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TURISMO 

Turismo de Portugal reforça 
linha de apoio para 90 milhões 

A linha de crédito de 60 milhões de euros lançada em março pelo Turismo 
de Portugal para microempresas foi reforçada para 90 milhões de euros. 
Uma parte do financiamento será não reembolsável. 

A Linha deApoio às Microempre-
sas de purismo vai receber um re-
forço de 30 milhões de euros, pas-
sando dos 60 milhões de euros ini-
ciais para um valor total de 90 mi-
lhões de euros, adiantou esta quar-
ta-feira o Turismo de Portugal. O 
montante será assegurado por sal-
dos de gerência da entidade lide-
rada por Luís Araújo. 

Em comunicado enviado às 
redações, o Turismo de Portugal 
revela que, "em pouco mais de 
dois meses, mais de 5 mil empre-
sas viram as suas candidaturas 
aprovadas, com um financiamen-
to associado de cerca de 40 mi-

  

lhões de euros, das quais mais de 
90% já receberam integralmente 
oapoio concedido e contratado". 

A linha de apoio à tesouraria 
das microempresas do turismo foi 
lançada em março e é destinada a 