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Regime excecional para a utilização das praias 

Ocupação estimada acumulada 
(6 de junho a 9 de agosto) Início da época balnear 

Por nível de ocupação 

21193 5188 2416 

Algumas regras de ocupação 

Nos acessos à praia 
Indicação do uso de calçado; indicação da circulação 
(sempre pela direita) e colocação de indicações no 
chão para manter a distância de 1,5 metros. 

NORTE 27 DE JUNHO 1,  Sinalização nos locais onde é 
proibido estacionar e ordena-
mento do espaço destinado ao 
estacionamento. Afixação de 
instruções de higiene e 
segurança em locais bem 
visíveis. 

m 
Verde Amarelo Vermelho 
Ocupação baixa Ocupação elevada Ocupação plena 
(corresponde a uma (corresponde a uma 
utilização até um terço) utilização entre um 

terço e dois terços) 

8118  Sem informação 

No bar da praia e nas 
instalações sanitárias 
Indicações de distancia-
mento no solo e acesso 
a desinfetantes de 
mãos. 

WC 20 DE JUNHO --

 

CENTRO 

Evolução da ocupação estimada 
Fim de semana de 4 e 5 de 
julho foi o que se estima ter 
tido maior ocupação. Cerca 
de 1 milhão de utilizadores. (,:) TEJO* 
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Nas áreas concessiona-
das, deve estar assegu-
rado o afastameto de, 
pelo menos, 3 metros 
entre toldos e entre 
colmos, contando a partir 
do seu limite exterior, 
e de 1,5 m entre os 
limites das barracas. 4~1~ 

6 DE JUNHO - 

13 DE JUNHO — 

ALGARVE* 
6 DE JUNHO 

ALENTEJO 

Distância de segurança 
entre banhistas, 

na praia, à beira-mar 
e no banho. 17 ago *parcial 

O 
29 mai 8 jun 18 jun 28 jun 8 jul 18 jul 28 jul 7 ago 

FONTE: APA INFOGRAFIA 

Sinal vermelho acionado 
2476 vezes desde 
o início da época balnear 

Em dois meses, 
já passaram pelas 
praias 12,6 milhões 
de pessoas 

Info Praia com 403 
mil instalações. 
APA faz balanço 
"muito positivo" 
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A LUPA Joana Amorim 
jamorim@jn.pt 

VERÃO  Nos últimos dois meses, 
o sinal vermelho foi acionado 
quase 2500 vezes nas praias 
portuguesas. O que significa 
que aqueles areais estavam já 
com ocupação plena. Não ditan-
do a proibição de frequência da 
praia, e não havendo por isso lu-
gar a qualquer multa, os sinais 
são um aviso aos veraneantes 
para que procurem outro areal. 

De acordo com os dados dispo-
nibilizados ao JN pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), 
entre os dias 6 de junho - arran-
que parcial da época balnear 
[ver infografia] - e o passado do-
mingo a bandeira triangular 
vermelha foi içada 2476 vezes. 
Já a amarela, que indica uma 
ocupação elevada (entre um a 
dois terços) avistou-se nos 
areais por 5188 vezes. A verde 
(até um terço) foi içada mais de 

Método de cálculo 
A capacidade potencial 
de ocupação das praias de 
banhos, tendo em conta 
a segurança dos utentes e 
a proteção da saúde pú-
blica, considera a área 
útil da zona destinada ao 
uso balnear, as marés, se 
aplicável, e uma área de 
segurança mínima por 
utente, definida em 8,5 
metros quadrados por 
pessoa. 

"o número de utilizadores do si-
te Info Praia tem aumentado e 
oda app diminuído". Somando 
as duas fontes de informação, 
nos fins de semana os registos 
têm estado acima dos 60 mil 
utilizadores diários. 

Ao JN, a APA faz um balanço 
"muito positivo" do regime ex-
cecional e temporário para a 
ocupação das praias no contex-
to da pandemia covid-19. "Tan-
to em termos da implementa-
ção no terreno das regras defini-
das" na lei, como "ao nível do 
comportamento dos utentes, 
que maioritariamente têm res-
peitado o distanciamento social 
e as outras normas definidas", 
precisa. 

Refira-se, por último, que, em 
caso de incumprimento reitera-
do das normas de segurança, as 
autoridades podem interditar o 
acesso à praia por motivos de 
saúde pública. O que, até à data, 
não se verificou. • 

tem, pouco passava das 11 horas 
e já vários areais em Lagoa esta-
vam cheios, como Marinha, Be-
nagil ou Caneiros, praias peque-
nas e que em pleno mês de agos-
to veem a sua capacidade - 15, 
50 e 150 lugares, respetivamen-
te - sumir-se num ápice. 

21 mil vezes. Refira-se, a este 
propósito, que ao longo do dia a 
sinalética de cores pode ir va-
riando mediante a ocupação da 
praia. 

Os dados da APA apontam ain-
da para que, no período em aná-
lise, tenham estado nas praias 
nacionais mais de 12,6 milhões 
de pessoas. As estimativas indi-
cam o fim de semana de 4 e 5 de 
julho como aquele com maior 
ocupação, com cerca de um mi-
lhão de utilizadores. Dias em 
que o valor médio da tempera-
tura máxima do ar no continen-
te foi superior a 35°C, naquele 
que, sabemos agora, foi o julho 
mais quente desde que há regis-
tos. 

Já no último fim de semana, 
25 praias com lotação igual ou 
superiora duas mil pessoas atin-
giram a ocupação plena, numa 
lista liderada pela praia de S. 
João da Caparica, com capacida-
de para 9700 veraneantes. On-

 

Distâncias no areal 
Quando integrados em 
grupos diferentes, os ba-
nhistas devem assegurar 
uma distância entre toa-
lhas de 1,5 metros e en-
tre guarda-sóis de três. 

85o MIL LUGARES DISPONÍVEIS 

Para facilitar a vida dos banhis-
tas antes de se deslocarem à 
praia, foi desenvolvida a aplica-
ção Info Praia, com informação 
em tempo real da ocupação dos 
areais, tanto costeiros como in-
teriores. Recorde-se que a APA 
está a monitorizar 552 praias, 
num total de 850 mil lugares 
disponíveis. 

Até ao passado dia 9 de agosto, 
aquela aplicação contava com 
mais de 403 mil instalações. De 
acordo com a APA, 28 de junho 
foi o dia com o "máximo de uti-
lizadores distintos, quase 125 
mil". Por outro lado, sublinha, 
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REPORTAGEM  Azibo atrai 
I novos banhistas 
e investidores 
Trotinetas elétricas, barco a energia solar e mais 
casas de turismo rural são novidades neste verão 
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Banhistas cumprem as notas de segurança no areal, ainda que alguns ignorem as indicações quanto à lotação 

"A maioria não volta 
para trás por a praia 

estar lotada" 

Já a família Vieira, um ca-
sal e duas filhas de Matosi-
nhos, trocou as férias que 
fazia há 20 anos em Baiona, 
no Norte de Espanha, pelo 
interior, e instalou-se duas 
semanas no Azibo, com alo-
jamento nas casas de madei-
ra próximo das praias. Da 
zona de Lamego chegaram 
cinco elementos da família 
Cardoso, que a Lusa encon-
trou no cais à espera de um 
dos dois barcos que desde o 
verão passado fazem pas-
seios na albufeira. 

Alberto Teixeira é o pro-
prietário deste barco movi-
do a energia solar. O empre-
sário, que abriu também um 
alojamento rural, diz que 
este ano há menos movi-
mento, mas nota que "há 
gente de outros sítios de 
Portugal". • 

400 1 
 tA s< . 

Rui Bento 
Nadador-salvador 

INTERIOR EM ALTA 

Sinalização Aos fins de semana, nadadores-salvadores da 
Costa de Caparica assistem à invasão dos areais sem regras 

o 
da procura na região Nor-
te está agora concentrada 
no interior, segundo o Tu-
rismo do Porto e Norte. 

projetos de investimento 
turístico no interior estão a 
ser contratualizados pelo 
Turismo de Portugal. 

PRAIAS FLUVIAIS  As praias 
fluviais do Azibo, em Mace-
do de Cavaleiros, ganharam 
novos veraneantes e conti-
nuam a encorajar investi-
mento turístico em tempos 
de pandemia. As entradas 
têm agora controlo e um li-
mite de 3300 pessoas, mas 
os areais continuam a en-
cher, nomeadamente com 
estreantes que trocam fé-
rias no estrangeiro pelo in-
terior de Portugal. 

A procura turística impul-
siona novas apostas empre-
sariais no local de veraneio 
que continua a ser o mais 
procurado do Nordeste 
Transmontano. 

Às várias atrações disponí-
veis para desfrutar da envol-
vente da Paisagem Protegida 
do Azibo, junta-se este ano a 
oferta de trotinetas elétricas, 
uma aposta de dois jovens ir-
mãos do concelho de Mace-
do de Cavaleiros que acredi-
tam que agora mais do que 
nunca as pessoas vão refu-
giar-se no interior. 

César Vila Franca tem 35 
anos, é o promotor do proje-
to que alia alojamento local 
e turismo de natureza, uma 
ideia que começou a ganhar 
forma antes da pandemia 
com o início do restauro de 
uma das quatro casas anti-
gas da família na aldeia de 
Lamas. "Neste cenário de 
pandemia, é normal que fi-
quemos um pouco assusta-
dos, mas acho que o interior 
vai ter uma procura gran-
de", acredita. 

vasão". "O próprio ministro 
diz que as bandeiras têm 
apenas caráter informativo 
e nós não temos autoridade 
para mandar ninguém em-
bora ou manter as distân-
cias", assinala João Silva. 

"As pessoas tentam 
respeitar as distâncias, 
mas ao domingo 
é mais complicado" 

Gil Passos 
Aluguer de guarda-sóis 

"As pessoas vão 
entrando a conta-
-gotas e de repente 
a praia está cheia" 
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Serafim Duarte 
Banhista 
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CONTROLO  "Ninguém se le-
vanta cedo e passa uma 
hora e meia no trânsito para 
chegar à praia e voltar para 
trás, porque a bandeira está 
vermelha". É desta forma 
que Rui Bento e João Silva, 
nadadores-salvadores na 
praia de São João da Capari-
ca, em Almada, explicam as 
enchentes que se verificam 
aos fins de semana naquele 
que é um das maiores 
areais da Área Metropolita-
na de Lisboa. 

Em São João, de segunda a 
sexta-feira, não há enchen-
tes e as regras impostas pela 
pandemia de covid-19 são 
cumpridas, mas, sobretudo, 
nas tardes de domingo, o pa-
norama muda radicalmen-
te. A bandeira que assinala a 
ocupação do areal passa fre-
quentemente de verde a 
vermelha, sem que isso si-
gnifique o estancar da "in-

 

Macedo de Cavaleiros em alta no verão 

leiras do porta-bagagens, já 
ninguém volta para casa", 
refere ao JN. 

Uns quilómetros à frente, 
na praia da Rainha, onde o 
vermelho é regra geral ao 
fim de semana, Kleyton Sil-
va, do bar "O Pelicano", 
conta que alguns "nem sa-
bem o que representa" 
aquela bandeira mais pe-
quena. "Questionam por-
que é que a da praia está ver-
de e esta, à entrada, verme-
lha", destaca. 
Ainda assim, há quem 

contrarie tendências. Sera-
fim e Augusta Duarte mo-
ram ali perto, na Aroeira, e 
não querem confusões. "Só 
vimos aos dias de semana. 
Aos domingos nem pensar", 
contam. E se um dia a ban-
deira indicar ocupação ple-
na? A mulher não hesita: 
"Voltamos para casa. Não 
arriscamos".• PAULO LOURENÇO 

QUANDO O AREAL ENCOLHE 

Com a maré baixa, o longo 
areal permite evitar ajunta-
mentos. Mas quando esta 
sobe, a praia "encolhe". 
"Quem ficou junto ao mar, 
é forçado a recuar e daí re-
sultam discussões com os 
que ficaram mais atrás". 

Na mesma praia, Gil Pas-
sos é responsável pelo alu-
guer de guarda-sóis. E, ape-
sar de sublinhar que, uma 
vez na areia, "a maioria res-
peita o distanciamento", 
concorda que a sinalética da 
ocupação tem um caráter 
"pouco vinculativo". "Che-
gando aqui e tirando as ge-

 

"Não noto menos 
gente, apenas que 
junto à agua ninguém 
se aproxima para falar" 
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Justiça congela oito milhões 
em conta da Doyen na sequência 
de uma denúncia de Rui Pinto 

Confinamento 
Padre que 
abriu igreja 
está infetado 
com covid P.23 P.12 

Avante 
Ministra avisa 
que lotação será 
inferior a 100 
mil pessoas P. 
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Transportadora perdeu quota de mercado 
em todos os aeroportos do continente P.6 
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Setúbal 
Queixa contra 
hospital após 
morte durante 
o parto P.22 

Racismo 
RJ investiga 
ameaças 
de morte 
a deputadas 
Grupo nacionalista 
dá prazo para 
saírem do país P. 44 

EUA  Vice de 
Biden tem as 
causas sociais 
no ADN P. 26 

PUBLICIDAD 

• 
EUROMILHOES 
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Vertonghen 
e Cavani estão 
mais perto 
da Luz P.38 
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Alerta de praia cheia já 
foi acionado 2500 vezes 
Nadadores-salvadores dizem que banhistas 
continuam a entrar quando há sinal vermelho 

Aplicação Info Praia instalada em 403 mil 
dispositivos regista 60 mil utilizadores diários P.4a5 
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LIGA DOS CAMPEÕES

Champions, a 
“maior campanha 
publicitária” para  
a marca Portugal
A ocupação hoteleira em Lisboa deverá car pelos 30%.  
A presença de adeptos estrangeiros continua a ser difícil  
de prever. O maior impacto será “a visibilidade” que o país terá

Cristiana Faria Moreira

S
ete jogos, oito equipas e 12 

dias de competição. A “ nal 

a oito” da Liga dos Campeões 

arranca hoje em Lisboa, com 

um formato inédito e sem 

público nas bancadas. Não 

fosse a pandemia, a realização da pro-

va rainha do futebol europeu seria a 

melhor das notícias, pela projecção 

internacional e movimento económi-

co que geraria. Mas que proveitos 

poderá a cidade e o país retirar de 

uma competição à porta fechada?  

Para Daniel Sá, director executivo 

do Instituto Português de Administra-

ção de Marketing (IPAM) e coordena-

dor do estudo sobre os impactos da 

competição, não há dúvidas: “O 

maior impacto desta Champions é a 

visibilidade. Não a estudámos, mas 

acho que nos saiu a maior campanha 

publicitária que nos podia ter acon-

tecido para esta altura da nossa vida. 

De alguma forma mostramos ao mun-

do que somos um país seguro para 

quem quer vir fazer turismo, para 

quem quer viver ou fazer negócios.” 

Sem grande concorrência despor-

tiva, devido ao adiamento do Euro-

peu de futebol e dos Jogos Olímpicos, 

esta competição, acredita o especia-

lista em marketing desportivo, será o 

maior evento desportivo do ano. Para 

se ter noção do alcance, a nal do ano 

passado foi vista por 400 milhões de 

pessoas em mais de 200 países e, em 

90 minutos de jogo, foram geradas 

mais de mil milhões de interacções 

nas redes sociais.  

Tudo isto num só jogo. Agora, fala-

mos de sete. Talvez por isso, o anún-

cio de que a UEFA escolhera Lisboa 

como palco da fase nal da competi-

ção tenha sido recebido com tanto 

entusiasmo pelas mais altas guras do 

Estado, que se reuniram para cele-

brar o momento no Palácio de Belém. 

O Presidente da República, Marcelo 

Rebelo de Sousa, disse então ser 

“uma magní ca notícia para Portu-

gal” e o primeiro-ministro, António 

Costa, a rmou mesmo que era um 

“prémio merecido aos pro ssionais 

de saúde” — o que lhe valeu fortes 

críticas de uma classe desgastada e 

cansada que há meses luta na linha 

da frente contra a covid-19.  

Num cenário bem diferente do ano 

passado, com o turismo a recuperar 

muito lentamente, sectores como o 

da hotelaria e restauração necessita-

riam de um impulso para retomar a 

actividade. No entanto, não parece 

ser a Champions a promovê-lo — pelo 

menos, não a curto prazo.  

O estudo coordenado por Daniel Sá 

prevê que, entre elementos das comi-

tivas das equipas, árbitros, jornalistas, 

membros do staff de apoio à compe-

tição, convidados da UEFA e elemen-

tos de produção de televisão, se con-

centrem em Lisboa cerca de 3300 

pessoas. O aeródromo de Cascais 

refere, em resposta ao PÚBLICO, que, 

atendendo à experiência de eventos 

anteriores, “é expectável um aumen-

to considerável da aviação executiva 

— dirigentes, patrocinadores, convi-

dados — o que, exclusivamente nos 

dias de prova, vai originar mais movi-

mentos”. 

No entanto, a presença de adeptos 

estrangeiros continua a ser uma 

incógnita. Mesmo sem ser possível 

assistir aos jogos nos estádios, o estu-

do antecipa que mais de 15 mil adep-

tos possam acompanhar as suas equi-

Um prémio a aguardar regulamentação

Profissionais de saúde não sabem quando vão 
receber compensação aprovada no Parlamento

O
 primeiro-ministro anunciou 
a final das Liga dos 
Campeões como um 
prémio ao trabalho feito 

pelos profissionais de saúde 
durante o pico da pandemia. Um 
sinal de confiança das entidades 
estrangeiras, justificou António 
Costa, depois das críticas às 
suas declarações. Mas haverá 
um prémio real, ainda sem data 
definida para ser atribuído. O 
prémio de desempenho e as 
férias suplementares aprovados 
no Orçamento Suplementar, 
resultante de uma proposta do 
PSD, aguardam a 
regulamentação. O prazo de 30 
dias para a criação do diploma 
termina a 25 deste mês.  

Ao PÚBLICO, o Sindicato 
Independente dos Médicos e a 

Federação Nacional dos 
Médicos dizem não conhecer o 
que estará na regulamentação e 
questionam-se sobre os critérios 
que vão definir os seus 
beneficiários. Os dois sindicatos 
lamentam a falta de reuniões 
com a ministra da Saúde para 
discutir temas que há muito 
estão em cima da mesa, como 
salários e organização de 
trabalho. Ana Maia
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A
 PSP deu ontem algumas 

explicações sobre a opera-

ção que montou para man-

ter a ordem pública, a tran-

quilidade e a segurança na 

nal a oito da Liga dos Cam-

peões e de todas as actividades rela-

cionadas com este evento. Apesar da 

inexistência de viagens organizadas 

e de os jogos decorrerem à porta 

fechada, a polícia preparou-se para 

receber adeptos de futebol. Alguns 

já chegaram. E podem aproveitar 

qualquer oportunidade para tentar 

aproximar-se dos jogadores das suas 

equipas de eleição. Numa conferên-

cia de imprensa no Comando Metro-

politano de Lisboa, o comandante 

Paulo Pereira explicou que aquela 

força de segurança concentrará esfor-

ços nas unidades hoteleiras, que alo-

jam as oito equipas, nos locais de 

treino e nos estádios da Luz e José 

Alvalade. Aí será considerado o perí-

metro interior, mas também o exte-

rior, “para controlo de acessos”. 

“A cidade vai estar em observação, 

a ser policiada, no sentido de identi-

car e acompanhar eventuais adep-

tos”, salientou. “Estamos prontos 

para os receber, para os acompanhar, 

ajudar, colaborar, prestar informa-

ção, ter uma abordagem informativa, 

comunicativa.” Isto para dar “alguma 

orientação de que possam precisar”. 

Tendo em conta a crise pandémica 

que se vive, Paulo Pereira pede aos 

adeptos que evitem ajuntamentos, já 

que estes elevam o risco de contágio 

de covid-19, e que usem máscara ou 

viseira em locais aconselhados. E 

recordou que na Área Metropolitana 

de Lisboa vigora o estado de contin-

gência. Quem quiser assistir à trans-

missão de jogos ou celebrar os resul-

tados terá de o fazer dentro das 

regras, que implicam manter alguma 

distância social e não consumir bebi-

das alcoólicas na via pública.

PSP atenta  
a adeptos que 
estão a chegar

Ana Cristina Pereira

pas. O PÚBLICO tentou perceber, 

junto do Ministério da Economia, se 

estas projecções estariam em linha 

com as do Governo, mas não obteve 

resposta. “Esta é uma previsão que 

zemos em conjunto com a própria 

Federação Portuguesa de Futebol 

com a experiência que esta tem dos 

eventos”, nota o professor, que dá 

como exemplo o facto de na nal de 

Madrid do ano passado, que opôs 

duas equipas inglesas — Liverpool e 

Tottenham —, 150 mil ingleses terem 

rumado à capital espanhola, quando 

só um terço tinha bilhete. 

Impacto de 50 milhões  
Feitas as contas, o impacto económi-

co que será previsivelmente gerado 

em Lisboa rondará os 50,4 milhões 

de euros — calculado já sem a previ-

são de público nas bancadas. Por 

comparação, a última vez que Portu-

gal recebeu uma nal da Champions, 

em 2014, entre o Real Madrid e o Atlé-

tico de Madrid, as previsões aponta-

vam para um impacto de 46 milhões, 

com um só jogo. 

Dos 50 milhões previstos, cerca de 

metade será gerado pelas refeições 

pions, a taxa de ocupação hoteleira 

deverá rondar os 30%. 

Na semana passada, a vice-presi-

dente da associação, Cristina Siza 

Vieira, deixava as contas na TSF: “Se 

estimarmos cerca de um sexto dos 

quartos ocupados, se zéssemos a 

200 euros, [seria] pouco mais de sete 

milhões de euros” nestes dias. Entre 

especulações, projecções e imagina-

ções, andará por aqui.” 

O PÚBLICO pediu, ao longo das 

últimas semanas, números concretos 

sobre a taxa de ocupação hoteleira 

prevista para o período da competi-

ção à AHP e à Associação da Hotela-

ria, Restauração e Similares de Portu-

gal, que disseram não dispor desses 

dados.  

Com as equipas instaladas em gran-

des unidades hoteleiras, o Alojamen-

to Local nota, em Lisboa, “sinais de 

interesse muito ténues”. E nada indi-

ca que seja por causa da fase nal da 

Liga dos Campeões, diz o presidente 

da Associação de Alojamento Local 

em Portugal (ALEP), Eduardo Miran-

da. Em termos de reservas, estas 

mantêm-se entre os 10% e os 15% — 

quando seria esperado que, em tem-

Numa altura de crise no 
turismo, “este pode ser 
um momento 
importante para a 
afirmação de Portugal 
como um país seguro”, 
diz Eduardo Miranda, 
da Associação  
de Alojamento Local  
em Portugal

cristiana.moreira@publico.pt acpereira@publico.pt

DANIEL ROCHA

pos normais, chegassem aos 90%. 

“Estamos numa situação muitíssimo 

má. É residual”, nota o responsável.  

Para Eduardo Miranda, se tudo 

correr bem com o evento, este pode 

ser um “momento importante para 

a a rmação de Portugal como um 

país bem preparado e seguro”. E um 

“importante sinal” para o futuro, 

numa altura em que o país está perto 

de sair das listas negras do turismo, 

aproximando-se da barreira de 20 

casos por cem mil habitantes. 

Consciente de que os comporta-

mentos dos visitantes serão “difíceis 

de prever” face ao contexto actual, 

Daniel Sá aponta ainda que as viagens 

gerarão, previsivelmente, 9%, as acti-

vidades turísticas 5%, com as restan-

tes percentagens divididas entre acti-

vidades publicitárias, eventos, com-

pras e outras actividades comerciais. 

A diversão nocturna está fora da 

equação, uma vez que bares e disco-

tecas estão ainda fechados, e o con-

sumo de bebidas alcoólicas na rua 

continua proibido.  

Para a União de Associações do 

Comércio e Serviços da Região de 

Lisboa e Vale do Tejo, o evento não 

vai trazer grandes melhorias para um 

sector que está também a ser forte-

mente atingido pelos efeitos da pan-

demia de covid-19, especialmente nas 

zonas mais turísticas que ainda estão 

longe de recuperar o movimento pré-

pandemia. “Não é um público que 

venha fazer compras”, nota a presi-

dente, Lourdes Fonseca, que ressalva 

contudo que o evento é “positivo” 

para a promoção da cidade.  

Ao longo das últimas semanas, o 

PÚBLICO tentou obter mais esclare-

cimentos sobre o previsível impacto 

da competição junto da Associação 

de Turismo de Lisboa, mas sem suces-

so. Já com os olhos postos no futuro, 

o Turismo de Portugal lançou, na 

semana passada, a campanha “Por-

tugal. Champions Everywhere” nas 

redes sociais, em jeito de convite a 

quem vive em Espanha, França, Ale-

manha, Reino Unido e Itália — países 

que terão clubes representados — 

para que visitem o “Melhor Destino 

do Mundo”: “Este é o momento de 

acarinhar todos aqueles que vivem o 

futebol de forma intensa e convidá-los 

a apaixonarem-se por Portugal para 

que possam, muito em breve, concre-

tizar o desejo de nos visitarem”, diz o 

Turismo de Portugal.

que serão feitas em casa e fora de 

casa. “Neste tipo de jogos, habitual-

mente vemos o jogo em conjunto, em 

família ou com amigos, e associamos 

uma refeição. Em vez de vermos o 

jogo em casa, também podemos jun-

tar-nos numa esplanada, num café, 

num restaurante”, explica Daniel Sá. 

Já o alojamento, com estadas mais 

longas devido ao modelo concentra-

do da fase nal, contribuirá, estima, 

para 13% do impacto (cerca de 6,5 

milhões de euros). 

Sem público nas bancadas, a hote-

laria não espera grandes enchentes. 

Depois de em Julho se ter veri cado 

“uma quebra maior do que o espe-

rado” em regiões como o Algarve, 

Lisboa, Fátima e Madeira — devido 

à situação de contingência na Gran-

de Lisboa, com algumas freguesias 

em calamidade, e às restrições do 

Reino Unido —, o presidente da 

Associação da Hotelaria de Portugal 

(AHP), Raul Martins, estimava, no 

início do mês, que a capital pudesse 

receber por esta altura cerca de um 

quinto dos turistas habituais neste 

período. Com vários hotéis ainda 

fechados e com a nal da Cham-
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Sob o signo da precaução, Lisboa volta  
a ser o epicentro do futebol europeu

Seis anos depois de Lisboa ter consa-

grado Pepe, Fábio Coentrão e Cristia-

no Ronaldo na décima conquista  da 

Liga dos Campeões pelo Real Madrid, 

a capital portuguesa voltará, a partir 

de hoje, a ser o epicentro do futebol 

europeu. Num formato sui generis, 

culpa da pandemia de covid-19, a 

UEFA concentra nos próximos 12 dias 

em dois estádios (Luz e Alvalade) os 

quartos-de-final, as meias-finais e a 

final da competição e, já sem o actual 

( Juventus) e o anterior (Real Madrid) 

clubes de Ronaldo, há cinco equipas 

favoritas a chegarem no dia 23 ao jogo 

decisivo: Atlético Madrid, Barcelona, 

Bayern Munique, Manchester City e 

Paris Saint-Germain. 

Os motivos não foram os melhores, 

mas, pela sexta vez neste século, Por-

tugal prepara-se para receber a fase 

decisiva de uma grande competição 

organizada pela UEFA no escalão 

sénior. Depois de ter sido anfitrião do 

Campeonato Europeu (2004), da 

final da Taça UEFA (2005), do Euro-

peu de sub-21 (2006), da final da Liga 

dos Campeões (2014) e da fase final 

da Liga das Nações (2019), o país 

bateu a concorrência de Frankfurt, 

Moscovo e Madrid, cidades que tam-

bém foram consideradas para substi-

tuir Istambul, que, por força da covid-

19, comunicou que não tinha condi-

ções para receber a final da prova. 

Se, do ponto de vista organizativo, 

a mais importante competição de 

clubes da UEFA será atípica em 2019-

20 (sem espectadores nos estádios 

e com testes ao novo coronavírus a 

serem aplicados a todas as comitivas 

das equipas participantes, antes da 

viagem para Lisboa e também já em 

solo português, se assim for solicita-

teio, catalães e bávaros vão estar 

frente a frente na sexta-feira, no 

Estádio da Luz, naquele que será o 

confronto de maior cartaz dos quar-

tos-de-final. 

Se, do lado do Barcelona, haverá 

Lionel Messi, que mostrou estar em 

boa forma na recente vitória sobre o 

Nápoles, do lado do Bayern há um 

super-Lewandowski. Aos 30 anos, o 

polaco vive um grande momento e já 

apontou 13 golos nesta Champions. 

Se conseguir em Lisboa marcar por 

mais quatro vezes, igualará o recorde 

de Cristiano Ronaldo, que fez 17 golos 

na prova em 2013-14. 

A luta por um lugar nas meias-finais 

começa, porém, esta noite às 20h, no 

Estádio da Luz, com um duelo entre 

David Andrade

KAI PFAFFENBACH/REUTERS

O Estádio da Luz recebeu a final da Liga dos Campeões em 2014

um dos favoritos (Paris Saint-Ger-

main) e uma das equipas-sensação do 

futebol europeu nesta época (Atalan-

ta). Já sem Edinson Cavani, os france-

ses são favoritos, mas a falta de com-

petição — apenas dois jogos oficiais 

desde 10 de Março — e a qualidade da 

Atalanta, de Gian Piero Gasperini, 

podem frustrar, mais uma vez, o 

objectivo do PSG de conquistar pela 

primeira vez a Liga dos Campeões. 

Isto, apesar dos muitos milhões que 

continuam a ser investidos pelo qata-

ri Nasser Al-Khelaifi: os 36,8 milhões 

de euros que Neymar recebe por épo-

ca chegavam para pagar o salário 

anual de todo o plantel da Atalanta. 

Para amanhã, no Estádio de Alva-

lade, está marcado um jogo que pode 

A partir de hoje e até dia 23, a capital portuguesa recebe o formato sui generis da Liga dos Campeões, sem 
espectadores e com controlo sanitário. Só duas das oito equipas ainda em prova já venceram a competição

dandrade@publico.pt

ficar condicionado por questões sani-

tárias. No passado domingo, a cerca 

de 96 horas do início da partida fren-

te ao RB Leipzig, o Atlético de Madrid 

anunciou que dois jogadores do plan-

tel estavam infectados com covid-19, 

pondo toda a equipa em alerta. Mais 

tarde, o clube espanhol revelou que 

os infectados são Ángel Correa e Sime 

Vrsaljko — o croata já estava excluído 

das opções, devido a lesão.  

Sem Correa, mas com João Félix, o 

Atlético chegou ontem, um dia mais 

tarde do que o previsto, a Lisboa, 

decidido a repetir a presença na final 

de 2014, no Estádio da Luz, mas o 

primeiro obstáculo será um osso duro 

e roer e todo o plantel “colchonero” 

repetirá hoje os testes à covid-19.  

Aparentemente sem problemas 

físicos e com uma só derrota nos nove 

jogos que disputou na Bundesliga 

após o confinamento, o RB Leipzig 

jogará em Alvalade sem pressão e, 

com jogadores da qualidade de Upa-

mecano, Sabitzer ou Olmo, os ale-

mães podem ser a surpresa da prova 

e prolongar a estadia em Lisboa.  

O puzzle das meias-finais ficará 

completo no sábado, mas, quando se 

esperava o regresso de Cristiano 

Ronaldo ao Estádio de Alvalade, será 

o Lyon que estará no caminho do 

Manchester City, de Bernardo Silva e 

João Cancelo. Para Pep Guardiola, 

que não voltou a vencer a Liga dos 

Campeões desde que abandonou 

Barcelona, em 2012, esta será uma 

oportunidade de ouro para ganhar 

pela terceira vez a competição. Con-

tudo, se vencer o Lyon, terá em Lis-

boa um apetecível (e difícil) reencon-

tro com uma das duas equipas que 

treinou antes de chegar a Manches-

ter: Barcelona ou Bayern.

CALENDÁRIO
Quartos-de-final 
Atalanta-Paris Saint-Germain 20h 
RB Leipzig-Atlético Madrid  amanhã, 20h 
Barcelona-Bayern Munique  sexta-feira, 20h 
Manchester City-Ol. Lyon  sábado, 20h 
Meia-final 1  18 Ago, 20h 
Meia-final 2  19 Ago, 20h 
Final    23 Ago, 20h 

do pelas autoridades), na frente des-

portiva a presente edição também 

promete novidades. Com o actual 

detentor do título (Liverpool) já fora 

de prova, apenas dois (Barcelona e 

Bayern Munique) dos oito clubes 

que estarão em Lisboa já venceram 

a competição e, por capricho do sor-
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É a primeira mulher negra 
candidata a vice-presidente 
por um partido grande p26

Governo reconhece que 
problema existe e diz que é 
complexo de resolver p19

Instituição em Lisboa gerida 
por Fundação D. Pedro IV 
despede 80 funcionários p14

Biden escolhe 
senadora 
Kamala Harris 
para “vice”

Lar fecha  
com 160 utentes 
sem saberem  
para onde ir

Pais divorciados 
continuam a ser 
penalizados nas 
deduções do IRS

Inquérito 
Empresas já suportam 
mais de metade do 
investimento que se faz 
em ciência em Portugal 
Ciência, 23
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Notas de 19 e 20 nos exames  
do secundário quase duplicaram
Novos dados sobre exames mostram que número de notas máximas disparou. Tudo por causa das regras 
excepcionais em tempos de pandemia. A Matemática 45% dos alunos tiveram 15 ou mais valores Sociedade, 13

Ninguém espera 
uma enchete para 
esta Champions  
à porta fechada 
 
Três outsiders e um 
Barcelona-Bayern 
como prato forte 
dos quartos-de-final  
Destaque, 2 a 4 e Editorial
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A pandemia veio para ficar e o alojamento local (AL), 
que parecia ter também vindo para ficar, está a 

reinventar-se. O CEO da Airbnb quer estar no comando 
dessa revolução. E já tem ideias. Lisboa quer aproveitar 
oportunidade para pôr fim ao AL como o conhecíamos. 

 

 

 

 

 

TExTos João Amaral Santos 
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Zoo m //  Airbnb 

Brian Chesky prepara-se 
para sè reinventar. 

O milionário de 38 anos, 
líder do Airbnb, 

diz que "as viagens 
mudaram para sempre" 

DR 

Brian Chesky, 
CEO da Airbnb, antevê 
mudanças no mercado 

do alojamento local. 
"Veremos grupos menos 
vinculados a uma cidade 
e que vão querer morar 

ao redor do mundo. Vamos 
oferecer-lhes a possibilidade 

de estadias mais longas", diz. 

JOÃO AMARAL SANTOS 
joao.santos@ionline.pt 

"As viagens mudaram para sempre". O 
vaticínio é de Brian Chesky, cofundador 
e presidente executivo da Airbnb. O 
empresário norte-americano, de 38 anos, 
parecia ter em mãos um negócio sem 
limites mas, hoje, não tem dúvidas de 
que a pandemia veio alterar a forma de 
se fazer turismo, invertendo por com-
pleto a lógica que popularizou à escala 
global a empresa que ajudou a criar e 
lidera há precisamente 12 anos. 

"As tensões em torno do excesso de 
turismo [nas cidades] vão diminuir, por-
que os inquilinos serão locais. O desejo 
dos viajantes de evitarem as grandes 
cidades também ajudará", disse Chesky 
ao Sunday Times. Mas, pese embora esta 
constatação, o CEO da Airbnb recusa-se, 
simplesmente, a atirar a toalha ao chão, 
preparando-se uma vez mais para se 
antecipar às mudanças que se avizinham, 
adaptando a plataforma ao mercado. 
"Veremos grupos menos vinculados a 
uma cidade e que vão querer morar ao 
redor do mundo. Vamos oferecer-lhes a  

possibilidade de estadias mais longas", 
refere. A aposta passará muito por um 
conceito generalizado de teletrabalho e 
permanências mais prolongadas. 

Os efeitos práticos das mudanças che-
garam logo em maio, quando a empre-
sa anunciou que prevê que as receitas 
de cerca de 4,5 mil milhões de euros obti-
das em 2019 caiam aproximadamente 
para metade este ano. Em carta envia-
da aos trabalhadores, Chesky anunciou 
um corte de 1900 empregos, o que equi-
vale a 25% da equipa. 

MILIONÁRIO ANTES Dos 40 Brian Chesky 
nasceu a 29 de agosto de 1981 em Niskayu-
na, uma pequena cidade no estado norte-
americano de Nova Iorque. A sua história 
de sucesso começa como todas as outras: 
em 2004 formou-se em Design Industrial 
pela Escola de Design de Rhode Island, 
em Providence (Rhode Island), onde conhe-
ceu e se tornou amigo de Joe Gebbia, de 
38 anos, que viria a ser o segundo cofun-
dador e chefe de produto da Airbnb. 

Concluídos os estudos, Chesky decidiu 
atravessar os Estados Unidos, primeiro, 
para Los Angeles e, depois, para São Fran-
cisco, onde passou a partilhar um apar-
tamento precisamente com Gebbia. Em 
outubro de 2007, a vida não corria como 
planeado e os amigos estavam pratica-
mente falidos. Sem dinheiro para pagar 

Airbnb. A pandemia veio 
para ficar e o alojamento 

local não quer desaparecer 
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a renda do mês seguinte, e aproveitan-
do a realização na cidade de uma confe-
rência da Sociedade Americana de 
Designers Industriais, Chesky e Gebbia 
decidiram alugar parte do apartamento 
de ambos, oferecendo um colchão insu-
fiável e pequeno-almoço a quem se dis-
pusesse a pagar. Nascia assim - mais por 
necessidade que por inspiração -, o "Air-
bed and Breakfast" (conhecido vulgar-
mente como Airbnb). Na primeira noi-
te receberam três hóspedes. 

O sucesso da iniciativa alimentou em 
Chesky a ambição por mais. O jovem tra-
çou um plano e, em fevereiro de 2008, 
recrutaria Nathan Blecharczyk, 36 anos, 
formado em Harvard, e que se tornaria 
o terceiro cofundador do Airbnb e o pri-
meiro diretor de tecnologia da empre-
sa. Hoje, Blecharczyk é diretor de estra-
tégia e chairman da Airbnb China. 

Cada um dos três membros assumiu 
um papel na empresa, mas foi Brian 
Chesky quem se manteve como líder e 
presidente executivo. O ponto de parti-
da dá-se, efetivamente, quando a Y Com-
binator, uma incubadora de startups nor-
te-americana, aceitou a ideia da Airbnb, 
incluindo-a no seu programa de finan-
ciamento inicial. A partir daí, a empre-
sa não mais parou de crescer, ultrapas-
sando fronteiras e espalhando-se pelos 
quatro cantos do mundo. 

A plataforma conta atualmente com mais 
de quatro milhões de propriedades, tão 
diversas como casas em árvores nos paí-
ses escandinavos ou ilhas privadas nas Fiji. 

A empresa chegou mesmo a valer mais 
de 26 mil milhões de euros. E o sucesso 
catapultou Brian Chesky (e os seus sócios). 
O jovem, um apaixonado por arte, que 
começou a revelar dotes de carisma e 
liderança como capitão da equipa uni-
versitária de hóquei no gelo e se dedica, 
como passatempo, ao desporto e à cul-
tura do corpo, passou, numa dúzia de 
anos, de um ordenado de 40 mil euros 
anuais para uma riqueza pessoal perto 
dos 3,5 mil milhões de euros. 

Hoje vive num armazém reconvertido 
em São Francisco, rodeado de peças de 
arte contemporânea, com a sua noiva, 
Elissa Patel, artista de origem indiana, 
que conheceu na plataforma de encon-
tros Tinder. 

É considerado pelo Times uma das pes-
soas mais influentes do mundo com 
menos de 40 anos, e pela Forbes como 
um dos milionários que não ultrapas-
sam essa idade. Em 2016 juntou-se à The 
Giving Pledge, uma organização filan-
trópica fundada por Bill Gates e Warren 
Buffett, que incentiva as pessoas com 
grandes fortunas a contribuírem com 
uma parte significativa da sua riqueza 
para causas sociais. 

Câmara de Lisboa 
quer aproveitar para 
"acabar" com o AL 
Medina tenta 
convencer 
proprietários 
a optarem por 
arrendamento 
de longa duração. 

A "pandemia pode resolver os 
problemas da habitação" em Lis-
boa. A frase do autarca da capi-
tal, Fernando Medina, não pas-
sou isenta de críticas e descre-
ve perfeitamente o plano traçado 
em relação ao alojamento local 
(AL) na cidade. Fernando Medi-
na quer aproveitar a falta de 
turistas para tentar convencer 
parte dos cerca de 25 mil pro-
prietários de alojamentos locais 
na capital a optarem pelo arren-
damento de longa duração, atra-
vés dos programas Renda Segu-
ra e Renda Acessível. 

A estratégia explica-se facil-
mente: os proprietários podem 
inscrever-se no programa Ren-
da Segura, ficando a Câmara de 
Lisboa responsável pelo paga-
mento da renda e podendo depois 
subarrendar a habitação a pre-
ços acessíveis a jovens e à clas-
se média. Os contratos têm uma 
duração de cinco anos. 

Fernando Medina já afirmou 
que o objetivo "é precisamente 
aproveitar a oportunidade (...) 
de os alojamentos locais não 
terem hoje clientes em número 
significativo para (...) arrendar 
esses alojamentos, para depois 
os poder subarrendar a famílias 
das classes médias e aos jovens". 

Segundo os dados da autar-
quia, o programa Renda Segu-
ra recebeu 338 registos de imó-
veis, vindos de 188 proprietários 
diferentes, entre 18 de maio e 3 
de julho. Deste universo resul-
taram 177 candidaturas concluí-
das para arrendamento: 45 pro-
venientes do alojamento local e 
83 referentes a habitações mobi-
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ladas. A autarquia pretende 
somar mais de mil casas, em 
condições semelhantes, até ao 
final do ano. 

O assunto, porém, já foi tema de 
uma reportagem da Bloomberg 
intitulada "Anfitriões do Airbnb 
resistem aos planos de Lisboa para 
libertar casas", indicando que a 
estratégia da Câmara de Lisboa 
não está a atrair os proprietários, 
apesar da falta de clientes. 

Como razões para esta situação 
são apontadas, por exemplo, a 
imprevisibilidade da evolução da 
pandemia, a esperança no regres-
so do turismo e as altas taxas de 
transferência para o modelo de 
arrendamento tradicional. O pro-
grama Renda Segura implica 
igualmente fazer um contrato de 
cinco anos (com valores a variar 
entre os 450 euros por um TO e 
os 1000 para um T4 ou tipologia 
superior) e muitos dos proprie-
tários temem perder o registo e 
não poder voltar à atividade de 
alojamento local, apurou o i. 

RENDAS DESCEM COM PANDEMIA 

Os efeitos da pandemia já se 
fazem sentir no mercado, com 
as rendas a baixar em mais de 
um quarto das ras2s disponíveis 
para arrendamento em Portu-
gal continental. Segundo os dados 
da Confidencial Imobiliário, no 
âmbito do SIR-Arrendamento, 
25,7% das casas viram a renda 
baixar (em média, 13,3% do valor). 

Em Lisboa, a descida das ren-
das foi, em média, de 13,1%, e 
incidiu sobre 33,2% das casas 
para arrendar. No Porto foram 
alvo de revisão da renda 24,3% 
dos fogos em oferta, com desci-
das na ordem dos 15,7%. A ren-
da média pedida em Portugal 
continental neste período ascen-
deu aos 12,2 euros por metro 
quadrado (atingindo os 15,5 euros 
em Lisboa e os 12,5 euros no 
Porto), de acordo com o estudo. 

Em Portugal, rendas desceram 
em média 13,3% no primeiro semestre Página 11
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A13Covid-19: Interior alentejano"cheio" de turistas no verão quando costuma estar "às
moscas"
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O interior do Alentejo costuma "ficar às moscas" no verão, mas este ano está "cheio" com os turistas
nacionais a rumarem à região e a juntarem-se a habitantes que evitaram ir a banhos, devido à covid-
19.
 
Devido à pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2, "as pessoas acabaram por escolher zonas livres
de covid-19 ou, pelo menos, em que os casos tenham sido poucos", argumentou à agência Lusa
Francisco Ramos, presidente da Câmara de Estremoz, um dos poucos concelhos do distrito de Évora
sem registo de "qualquer caso" da doença.
 
Com os turismos rurais ou alojamentos locais do concelho "praticamente ou mesmo cheios" e os
hotéis com muitas reservas, o autarca afiançou que os turistas querem "estar em zonas isoladas", no
interior.
 
E "esse terá sido o princípio que terá trazido mais gente do que aquilo que era normal nesta altura do
ano aqui a Estremoz", vincou, lembrando que, nos meses de verão, o interior alentejano, apesar de
ser "alvo" de turismo, fica sempre mais "despido" de gente.
 
"O que acontecia normalmente era o contrário. As pessoas rumavam para o litoral, para o Algarve ou
costa vicentina, outros para o estrangeiro", mas, este ano, "nota-se que os residentes não saíram" e
"muita gente veio de outas partes, principalmente de Portugal, e estão alojados nos turismos rurais",
comparou.
 
O autarca apontou como indicador desta procura "muito grande" o mercado de Estremoz, aos
sábados, onde se encontra por estes dias "muita gente que não é de cá", o que significa que "são
pessoas alojadas e espalhadas pelo concelho e em concelhos limítrofes".
 
Outro indicador é o Museu Berardo Estremoz, com a "maior e mais importante" coleção privada de
azulejos de Portugal e aberto desde 25 de julho. Já teve quase 3.000 entradas, das quais "95% foram
portugueses e que não são de cá".
 
A situação de Estremoz não é única e o panorama repete-se pela região fora. O presidente do Turismo
do Alentejo e Ribatejo, António Ceia da Silva, mesmo sem estatísticas atuais, confirmou que o verão
está a ser "ótimo".
 
"Uma região com as nossas características, horizonte, espaço, tranquilidade, paz, é uma zona toda ela
'anti-covid', independentemente dos surtos. É uma zona que claramente os turistas, nomeadamente
os turistas com poder de compra, procuram nestas alturas, como sucedeu com esta pandemia",
argumentou.
 
Ceia da Silva frisou que "muitas zonas do Alentejo estão com as taxas de ocupação máxima" e insistiu
que os visitantes querem "zonas mais isoladas, com menos aglomerados humanos e mais espaço",
fatores em que o território alentejano "dá cartas".
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"Isto não quer dizer que não haja unidades que não estejam a passar por dificuldades, nomeadamente
micro e pequenos empresários", admitiu, apontando para a "grande incógnita" que espera o setor "a
partir de outubro", quando o turista nacional voltar ao trabalho e os filhos à escola.
 
Nesta época de covid-19, o crescimento da procura turística começou a sentir-se em junho, naqueles
"cinco dias brutais", nos feriados entre os dias 09 e 13, mas, no final do verão, "o setor do turismo vai
precisar do turista estrangeiro como teve durante os últimos anos".
 
"A grande questão" é saber se "vamos ou não conseguir obter mercados internacionais suscetíveis de
poderem substituir o crescimento do turismo interno", alertou.
 
Para já, com os portugueses a fazerem férias na região, sobretudo famílias, o Alentejo aumentou dois
indicadores do turismo: O RevPar, ou seja, o rendimento médio por quarto, e a taxa de permanência,
porque "as pessoas têm poder de compra e estão em estadias mais prolongadas" e "no mesmo hotel",
afiançou.
 
O período pós-verão também suscita dúvidas a Mónica McGuill, da rede Casas Brancas, uma entidade,
com 18 anos de existência, que agrega associados no litoral alentejano e costa vicentina, com 35
unidades de alojamento rural, 12 restaurantes e oito empresas de animação turística.
 
"A perspetiva é que o verão corra bem, talvez até meio de setembro", mas "nota-se uma quebra" a
partir dessa altura e "não sabemos bem [como vai ser]. É uma incógnita completa. Poderá haver mais
ocupação aos fins de semana, mas, durante a semana, se não houver turistas estrangeiros, isso vai-se
refletir", argumentou.
 
Segundo a mesma responsável da rede, cuja maioria das unidades são no litoral, mas algumas ficam
no interior, a procura até agora "tem sido muita" e "tem superado a expectativa", sendo que "a maior
diferença" é que vem "do turista nacional, desde casais, novos ou velhos, a famílias com filhos".
 
"E os restaurantes nossos associados são quase todos conhecidos e bem reputados e, portanto, as
pessoas querem muito ir. Se eles pudessem estar a funcionar a 100%, pois estariam a 100%",
acrescentou Mónica McGuill.
 
Quem tem uma segunda casa na zona também "está há meses" naqueles concelhos, mais ou menos
próximo da praia, contou, brincando: "Quem pôde, veio esconder-se, isolar-se no Alentejo, onde não
se passa nada. Até diziam que aqui isto é tudo tão lento que até o 'covid' era lento, não apanhava
ninguém".
 
pub
 
Executive Digest com Lusa
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Viagens em autocaravanas crescem 250% em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/08/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=75e15a99

 
Segundo a Indie Campers, em julho e julho, as reservas realizadas por portugueses que se deslocam
apenas em Portugal aumentou 250%
 
Durante os meses de junho e julho, as reservas de aluguer de autocaravanas continuaram a
apresentar um crescimento acentuado. Segundo a Indie Campers, empresa portuguesa de aluguer de
autocaravanas, nestes dois meses do ano, o turismo doméstico (reservas realizadas por portugueses
que se deslocam apenas em Portugal) aumentou 250%, em comparação com o mesmo período
homólogo. De igual forma, as reservas de portugueses que têm como objetivo viajar de autocaravana
pela Europa, cresceram 200%.
 
Hugo Oliveira, CEO da Indie Campers, salienta que "o aumento da procura de autocaravanas
demonstra como, após o período de confinamento, muitos viajantes optaram por realizar as suas
deslocações através deste tipo de veículo. Uma tendência expectável, sendo que corresponde a uma
das alternativas de mobilidade mais seguras quando se trata de reduzir as possibilidades de contágio,
uma vez que permite que pequenos grupos possam viajar de forma isolada, autónoma e flexível".
 
Segundo dados da empresa, entre as reservas realizadas por portugueses nos meses de junho e julho,
mais de 90% tinha como ponto de partida os armazéns de Lisboa, Porto ou Faro, um aumento que
está "diretamente relacionado com a "nova normalidade": viajar dentro dos territórios nacionais e
evitar viagens de longa distância", refere a empresa.
 
A Indie Campers estima, com base nos registos dos meses mais recentes, que este crescimento se irá
manter durante os próximos meses, não só em Portugal como também no resto da Europa. Nos países
vizinhos onde a Indie Campers está presente, está de igual forma a ser experienciado um aumento
acentuado no número de reservas. Em Espanha, este crescimento foi de 200% enquanto que, em
França, foi de 500%, e na Alemanha as reservas domésticas cresceram 850%.
 
A Indie Campers revela também que, durante junho e julho de 2020, foi na capital onde se realizaram
a maior parte das reservas dos portugueses, registando deste modo, um aumento de 300%,
comparativamente ao mesmo período do ano passado. Em segundo lugar está o armazém da Indie
Campers no Porto, com um crescimento de 150%, e, em terceiro lugar, encontra-se a cidade de Faro,
que teve um crescimento de 250% nas reservas. Adicionalmente, os dados da Indie Campers
demonstram que os portugueses que optam por viajar em autocaravana, realizam, em média, uma
estadia de 6 noites.
 
Publituris
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FÁTIMA 
TURISMO PERDE 90% 
Os empresários do setor do 
turismo de Fátima estão a 
registar quebras de cerca de 
90% devido à Covid-19, só 
perspetivando uma "retoma 
significativa" em abril do 
próximo ano. 
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FARO II 
TURISMO EM FILME 
A Câmara Municipal de Faro 
promove o turismo do conce-
lho através de um vídeo pro-
mocional com o nome 'Por-
quê Faro?'. A campanha visa 
reforçar a identidade en-
quanto destino atrativo. 
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Sem festas ou arraiais, sector da 
pirotecnia luta pela sobrevivência

PAULO PIMENTA

Crise causada pela covid-19  
tem levado ao cancelameanto 
de festas, casamentos e arraiais 
e vem pôr em causa a 
subsistência do sector no país

“Quando isto surgiu no nal do mês 

de Março, tínhamos esperança que 

fosse uma coisa que nos afectaria até 

à época da Páscoa e que no Verão, 

que é o período mais agitado, pode-

ríamos trabalhar. Hoje em dia, essa 

esperança começa-se a esvair. 2020 

vai ser um completo fracasso, se 

calhar mais de 80% ou 90% do volu-

me de negócios desapareceu com-

pletamente.” O desabafo de Pedro 

Gonçalves, administrador da Piro-

tecnia de Barbeita, é uma realidade 

longe de ser exclusiva desta empresa 

de Monção. A crise causada pela 

covid-19 tem levado ao cancelamen-

to de festas, casamentos e arraiais e 

vem pôr em causa a subsistência do 

sector em Portugal. 

A concorrência da China tem aos 

poucos eliminado a produção de 

pirotecnia na União Europeia (UE). 

Segundo os dados do Eurostat, em 

2018, a União importou 128 mil tone-

ladas de fogo-de-artifício, sendo 99% 

das compras de origem chinesa. Só 

em Portugal, em Espanha e em Itália 

é que esta indústria ainda é relevan-

te dentro da UE. 

A Pirotecnia da Barbeita é um dos 

poucos negócios que ainda resistem. 

A empresa tentou recorrer a linhas 

de crédito, mas sem sucesso. “Vamos 

tentar novamente, mas continuamos 

a achar que é insu ciente. O nosso 

sector acaba por ser muitas vezes 

esquecido enquanto actividade eco-

nómica e cultural, porque somos 

tutelados pelo Ministério da Admi-

nistração Interna”, explica Pedro 

Gonçalves. “A pirotecnia atrai multi-

dões e em Portugal existe essa cultu-

ra. As entidades governamentais 

nunca aceitaram isso como argu-

mento para apoiar o sector e é curio-

so que hoje em dia se use isso como 

argumento contra o fogo-de-artifí-

cio”, acrescenta. 

Outra das principais produtoras 

de material pirotécnico em Portugal 

tural ou turística. “Numa festa como 

o S. João no Porto, onde no ano pas-

sado estiveram entre 200 a 300 mil 

pessoas — que não foram lá para ver 

o rio, que está lá todos os dias —, as 

pessoas foram lá para ver o fogo-de-

artifício. Já a Madeira é conhecida 

pelo fogo-de-artifício e pelas paisa-

gens, são as duas coisas que coman-

dam o turismo”, começa Carlos 

Macedo. “Já tentámos concorrer a 

fundos comunitários e nunca conse-

guimos, porque a resposta que ouvi-

mos é que são apoios para o turis-

mo”. “O nosso CAE não está englo-

bado num desses nichos de mercado 

que têm apoios, como o turismo ou 

a cultura, mas precisamos de ajuda 

mais imediata. Não há um plano nem 

regras públicas para que se possa 

assistir aos espectáculos e as autori-

dades optam por não o fazer, porque 

não querem arriscar uma situação 

de incumprimento legal. É uma pes-

cadinha de rabo na boca: não pode-

mos fazer porque não há um plano 

de contingência e as entidades pro-

motoras também não querem arris-

car, porque não sabem quais são as 

regras”, conclui Joaquim Melo.

Portugal, Espanha e Itália são dos poucos 
países europeus onde a produção 
pirotécnica ainda resiste face à 
concorrência chinesa, mas a indústria 
nacional está em risco de desaparecer

Empresas
Adriana Peixoto

é a Macedo’s Pirotecnia, que já por 

muitas vezes organizou os espectá-

culos do S. João do Porto e detém o 

recorde do Guiness para o maior 

espectáculo de fogo-de-artí cio, 

alcançado na passagem de ano para 

2007, na Madeira. Carlos Macedo 

está à frente desta empresa de Fel-

gueiras, para além de ser também 

presidente da APIPE (Associação 

Portuguesa dos Industriais de Piro-

tecnia e Explosivos). Desde 12 de 

Março que a produção está parada e 

a rma está em layo . 

“A nossa facturação ronda os qua-

tro milhões por ano e este ano vamos 

facturar praticamente zero. Não é 

uma situação justa, porque nós sabe-

mos que há fogo-de-artifício que 

pode ser visto à distância e sem cau-

sar aglomerações”, explica Carlos 

Macedo. Os apoios são insu cientes, 

porque, enquanto outros sectores já 

estão a trabalhar, a pirotecnia “não 

tem hipótese de facturar nada” e está 

em risco de “extermínio”. 

“Uma angústia enorme” 
Para além das perdas causadas pela 

interrupção abrupta da indústria, o 

sector tem particularidades que tor-

nam a situação ainda mais difícil. 

Considerada uma actividade de ris-

co, a produção de material pirotéc-

nico exige o pagamento de seguros 

de responsabilidade civil e para aci-

dentes no trabalho. “As despesas 

xas deste sector são muito altas. A 

nível de impostos é semelhante a 

outras indústrias, mas os seguros são 

muito elevados. Os apoios não che-

gam, porque o nosso Código de Acti-

vidade Económica (CAE) não está 

abrangido nas listas que o Estado 

declarou; por isso, nem temos a pos-

sibilidade de apoio. Estamos com 

uma angústia enorme”, revela Joa-

quim Melo, administrador da GJR. 

Sediada em Pena el, a GJR tem já 

93 anos de história e conta com 14 

funcionários. Apesar de não estar em 

layoff, as perdas também se sentem. 

“Não estamos em layoff por causa do 

departamento de explosivos, porque 

o sector da construção continua a 

funcionar e está a exigir o forneci-

mento de produtos, mas estamos a 

funcionar a 50%, o que não é su cien-

te para manter a estrutura da empre-

sa”, admite Joaquim Melo. 

Uma solução para apoiar as pro-

dutoras pode ser o reconhecimento 

da indústria como uma atracção cul-
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Com um volume de negócios equi-

valente a 40 milhões de euros, o 

sector da pirotecnia em Portugal 

está a passar por uma fase compli-

cada. Apesar de ser dos poucos paí-

ses, a par de Itália e de Espanha, 

onde a indústria ainda sobrevive ao 

domínio da China. 

Segundo dados da APIPE (Associa-

ção Portuguesa dos Industriais de 

Pirotecnia e Explosivos), o sector 

emprega 1200 pessoas, maioritaria-

mente entre os 35 e 45 anos, distribuí-

das por 60 empresas, todas elas 

Indústria emprega 1200 trabalhadores em Portugal 

nacionais. “Tanto temos empresas 

associadas com 40 colaboradores 

como empresas com cinco colabora-

dores. Face ao sector de actividade e 

à tipologia, consideramos que são 

micro e PME [pequenas e médias 

empresas]”, explica Nuno Costa, vice-

presidente da APIPE, ao PÚBLICO. 

Apesar de a associação estar ainda 

a recolher os dados, Nuno Costa refe-

re que o sector tem crescido nos últi-

mos anos, à boleia do aumento do 

turismo em Portugal. “Não é segredo 

para ninguém que o turismo vive, em 

grande medida, de um conjunto de 

eventos que se desenvolvem um pou-

co por todo o território nacional. Nes-

ses eventos e festividades, a pirotecnia 

sempre foi, é e continuará a ser uma 

presença constante, assídua, impres-

cindível e valorizadora”, a rma, dan-

do os exemplos das festas de passa-

gem de ano e dos arraiais de Verão. 

É por estas razões que o vice-presi-

dente da APIPE acredita que a piro-

tecnia é “causa e consequência” do 

fenómeno turístico. “Algumas das 

mais relevantes e turisticamente mais 

importantes passagens de ano do 

mundo ocorrem em Portugal, como 

as festividades do Funchal, e devem, 

em enorme medida, o seu êxito e 

divulgação à qualidade ímpar da sua 

componente pirotécnica e o crescen-

te aumento de eventos da mesma 

natureza desenvolvem e projectam o 

crescimento do sector da pirotecnia”, 

elabora Nuno Costa. 

A pandemia de covid-19 levou a que 

fossem cancelados casamentos e fes-

tas, pondo em causa a sobrevivência 

do sector, e Nuno Costa defende mais 

apoios. “Sendo a pirotecnia ligada à 

cultura e ao turismo, esperamos os 

mesmos apoios e medidas excepcio-

nais, para além das já anunciadas. 

Prevemos a retoma da actividade pela 

passagem de ano. As empresas de 

pirotecnia vão estar pelo menos um 

ano sem efectuar qualquer venda 

signi cativa. Não resistimos a um ano 

sem facturar, é urgente promover 

eventos com as devidas medidas de 

segurança que seja impostas à data”, 

conclui o vice-presidente da APIPE. 

Adriana Peixoto

As empresas de pirotecnia  
vão estar pelo menos um  
ano sem efectuar qualquer 
venda signi cativa 
Nuno Costa 
Vice-presidente da APIPE
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Aeroportos nacionais tiveram uma quebra de 97% do movimento entre Abril e Junho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e6a353b7-c4dd-40b4-b4fb-

3fc46e9e74dc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os aeroportos nacionais tiveram uma quebra de 97% do movimento entre Abril e Junho. O número de
passageiros caiu de mais de 15 milhões o ano passado, para cerca de 400 mil este ano.
Declarações de Elidérico Viegas, pres. Assoc. Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve; Nuno
Botelho, pres. da Associação Comercial do Porto.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-08-13 06:50
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-08-13 07:39
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-08-12 21:09
 RTP 3 - 360 , 2020-08-12 21:51
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-13 06:51
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-13 07:40
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-08-12 00:30
 RTP 3 - 3 às... , 2020-08-13 10:35
 RTP 3 - 3 às... , 2020-08-13 11:27
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Fátima: empresários do setor do turismo estão a registar quebras de cerca de 90% por causa da
pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8288bdd9-3c87-412f-a44b-

f98fc09ba47e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Fátima, os empresários do setor do turismo estão a registar quebras de cerca de 90% por causa
da pandemia.
Os empresários estiveram hoje reunidos com a secretária de Estado do Turismo, para falarem das
dificuldades que estão a sentir e alertaram a secretária de Estado para a necessidade de a receberem
apoios que permitam manter os postos de trabalho.
Por esta altura, milhares de peregrinos estão em Fátima para a peregrinação de Agosto, dedicada aos
emigrantes.
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Crise na restauração

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6b8c4ba6-25a7-4d3a-9b1a-

21ede81fe57d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na Madeira, o aumento do desemprego será uma realidade no setor da restauração. Os empresários
afirmam que o turismo não é suficiente para garantir liquidez e afastar o aumento das insolvências.
Declarações de Márcio Nóbrega, empresário.
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Câmara de Lisboa quer aproveitar para "acabar" com o AL
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/08/2020

Meio: i Online Autores: João Amaral Santos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e46d0934

 
Medina tenta convencer proprietários a optarem por arrendamento de longa duração.
 
A "pandemia pode resolver os problemas da habitação" em Lisboa. A frase do autarca da capital,
Fernando Medina, não passou isenta de críticas e descreve perfeitamente o plano traçado em relação
ao alojamento local (AL) na cidade. Fernando Medina quer aproveitar a falta de turistas para tentar
convencer parte dos cerca de 25 mil proprietários de alojamentos locais na capital a optarem pelo
arrendamento de longa duração, através dos programas Renda Segura e Renda Acessível.
 
A estratégia explica-se facilmente: os proprietários podem inscrever-se no programa Renda Segura,
ficando a Câmara de Lisboa responsável pelo pagamento da renda e podendo depois subarrendar a
habitação a preços acessíveis a jovens e à classe média. Os contratos têm uma duração de cinco anos.
 
Fernando Medina já afirmou que o objetivo "é precisamente aproveitar a oportunidade (...) de os
alojamentos locais não terem hoje clientes em número significativo para (...) arrendar esses
alojamentos, para depois os poder subarrendar a famílias das classes médias e aos jovens".
 
Segundo os dados da autarquia, o programa Renda Segura recebeu 338 registos de imóveis, vindos
de 188 proprietários diferentes, entre 18 de maio e 3 de julho. Deste universo resultaram 177
candidaturas concluídas para arrendamento: 45 provenientes do alojamento local e 83 referentes a
habitações mobiladas. A autarquia pretende somar mais de mil casas, em condições semelhantes, até
ao final do ano.
 
O assunto, porém, já foi tema de uma reportagem da Bloomberg intitulada "Anfitriões do Airbnb
resistem aos planos de Lisboa para libertar casas", indicando que a estratégia da Câmara de Lisboa
não está a atrair os proprietários, apesar da falta de clientes.
 
Como razões para esta situação são apontadas, por exemplo, a imprevisibilidade da evolução da
pandemia, a esperança no regresso do turismo e as altas taxas de transferência para o modelo de
arrendamento tradicional. O programa Renda Segura implica igualmente fazer um contrato de cinco
anos (com valores a variar entre os 450 euros por um T0 e os 1000 para um T4 ou tipologia superior)
e muitos dos proprietários temem perder o registo e não poder voltar à atividade de alojamento local,
apurou o i.
 
Rendas descem com pandemia
 
Os efeitos da pandemia já se fazem sentir no mercado, com as rendas a baixar em mais de um quarto
das casas disponíveis para arrendamento em Portugal continental. Segundo os dados da Confidencial
Imobiliário, no âmbito do SIR-Arrendamento, 25,7% das casas viram a renda baixar (em média,
13,3% do valor).
 
Em Lisboa, a descida das rendas foi, em média, de 13,1%, e incidiu sobre 33,2% das casas para
arrendar. No Porto foram alvo de revisão da renda 24,3% dos fogos em oferta, com descidas na
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ordem dos 15,7%. A renda média pedida em Portugal continental neste período ascendeu aos 12,2
euros por metro quadrado (atingindo os 15,5 euros em Lisboa e os 12,5 euros no Porto), de acordo
com o estudo.
 
João Santos
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Hotelaria não está em saldos. Champions deverá trazer mais de seis milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/08/2020

Meio: Renascença Online Autores: Ana Carrilho

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d423b047

 
Três quartos dos hotéis estão a funcionar, ainda que com menos funcionários, à medida da procura.
Os preços baixaram, há promoções e ofertas, mas a presidente da Associação da Hotelaria de Portugal
avisa que não há saldos. A realização da fase final da Liga dos Campeões deverá deixar seis a sete
milhões na hotelaria de Lisboa, um "balão de oxigénio".
 
Não há adeptos, mas as equipas e respetivas comitivas, organização e os cerca de 400 jornalistas em
Lisboa deverão garantir cerca de 6-7 milhões de euros de faturação imediata.
 
São as contas feitas pela dirigente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Cristina Siza Vieira
que, no entanto, realça a importância de mostrar o país, a região e a cidade de Lisboa a milhões de
pessoas que vão acompanhar os jogos durante quase duas semanas.
 
A Câmara e o Turismo de Lisboa providenciaram visitas aos profissionais da comunicação social que,
com os seus trabalhos, podem despertar o interesse de potenciais turistas para o futuro que se
deseja, seja bem próximo.
 
É que o ano turístico está perdido. Um quarto dos hotéis não abriu nem vai abrir portas até ao fim do
ano. Nalguns casos pertencem a grupos hoteleiros que optaram por só ter algumas unidades em
funcionamento, "não quer dizer que se esteja a falar em insolvências", afirma Cristina Siza Vieira à
Renascença.
 
Ainda assim, há milhares de trabalhadores que passaram pelo lay-off simplificado ou estão no lay-off
tradicional, com cortes salariais e consequente redução dos rendimentos. Inevitavelmente, haverá
despedimentos, admite a responsável associativa.
 
Há menos procura, os preços baixaram, mas hotelaria não está em saldos
 
Com poucos turistas estrangeiros devido às contingências provocadas pela COVID-19, o turismo
nacional vive, por estes dias, sobretudo da procura dos portugueses. Para atrair mais clientes, os
hotéis baixaram os preços: "uns mais do que outros, depende das regiões (o Algarve continua a ser
mais solicitada), das categorias dos alojamentos". Noutros casos, fazem promoções, com ofertas de
noites, pequeno almoço ou outros serviços. Ou ajudam a promover outras áreas do turismo local, com
a oferta de vouchers par museus e outros equipamentos culturais e recreativos ou mesmo para a
restauração.
 
Mais do que nunca, este ano, as reservas obedecem a três características: preço, marcação em cima
da hora e sem hipótese de reembolso em caso de cancelamento.
 
Notam-se alguns sinais de crescimento na procura que podem ser intensificados se países, como o
Reino Unido, tirarem Portugal da lista de países não seguros. Mas para Cristina Siza Vieira é certo que
as contas só se poderão fazer no fim do ano.
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Ana Carrilho
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Turismo do Algarve reforça mensagem sobre a segurança do destino junto do Reino
Unido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/08/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=61c403ff

 
O Turismo do Algarve continua empenhado em reforçar, junto
dos turistas britânicos, a mensagem de que a região continua a ser um destino
seguro para passar férias. Nesse sentido, numa altura em que ainda decorrem
conversações entre o Governo e o Reino Unido, com o objetivo de que sejam
levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem a solo britânico a
partir de Portugal, o Turismo do Algarve vai avançar com uma forte ação de
comunicação junto deste mercado, através de uma parceria estabelecida com o
canal de televisão Channel 5.
 
De 20 de agosto até ao final de outubro, este canal de
entretenimento de grande audiência no Reino Unido irá transmitir um vídeo
promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que será exibido cerca de
38 vezes por semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações
semanais. Este spot será transmitido junto a séries e outros conteúdos da
categoria  Drama , que têm como público-alvo as classes média-alta e alta,
espectadores que valorizam atributos como a segurança e o luxo associados às
suas férias.
 
Para além de promover a notoriedade do Algarve enquanto
destino seguro, a exibição deste vídeo terá também associada uma vertente de
competição, que irá permitir aos espectadores participarem num sorteio e
habilitarem-se a ganhar uma estadia de sete noites na região para duas pessoas,
num hotel de cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de
2021. "Ao mesmo tempo que estamos a reforçar a aposta noutros mercados com
grande relevância para a região (como a França, Bélgica, Países Baixos e
Alemanha), numa lógica de diversificação da procura, continuamos a intensificar
os nossos esforços no sentido de reconquistar aquele que é nosso principal
mercado emissor de turistas", explica João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. "Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que
resultaram da decisão do governo britânico e isso passa, entre outros aspetos,
pelo reforço e pela repetição da mensagem, junto desse mercado, de que o
Algarve é um destino seguro e que está totalmente preparado para voltar a
acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que sempre os
habituou. A nossa posição foi sempre defender uma atitude de transparência e
com base na apresentação dos factos reais e admitimos que iremos colher estes
frutos no futuro. Acreditamos que esta campanha realizada com o Channel 5 terá
um impacto significativo e será mais um importante contributo para alcançarmos
o nosso objetivo. Além disso, estamos também esperançados que o Reino Unido irá
alterar a sua decisão muito em breve", afirma.
 
De recordar que o mercado britânico representa um terço
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(33%) das dormidas no Algarve - o equivalente a seis milhões de dormidas em
hotelaria classificada - e quase metade (49%) dos passageiros desembarcados no
Aeroporto de Faro.
 
Daniel Pina
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Algarve com forte promoção no Reino Unido
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Início B1 Algarve com forte promoção no Reino Unido
 
Algarve com forte promoção no Reino Unido
 
Agosto 13, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O Turismo do Algarve continua empenhado em reforçar, junto dos turistas britânicos, a mensagem de
que a região continua a ser um destino seguro para passar férias.
 
Nesse sentido, numa altura em que ainda decorrem conversações entre o Governo e o Reino Unido,
com o objetivo de que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem a solo
britânico a partir de Portugal, o Turismo do Algarve vai avançar com uma forte ação de comunicação
junto deste mercado, através de uma parceria estabelecida com o canal de televisão Channel 5.
 
Assim de 20 de Agosto até ao final de outubro, este canal irá transmitir um vídeo promocional do
Algarve, com a duração de 50 segundos, que será exibido cerca de 38 vezes por semana e resultará
numa exposição de 175 mil visualizações semanais.
 
Para além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espectadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estada de 7 noites na região para duas pessoas, num hotel de
cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021.
 
De recordar que o mercado britânico representa um terço (33%) das dormidas no Algarve - o
equivalente a seis milhões de dormidas em hotelaria classificada - e quase metade (49%) dos
passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
COMPARTILHE
 
Facebook
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Luís de Magalhães
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Associação de Turismo do Algarve vai lançar uma campanha no Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=71e3f008-7a7b-41c4-b85b-

a427ed4e9e75&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação de Turismo do Algarve vai lançar uma campanha no Reino Unido, com a mensagem de
que a região é um destino seguro. O anuncio publicitário vai ser emitido na estação de televisão
Channel 5.
Declarações de João Fernandes, pres. da Associação de Turismo do Algarve.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-08-13 07:42
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-08-13 08:40
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-13 07:42
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-13 08:40
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Turistas britânicos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1b97adab-32ed-425b-bd2f-

1cc6167a12ed&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação Turismo do Algarve vai lançar uma campanha no Reino Unido, com a mensagem de que
a região é um destino seguro. O anuncio publicitário vai ser emitido na estação de televisão Channel
Five.
Entrevista a João Fernandes, presidente da Associação Turismo do Algarve.
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Turismo do Algarve Reforça Mensagem sobre Segurança do Destino junto do Reino
Unido
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O Turismo do Algarve continua empenhado em reforçar, junto dos turistas britânicos, a mensagem de
que a região continua a ser um destino seguro para passar férias.
 
Nesse sentido, numa altura em que ainda decorrem conversações entre o Governo e o Reino Unido,
com o objetivo de que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem a solo
britânico a partir de Portugal, o Turismo do Algarve vai avançar com uma forte ação de comunicação
junto deste mercado, através de uma parceria estabelecida com o canal de televisão Channel 5. De 20
de agosto até ao final de outubro, este canal de entretenimento de grande audiência no Reino Unido,
irá transmitir um vídeo promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que será exibido
cerca de 38 vezes por semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações semanais. Este
spot será transmitido junto a séries e outros conteúdos da categoria "Drama", que têm como público-
alvo as classes média-alta e alta, espectadores que valorizam atributos como a segurança e o luxo
associadas às suas férias.
 
Para além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espectadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de 7 noites na região para duas pessoas, num hotel de
cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021.
 
"Ao mesmo tempo que estamos a reforçar a aposta noutros mercados com grande relevância para a
região (como a França, Bélgica, Países Baixos e Alemanha), numa lógica de diversificação da procura,
por outro lado, continuamos a intensificar os nossos esforços no sentido de reconquistar aquele que é
nosso principal mercado emissor de turistas", explica João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. "Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da
decisão do governo britânico e isso passa, entre outros aspetos, pelo reforço e pela repetição da
mensagem, junto desse mercado, de que o Algarve é um destino seguro e que está totalmente
preparado para voltar a acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que sempre os
habituou. A nossa posição foi sempre defender uma atitude de transparência e com base na
apresentação dos factos reais e admitimos que iremos colher estes frutos no futuro. Acreditamos que
esta campanha realizada com o Channel 5 terá um impacto significativo e será mais um importante
contributo para alcançarmos o nosso objetivo. Além disso, estamos também esperançados que o Reino
Unido irá alterar a sua decisão muito em breve", afirma.
 
De recordar que o mercado britânico representa um terço (33%) das dormidas no Algarve - o
equivalente a seis milhões de dormidas em hotelaria classificada - e quase metade (49%) dos
passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro.
 
ATA
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Turismo do Algarve reforça mensagem sobre a segurança do destino junto do Reino
Unido através de parceria com o canal de televisão Channel 5
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/08/2020

Meio: Algarve Económico Online  (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6ef9263a

 
O Turismo do Algarve continua empenhado em reforçar, junto dos turistas britânicos, a mensagem de
que a região continua a ser um destino seguro para passar férias.
 
Nesse sentido, numa altura em que ainda decorrem conversações entre o Governo e o Reino Unido,
com o objetivo de que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem a solo
britânico a partir de Portugal, o Turismo do Algarve vai avançar com uma forte ação de comunicação
junto deste mercado, através de uma parceria estabelecida com o canal de televisão Channel 5. De 20
de agosto até ao final de outubro, este canal de entretenimento de grande audiência no Reino Unido,
irá transmitir um vídeo promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que será exibido
cerca de 38 vezes por semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações semanais. Este
spot será transmitido junto a séries e outros conteúdos da categoria "Drama", que têm como público-
alvo as classes média-alta e alta, espectadores que valorizam atributos como a segurança e o luxo
associadas às suas férias.
 
Para além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espectadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de 7 noites na região para duas pessoas, num hotel de
cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021.
 
"Ao mesmo tempo que estamos a reforçar a aposta noutros mercados com grande relevância para a
região (como a França, Bélgica, Países Baixos e Alemanha), numa lógica de diversificação da procura,
por outro lado, continuamos a intensificar os nossos esforços no sentido de reconquistar aquele que é
nosso principal mercado emissor de turistas", explica João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. "Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da
decisão do governo britânico e isso passa, entre outros aspetos, pelo reforço e pela repetição da
mensagem, junto desse mercado, de que o Algarve é um destino seguro e que está totalmente
preparado para voltar a acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que sempre os
habituou. A nossa posição foi sempre defender uma atitude de transparência e com base na
apresentação dos factos reais e admitimos que iremos colher estes frutos no futuro. Acreditamos que
esta campanha realizada com o Channel 5 terá um impacto significativo e será mais um importante
contributo para alcançarmos o nosso objetivo. Além disso, estamos também esperançados que o Reino
Unido irá alterar a sua decisão muito em breve", afirma.
 
De recordar que o mercado britânico representa um terço (33%) das dormidas no Algarve - o
equivalente a seis milhões de dormidas em hotelaria classificada - e quase metade (49%) dos
passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro.
 
Associação Turismo do Algarve
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Turismo algarvio reforça promoção no Reino Unido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/08/2020
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5628e04f

 
O Turismo do Algarve estabeleceu uma parceria com o canal de televisão Channel 5, de forma a
reforçar a promoção turística da região no Reino Unido. Esta iniciativa surge numa altura em que, face
à diminuição do número de casos diários de Covid-19 no nosso país, há a expectativa de que o
Governo britânico decida levantar as restrições impostas aos viajantes que cheguem a solo britânico a
partir de Portugal. O acordo prevê que, de 20 de agosto até ao final de outubro, este canal de
entretenimento de grande audiência no Reino Unido, transmita um vídeo promocional do Algarve, com
a duração de 50 segundos, que será exibido cerca de 38 vezes por semana e resultará numa
exposição de 175 mil visualizações semanais. Este spot será transmitido junto a séries e outros
conteúdos da categoria "Drama", que têm como público-alvo as classes média-alta e alta, espetadores
que valorizam atributos como a segurança e o luxo associadas às suas férias.
 
Para além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espectadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de 7 noites na região para duas pessoas, num hotel de
cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021.
 
JorgeEusebio
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Covid.19:Turismo do Algarve reforça mensagem sobre a segurança em canal de
televisão britânico
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Economia
 
O Turismo do Algarve continua empenhado em reforçar, junto dos turistas britânicos, a mensagem de
que a região continua a ser um destino seguro para passar férias.
 
Numa altura em que ainda decorrem conversações entre o Governo e o Reino Unido, com o objetivo
de que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem a solo britânico a partir de
Portugal, o Turismo do Algarve informou que vai avançar com uma "forte ação de comunicação" junto
deste mercado, através de uma parceria estabelecida com o canal de televisão Channel 5.
 
Assim de 20 de agosto até ao final de outubro, o canal "de entretenimento de grande audiência no
Reino Unido", irá transmitir um vídeo promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que
será exibido cerca de 38 vezes por semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações
semanais, adianta nota da Associação de Turismo do Algarve (ATA). O spot algarvio será transmitido
junto a séries e outros conteúdos da categoria "Drama", que têm como público-alvo as classes média-
alta e alta, acrescenta o mesmo documento.
 
A exibição do vídeo terá também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos
espetadores participarem num sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de 7 noites na região
para duas pessoas, num hotel de cinco estrelas, num prémio válido até ao final do verão de 2021.
 
"Ao mesmo tempo que estamos a reforçar a aposta noutros mercados com grande relevância para a
região (como a França, Bélgica, Países Baixos e Alemanha), numa lógica de diversificação da procura,
por outro lado, continuamos a intensificar os nossos esforços no sentido de reconquistar aquele que é
nosso principal mercado emissor de turistas", explica João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. "Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da
decisão do governo britânico e isso passa, entre outros aspetos, pelo reforço e pela repetição da
mensagem, junto desse mercado, de que o Algarve é um destino seguro e que está totalmente
preparado para voltar a acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que sempre os
habituou. A nossa posição foi sempre defender uma atitude de transparência e com base na
apresentação dos factos reais e admitimos que iremos colher estes frutos no futuro. Acreditamos que
esta campanha realizada com o Channel 5 terá um impacto significativo e será mais um importante
contributo para alcançarmos o nosso objetivo. Além disso, estamos também esperançados que o Reino
Unido irá alterar a sua decisão muito em breve", afirma.
 
A ATA recorda que o mercado britânico representa um terço (33%) das dormidas no Algarve - o
equivalente a seis milhões de dormidas em hotelaria classificada - e quase metade (49%) dos
passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro.
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Channel 5 vai transmitir vídeo promocional do Algarve dirigido aos britânicos
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O Turismo do Algarve continua empenhado em reforçar, junto dos turistas britânicos, a mensagem de
que a região continua a ser um destino seguro para passar férias.
 
Nesse sentido, numa altura em que ainda decorrem conversações entre o Governo e o Reino Unido,
com o objetivo de que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem a solo
britânico a partir de Portugal, o Turismo do Algarve vai avançar com uma forte ação de comunicação
junto deste mercado, através de uma parceria estabelecida com o canal de televisão Channel 5.
 
Segundo a Associação Turismo do Algarve (ATA), de 20 de agosto até ao final de outubro, este canal
de entretenimento de grande audiência no Reino Unido, irá "transmitir um vídeo promocional do
Algarve, com a duração de 50 segundos", que será exibido cerca de "38 vezes por semana e resultará
numa exposição de 175 mil visualizações semanais". Este spot será transmitido junto a séries e outros
conteúdos da categoria "Drama", que têm como público-alvo as classes média-alta e alta,
espectadores que valorizam atributos como a segurança e o luxo associadas às suas férias.
 
Para além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espectadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de 7 noites na região para duas pessoas, num hotel de
cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021.
 
"Ao mesmo tempo que estamos a reforçar a aposta noutros mercados com grande relevância para a
região (como a França, Bélgica, Países Baixos e Alemanha), numa lógica de diversificação da procura,
por outro lado, continuamos a intensificar os nossos esforços no sentido de reconquistar aquele que é
nosso principal mercado emissor de turistas", explica João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. "Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da
decisão do governo britânico e isso passa, entre outros aspetos, pelo reforço e pela repetição da
mensagem, junto desse mercado, de que o Algarve é um destino seguro e que está totalmente
preparado para voltar a acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que sempre os
habituou. A nossa posição foi sempre defender uma atitude de transparência e com base na
apresentação dos factos reais e admitimos que iremos colher estes frutos no futuro. Acreditamos que
esta campanha realizada com o Channel 5 terá um impacto significativo e será mais um importante
contributo para alcançarmos o nosso objetivo. Além disso, estamos também esperançados que o Reino
Unido irá alterar a sua decisão muito em breve", afirma.
 
A ATA recorda que o mercado britânico representa um terço (33%) das dormidas no Algarve - o
equivalente a seis milhões de dormidas em hotelaria classificada - e quase metade (49%) dos
passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro.
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Turismo do Algarve promove segurança da região na televisão britânica
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Novo anúncio será emitido cerca de 38 vezes por semana, no Channel 5.
O Turismo do Algarve mantém o empenho  em reforçar, junto dos turistas britânicos, a mensagem de
que a região continua a ser um destino seguro para passar férias  e, nesse sentido, numa altura em
que ainda decorrem conversações entre o Governo e o Reino Unido, com o objetivo de que sejam
levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem a solo britânico a partir de Portugal, vai
avançar com uma forte ação de comunicação junto deste mercado.
 
A medida é tomada através de uma parceria estabelecida com o canal de televisão Channel 5 e, de 20
de agosto até ao final de outubro, esta estação televisiva de entretenimento, de grande audiência no
Reino Unido, irá transmitir um vídeo promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que será
exibido cerca de 38 vezes por semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações semanais.
 
Este spot será transmitido junto a séries e outros conteúdos da categoria  Drama , que têm como
público-alvo as classes média-alta e alta, espectadores  que valorizam atributos como a segurança e o
luxo associadas às suas férias .
 
Para além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espectadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de sete noites na região para duas pessoas, num hotel
de cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, explica que  ao mesmo tempo que estamos a
reforçar a aposta noutros mercados com grande relevância para a região (como a França, Bélgica,
Países Baixos e Alemanha), numa lógica de diversificação da procura, por outro lado, continuamos a
intensificar os nossos esforços no sentido de reconquistar aquele que é nosso principal mercado
emissor de turistas .
 
Este responsável afirma que  estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que
resultaram da decisão do governo britânico e isso passa, entre outros aspetos, pelo reforço e pela
repetição da mensagem, junto desse mercado, de que o Algarve é um destino seguro e que está
totalmente preparado para voltar a acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que
sempre os habituou .
 
Em conclusão, remata João Fernandes,  a nossa posição foi sempre defender uma atitude de
transparência e com base na apresentação dos factos reais, e admitimos que iremos colher estes
frutos no futuro. Acreditamos que esta campanha realizada com o Channel 5 terá um impacto
significativo e será mais um importante contributo para alcançarmos o nosso objetivo. Além disso,
estamos também esperançados que o Reino Unido irá alterar a sua decisão muito em breve .
 
De recordar que o mercado britânico representa um terço (33 por cento) das dormidas no Algarve - o
equivalente a seis milhões de dormidas em hotelaria classificada - e quase metade (49 por cento) dos
passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro.
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Turismo do Algarve reforça mensagem sobre a segurança do destino junto do Reino
Unido através de parceria com o canal de televisão channel 5
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Correio de Lagos 12/08/2020
 
O Turismo do Algarve continua empenhado em reforçar, junto dos turistas britânicos, a mensagem de
que a região continua a ser um destino seguro para passar férias.
 
Nesse sentido, numa altura em que ainda decorrem conversações entre o Governo e o Reino Unido,
com o objectivo de que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem a solo
britânico a partir de Portugal, o Turismo do Algarve vai avançar com uma forte acção de comunicação
junto deste mercado, através de uma parceria estabelecida com o canal de televisão Channel 5. De 20
de Agosto até ao final de Outubro, este canal de entretenimento de grande audiência no Reino Unido,
irá transmitir um vídeo promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que será exibido
cerca de 38 vezes por semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações semanais. Este
spot será transmitido junto a séries e outros conteúdos da categoria "Drama", que têm como público-
alvo as classes média-alta e alta, espectadores que valorizam atributos como a segurança e o luxo
associadas às suas férias.
 
Para além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espectadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de 7 noites na região para duas pessoas, num hotel de
cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021.
 
"Ao mesmo tempo que estamos a reforçar a aposta noutros mercados com grande relevância para a
região (como a França, Bélgica, Países Baixos e Alemanha), numa lógica de diversificação da procura,
por outro lado, continuamos a intensificar os nossos esforços no sentido de reconquistar aquele que é
nosso principal mercado emissor de turistas", explica João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. "Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da
decisão do governo britânico e isso passa, entre outros aspetos, pelo reforço e pela repetição da
mensagem, junto desse mercado, de que o Algarve é um destino seguro e que está totalmente
preparado para voltar a acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que sempre os
habituou. A nossa posição foi sempre defender uma atitude de transparência e com base na
apresentação dos factos reais e admitimos que iremos colher estes frutos no futuro. Acreditamos que
esta campanha realizada com o Channel 5 terá um impacto significativo e será mais um importante
contributo para alcançarmos o nosso objetivo. Além disso, estamos também esperançados que o Reino
Unido irá alterar a sua decisão muito em breve", afirma.
 
De recordar que o mercado britânico representa um terço (33%) das dormidas no Algarve - o
equivalente a seis milhões de dormidas em hotelaria classificada - e quase metade (49%) dos
passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro.
 
PARTILHAR
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Turismo do Algarve reforça mensagem sobre segurança do destino com spots em
canal britânico
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O Turismo do Algarve vai avançar com uma "forte" ação de comunicação junto do mercado britânico,
reforçando a mensagem sobre a segurança do destino através de uma parceria estabelecida com o
canal de televisão Channel 5.
 
Entre 20 de agosto e o final de outubro, este canal de entretenimento de grande audiência no Reino
Unido vai transmitir um vídeo promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, cerca de 38
vezes por semana, resultando numa exposição de 175 mil visualizações semanais.
 
Este spot será transmitido junto a séries e outros conteúdos da categoria "Drama", que têm como
público-alvo as classes média-alta e alta, espetadores que valorizam atributos como a segurança e o
luxo associadas às suas férias.
 
O Turismo do Algarve salienta que continua "empenhado" em reforçar, junto dos turistas britânicos, a
mensagem de que a região continua a ser um destino seguro para passar férias, num momento em
que ainda decorrem negociações para o levantamento das restrições impostas aos viajantes que
cheguem a solo britânico a partir de Portugal.
 
Além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espectadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de sete noites na região para duas pessoas, num hotel
de cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021.
 
O mercado britânico representa um terço (33%) das dormidas no Algarve - o equivalente a seis
milhões de dormidas em hotelaria classificada - e quase metade (49%) dos passageiros
desembarcados no Aeroporto de Faro.
 
.diariOnline RS

Página 42



A43

Turismo: Algarve emite vídeo em canal britânico a reforçar a segurança da região
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O Turismo do Algarve vai emitir uma campanha promocional na estação Channel 5 a reforçar a
mensagem de que a região é um destino seguro para turistas. Haverá ainda um prémio para
espectadores.
 
A Associação Turismo do Algarve (ATA) vai reforçar a mensagem de que a região é um destino seguro
junto do Reino Unido, através de uma campanha publicitária que será emitida na estação de televisão
Channel 5, foi anunciado esta quarta-feira.
 
"De 20 de agosto até ao final de outubro, este canal de entretenimento de grande audiência no Reino
Unido irá transmitir um vídeo promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que será
exibido cerca de 38 vezes por semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações semanais",
avança a ATA, em comunicado de imprensa.
 
O objetivo é que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem ao Reino Unido
a partir de Portugal, devido à pandemia de coronavírus. "Estamos fortemente empenhados em
reverter os efeitos negativos que resultaram da decisão do Governo britânico e isso passa, entre
outros aspetos, pelo reforço e pela repetição da mensagem, junto desse mercado, de que o Algarve é
um destino seguro e que está totalmente preparado para voltar a acolher os seus turistas com toda a
qualidade e o bem-estar a que sempre os habituou", destaca o presidente da ATA.
 
João Fernandes acredita que a campanha "terá um impacto significativo" e que o "Reino Unido irá
alterar a sua decisão muito em breve", permitindo ao Algarve a recuperação do "principal mercado
emissor de turistas".
 
"Além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espetadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de 7 noites na região para duas pessoas, num hotel de
cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021", lê-se na mesma nota.
 
A 24 de julho, o Reino Unido manteve Portugal fora do corredor aéreo que dispensa quarentena no
regresso ao país devido à pandemia de coronavírus, reiterando as restrições que tinha imposto pela
primeira vez no início do mês.
 
Lusa
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Turismo do Algarve espera que Reino Unido reveja posição de incluir Portugal nos
corredores aéreos ainda em agosto
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A decisão do Governo britânico é importante para ter efeitos a partir de setembro, em que arranca a
época de golfe no Algarve, e outubro, mês em que decorre a Fórmula 1, frisa João Fernandes,
presidente da RTA
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, espera que o Reino Unido
possa fazer, ainda em agosto, uma revisão da lista de países em que os britânicos podem viajar sem
terem de fazer quarentena no regresso devido à pandemia covid-19, atendendo a que Portugal "tem
tido um melhor desempenho a nível de novas infeções nos últimos 14 dias, o que tem sido um critério
adotado a nível internacional neste tipo de decisões".
 
"Era importante que esta decisão ocorresse em agosto, para produzir efeitos a partir de setembro, em
que arranca a época alta de golfe e temos no Algarve o campeonato Portugal Masters", frisa o
presidente da RTA.
 
"E também temos em outubro a Fórmula I e em novembro a Moto GP. É muito relevante o retomar do
mercado britânico, que é o principal motor do turismo de golfe e de toda a oferta que existe no
Algarve", salienta o mesmo responsável.
 
Portugal está bem posicionado para ter luz verde na próxima revisão de corredores aéreos do Reino
Unido, segundo a imprensa britânica, devido à menor incidência de casos de covid-19 nas últimas
semanas.
 
"Não temos ainda uma confirmação da mudança de decisão do Reino Unido. O que esperamos é essa
alteração ainda em agosto, e que a República da Irlanda venha a seguir", adianta João Fernandes,
lembrando que "dos 15 países que tinham restrições com Portugal a nível das viagens, oito já as
retiraram".
 
50% DAS ROTAS NO AEROPORTO DE FARO REPOSTAS EM AGOSTO PARA 63 CIDADES EUROPEIAS
 
O presidente da Região de Turismo do Algarve diz ter a noção que "mesmo para destinos onde há
corredor aéreo com o Reino Unido os fluxos são reduzidos, os britânicos estão a optar por ficar no seu
próprio país, e sinal disso são as imagens que passam com as praias do Reino Unido muito ocupadas".
 
Ainda assim, "continuamos a ter voos para o Reino Unido no aeroporto de Faro desde o início de
junho, embora com uma capacidade mais reduzida", faz notar João Fernandes, adiantando que em
julho foram repostas 35% das rotas que eram habituais no aeroporto de Faro.
 
"E esperamos em agosto ter 50% das rotas a funcionar, ligando o Algarve a 63 cidades europeias",
avança ainda o responsável de turismo do Algarve.
 
O Algarve está este mês de agosto com taxas de ocupação da ordem dos 50% a 60%, segundo João

Página 44



Fernandes. "Após termos estado em junho com taxas de ocupação de 30%, assistimos a uma procura
crescente na última quinzena de julho e a primeira de agosto, sobretudo de portugueses e espanhóis",
refere o presidente da RTA.
 
[Additional Text]:
Conceição Antunes
 
Conceição Antunes

Página 45



A46

Turismo do Algarve promove segurança da região no Reino Unido - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/08/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Gonçalo Dourado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7bc2649f

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
A Associação Turismo do Algarve (ATA) vai reforçar a mensagem de que a região é um destino seguro
junto do Reino Unido, através de uma campanha publicitária que será emitida na estação de televisão
Channel 5, foi hoje anunciado.
 
"De 20 de agosto até ao final de outubro, este canal de entretenimento de grande audiência no Reino
Unido irá transmitir um vídeo promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que será
exibido cerca de 38 vezes por semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações semanais",
avança a ATA, em comunicado de imprensa.
 
O objetivo é que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem ao Reino Unido
a partir de Portugal, devido à pandemia de covid-19, sublinha a associação.
 
"Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da decisão do
Governo britânico e isso passa, entre outros aspetos, pelo reforço e pela repetição da mensagem,
junto desse mercado, de que o Algarve é um destino seguro e que está totalmente preparado para
voltar a acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que sempre os habituou",
destaca o presidente da ATA, citado no comunicado.
 
João Fernandes acredita que a campanha "terá um impacto significativo" e que o "Reino Unido irá
alterar a sua decisão muito em breve", permitindo ao Algarve a recuperação do "principal mercado
emissor de turistas".
 
"Além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espetadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de sete noites na região para duas pessoas, num hotel
de cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021", lê-se na mesma nota.
 
A 24 de julho, o Reino Unido manteve Portugal fora do corredor aéreo que dispensa quarentena no
regresso ao país devido à pandemia de covid-19, reiterando as restrições que tinha imposto pela
primeira vez no início do mês.
 
Gonçalo Dourado
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Campanha do Turismo do Algarve reitera segurança da região junto do Reino Unido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/08/2020

Meio: Mundo Português Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=99aa4509

 
A Associação Turismo do Algarve (ATA) vai reforçar a mensagem de que a região é um destino seguro
junto do Reino Unido, através de uma campanha publicitária que será emitida na estação de televisão
Channel 5.
 
"De 20 de agosto até ao final de outubro, este canal de entretenimento de grande audiência no Reino
Unido irá transmitir um vídeo promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que será
exibido cerca de 38 vezes por semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações semanais",
avança a ATA, em comunicado de imprensa.
 
O objetivo é que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem ao Reino Unido
a partir de Portugal, devido à pandemia de Covid-19, sublinha a associação.
 
"Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da decisão do
Governo britânico e isso passa, entre outros aspetos, pelo reforço e pela repetição da mensagem,
junto desse mercado, de que o Algarve é um destino seguro e que está totalmente preparado para
voltar a acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que sempre os habituou",
destaca o presidente da ATA, citado no comunicado.
 
João Fernandes acredita que a campanha "terá um impacto significativo" e que o "Reino Unido irá
alterar a sua decisão muito em breve", permitindo ao Algarve a recuperação do "principal mercado
emissor de turistas".
 
"Além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espetadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de sete noites na região para duas pessoas, num hotel
de cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021", lê-se na mesma nota.
 
Em 24 de julho, o Reino Unido manteve Portugal fora do corredor aéreo que dispensa quarentena no
regresso ao país devido à pandemia de Covid-19, reiterando as restrições que tinha imposto pela
primeira vez no início do mês.
 
Hoje o país registou mais três mortes e 278 novos casos de infeção, em relação a terça-feira.
 
O número de pessoas internadas é de 367, mais duas do que na véspera, e nos cuidados intensivos
estão 40 pessoas, mais cinco.
 
O número de doentes dados como recuperados voltou a aumentar nas últimas 24 horas para 38.940,
mais 180 do que na terça-feira.
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Turismo do Algarve reitera segurança da região junto do Reino Unido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/08/2020

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3c71e06d

 
A Associação Turismo do Algarve (ATA) vai reforçar a mensagem de que a região é um destino seguro
junto do Reino Unido, através de uma campanha publicitária que será emitida na estação de televisão
Channel 5, foi hoje anunciado.
 
"De 20 de agosto até ao final de outubro, este canal de entretenimento de grande audiência no Reino
Unido irá transmitir um vídeo promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que será
exibido cerca de 38 vezes por semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações semanais",
avança a ATA, em comunicado de imprensa.
 
O objetivo é que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem ao Reino Unido
a partir de Portugal, devido à pandemia de covid-19, sublinha a associação.
 
"Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da decisão do
Governo britânico e isso passa, entre outros aspetos, pelo reforço e pela repetição da mensagem,
junto desse mercado, de que o Algarve é um destino seguro e que está totalmente preparado para
voltar a acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que sempre os habituou",
destaca o presidente da ATA, citado no comunicado.
 
João Fernandes acredita que a campanha "terá um impacto significativo" e que o "Reino Unido irá
alterar a sua decisão muito em breve", permitindo ao Algarve a recuperação do "principal mercado
emissor de turistas".
 
"Além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espetadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de 7 noites na região para duas pessoas, num hotel de
cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021", lê-se na mesma nota.
 
Em 24 de julho, o Reino Unido manteve Portugal fora do corredor aéreo que dispensa quarentena no
regresso ao país devido à pandemia de covid-19, reiterando as restrições que tinha imposto pela
primeira vez no início do mês.
 
A pandemia de covid-19 já provocou mais de 743 mil mortos e infetou mais de 20,3 milhões de
pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.
 
Em Portugal, morreram 1.764 pessoas das 53.223 confirmadas como infetadas, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.
 
ACOMPANHE AQUI O
 
Lusa
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Turismo do Algarve reitera segurança da região junto do Reino Unido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/08/2020
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O objetivo é que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem ao Reino Unido
a partir de Portugal, devido à pandemia de covid-19
 
A campanha publicitária será emitida na estação de televisão Channel 5Foto D.R.
A Associação Turismo do Algarve (ATA) vai reforçar a mensagem de que a região é um destino seguro
junto do Reino Unido, através de uma campanha publicitária que será emitida na estação de televisão
Channel 5, foi hoje anunciado.
 
"De 20 de agosto até ao final de outubro, este canal de entretenimento de grande audiência no Reino
Unido irá transmitir um vídeo promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que será
exibido cerca de 38 vezes por semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações semanais",
avança a ATA, em comunicado de imprensa.
 
O objetivo é que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem ao Reino Unido
a partir de Portugal, devido à pandemia de covid-19, sublinha a associação.
 
"Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da decisão do
Governo britânico e isso passa, entre outros aspetos, pelo reforço e pela repetição da mensagem,
junto desse mercado, de que o Algarve é um destino seguro e que está totalmente preparado para
voltar a acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que sempre os habituou",
destaca o presidente da ATA, citado no comunicado.
 
João Fernandes acredita que a campanha "terá um impacto significativo" e que o "Reino Unido irá
alterar a sua decisão muito em breve", permitindo ao Algarve a recuperação do "principal mercado
emissor de turistas".
 
"Além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espetadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de 7 noites na região para duas pessoas, num hotel de
cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021", lê-se na mesma nota.
 
Em 24 de julho, o Reino Unido manteve Portugal fora do corredor aéreo que dispensa quarentena no
regresso ao país devido à pandemia de covid-19, reiterando as restrições que tinha imposto pela
primeira vez no início do mês.
 
A pandemia de covid-19 já provocou mais de 743 mil mortos e infetou mais de 20,3 milhões de
pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.
 
Em Portugal, morreram 1.764 pessoas das 53.223 confirmadas como infetadas, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.
 
Há 3 minutos
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ATA investe em campanha publicitária no Reino Unido
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12-08-2020 (17h38)
 
Foto: www.turismodoalgarve.pt
 
A Associação Turismo do Algarve (ATA) vai reforçar a mensagem de que a
 
região é um destino seguro junto do Reino Unido, através de uma campanha
 
publicitária que será emitida na estação de televisão Channel 5, foi
 
hoje anunciado.
 
"De 20 de Agosto até ao final de Outubro, este canal de entretenimento de grande audiência no Reino
Unido irá transmitir um vídeo promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que será
exibido cerca de 38 vezes por semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações semanais",
avança a ATA, em comunicado de imprensa.
O objectivo é que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem ao Reino Unido
a partir de Portugal, devido à pandemia de covid-19, sublinha a associação.
"Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da decisão do
governo britânico e isso passa, entre outros aspectos, pelo reforço e pela repetição da mensagem,
junto desse mercado, de que o Algarve é um destino seguro e que está totalmente preparado para
voltar a acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que sempre os habituou",
destaca o presidente da ATA, citado no comunicado.
João Fernandes acredita que a campanha "terá um impacto significativo" e que o "Reino Unido irá
alterar a sua decisão muito em breve", permitindo ao Algarve a recuperação do "principal mercado
emissor de turistas".
"Além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espectadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de 7 noites na região para duas pessoas, num hotel de
cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do Verão de 2021", lê-se na mesma nota.
Em 24 de julho, o Reino Unido manteve Portugal fora do corredor aéreo que dispensa quarentena no
regresso ao país devido à pandemia de Covid-19, reiterando as restrições que tinha imposto pela
primeira vez no início do mês.
(PressTUR com Agência Lusa)
Clique para ver mais: Portugal
Clique para ver mais: Europa
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Canal britânico Channel 5 vai transmitir vídeo promocional do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/08/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6583a974

 
Através de uma parceria com o canal britânico, o Turismo do Algarve quer reforçar mensagem sobre a
segurança do destino no Reino Unido
 
Numa altura em que ainda decorrem conversações entre o Governo e o Reino Unido, com o objetivo
de que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem a solo britânico a partir de
Portugal, o Turismo do Algarve vai avançar com "uma forte ação de comunicação" junto deste
mercado, através de uma parceria estabelecida com o canal de televisão Channel 5. De 20 de agosto
até ao final de outubro, este canal de entretenimento no Reino Unido, irá transmitir um vídeo
promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que será exibido cerca de 38 vezes por
semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações semanais. Este spot "será transmitido
junto a séries e outros conteúdos da categoria "Drama", que têm como público-alvo as classes média-
alta e alta, espectadores que valorizam atributos como a segurança e o luxo associadas às suas
férias", explica o comunicado do Turismo do Algarve.
 
"Além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espectadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de 7 noites na região para duas pessoas, num hotel de
cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021", adianta o mesmo comunicado.
 
"Ao mesmo tempo que estamos a reforçar a aposta noutros mercados com grande relevância para a
região (como a França, Bélgica, Países Baixos e Alemanha), numa lógica de diversificação da procura,
por outro lado, continuamos a intensificar os nossos esforços no sentido de reconquistar aquele que é
nosso principal mercado emissor de turistas", explica João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. "Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da
decisão do governo britânico e isso passa, entre outros aspetos, pelo reforço e pela repetição da
mensagem, junto desse mercado, de que o Algarve é um destino seguro e que está totalmente
preparado para voltar a acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que sempre os
habituou. A nossa posição foi sempre defender uma atitude de transparência e com base na
apresentação dos factos reais e admitimos que iremos colher estes frutos no futuro. Acreditamos que
esta campanha realizada com o Channel 5 terá um impacto significativo e será mais um importante
contributo para alcançarmos o nosso objetivo. Além disso, estamos também esperançados que o Reino
Unido irá alterar a sua decisão muito em breve", afirma.
 
De recordar que o mercado britânico representa um terço (33%) das dormidas no Algarve - o
equivalente a seis milhões de dormidas em hotelaria classificada - e quase metade (49%) dos
passageiros desembarcados no Aeroporto de Faro.
 
Publituris
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Turismo do Algarve reitera segurança da região junto do Reino Unido
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A Associação Turismo do Algarve (ATA) vai reforçar a mensagem de que a região é um destino seguro
junto do Reino Unido, através de uma campanha publicitária que será emitida na estação de televisão
Channel 5, foi hoje anunciado.
 
"De 20 de agosto até ao final de outubro, este canal de entretenimento de grande audiência no Reino
Unido irá transmitir um vídeo promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que será
exibido cerca de 38 vezes por semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações semanais",
avança a ATA, em comunicado de imprensa.
 
O objetivo é que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem ao Reino Unido
a partir de Portugal, devido à pandemia de covid-19, sublinha a associação.
 
"Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da decisão do
Governo britânico e isso passa, entre outros aspetos, pelo reforço e pela repetição da mensagem,
junto desse mercado, de que o Algarve é um destino seguro e que está totalmente preparado para
voltar a acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que sempre os habituou",
destaca o presidente da ATA, citado no comunicado.
 
João Fernandes acredita que a campanha "terá um impacto significativo" e que o "Reino Unido irá
alterar a sua decisão muito em breve", permitindo ao Algarve a recuperação do "principal mercado
emissor de turistas".
 
"Além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espetadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de 7 noites na região para duas pessoas, num hotel de
cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021", lê-se na mesma nota.
 
Em 24 de julho, o Reino Unido manteve Portugal fora do corredor aéreo que dispensa quarentena no
regresso ao país devido à pandemia de covid-19, reiterando as restrições que tinha imposto pela
primeira vez no início do mês.
 
MadreMedia / Lusa
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Algarve mostra que é destino seguro em campanha na televisão britânica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/08/2020
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Ação de comunicação decorrerá a partir de 20 de Agosto
 
O Turismo do Algarve vai lançar  uma forte ação de comunicação  no canal televisivo "Channel 5", do
Reino Unido, para  reforçar a mensagem de que a região continua a ser um destino seguro para
passar férias .
 
De 20 de Agosto até ao final de Outubro, este canal de entretenimento de grande audiência no Reino
Unido, irá transmitir um vídeo promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que será
exibido cerca de 38 vezes por semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações semanais ,
segundo a Associação Turismo do Algarve.
 
Este spot  será transmitido junto a séries e outros conteúdos da categoria "Drama", que têm como
público-alvo as classes média-alta e alta, espectadores que valorizam atributos como a segurança e o
luxo associadas às suas férias .
 
Para além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espectadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de 7 noites na região para duas pessoas, num hotel de
cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do Verão de 2021 .
 
Esta campanha é lançada numa altura em que ainda decorrem conversações entre o Governo e o
Reino Unido, com o objetivo de que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que
cheguem a solo britânico a partir de Portugal.
 
Ao mesmo tempo que estamos a reforçar a aposta noutros mercados com grande relevância para a
região (como a França, Bélgica, Países Baixos e Alemanha), numa lógica de diversificação da procura,
por outro lado, continuamos a intensificar os nossos esforços no sentido de reconquistar aquele que é
nosso principal mercado emissor de turistas , explica João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve.
 
Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da decisão do
governo britânico e isso passa, entre outros aspetos, pelo reforço e pela repetição da mensagem,
junto desse mercado, de que o Algarve é um destino seguro e que está totalmente preparado para
voltar a acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que sempre os habituou ,
acrescentou.
 
Segundo este responsável, a posição do foi sempre defender uma atitude de transparência e com base
na apresentação dos factos reais e admitimos que iremos colher estes frutos no futuro. Acreditamos
que esta campanha realizada com o Channel 5 terá um impacto significativo e será mais um
importante contributo para alcançarmos o nosso objetivo. Além disso, estamos também esperançados
que o Reino Unido irá alterar a sua decisão muito em breve .
 
O mercado britânico representa um terço (33%) das dormidas no Algarve - o equivalente a seis
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milhões de dormidas em hotelaria classificada - e quase metade (49%) dos passageiros
desembarcados no Aeroporto de Faro.
 
Sul Informação
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Covid-19: Turismo do Algarve reitera segurança da região junto do Reino Unido
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A Associação Turismo do Algarve vai reforçar a mensagem de que a região é um destino seguro
através de uma campanha publicitária que será emitida na estação de televisão Channel 5.
 
A Associação Turismo do Algarve (ATA) vai reforçar a mensagem de que a região é um destino seguro
junto do Reino Unido, através de uma campanha publicitária que será emitida na estação de televisão
Channel 5, foi hoje anunciado.
 
"De 20 de agosto até ao final de outubro, este canal de entretenimento de grande audiência no Reino
Unido irá transmitir um vídeo promocional do Algarve, com a duração de 50 segundos, que será
exibido cerca de 38 vezes por semana e resultará numa exposição de 175 mil visualizações semanais",
avança a ATA, em comunicado de imprensa.
 
O objetivo é que sejam levantadas as restrições impostas aos viajantes que cheguem ao Reino Unido
a partir de Portugal, devido à pandemia de covid-19, sublinha a associação.
 
"Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da decisão do
Governo britânico e isso passa, entre outros aspetos, pelo reforço e pela repetição da mensagem,
junto desse mercado, de que o Algarve é um destino seguro e que está totalmente preparado para
voltar a acolher os seus turistas com toda a qualidade e o bem-estar a que sempre os habituou",
destaca o presidente da ATA, citado no comunicado.
 
João Fernandes acredita que a campanha "terá um impacto significativo" e que o "Reino Unido irá
alterar a sua decisão muito em breve", permitindo ao Algarve a recuperação do "principal mercado
emissor de turistas".
 
"Além de promover a notoriedade do Algarve enquanto destino seguro, a exibição deste vídeo terá
também associada uma vertente de competição, que irá permitir aos espetadores participarem num
sorteio e habilitarem-se a ganhar uma estadia de 7 noites na região para duas pessoas, num hotel de
cinco estrelas. Este prémio será válido até ao final do verão de 2021", lê-se na mesma nota.
 
Em 24 de julho, o Reino Unido manteve Portugal fora do corredor aéreo que dispensa quarentena no
regresso ao país devido à pandemia de covid-19, reiterando as restrições que tinha imposto pela
primeira vez no início do mês.
 
A pandemia de covid-19 já provocou mais de 743 mil mortos e infetou mais de 20,3 milhões de
pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.
 
Em Portugal, morreram 1.764 pessoas das 53.223 confirmadas como infetadas, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.
 
[Additional Text]:
Covid-19: Turismo do Algarve reitera segurança da região junto do Reino Unido
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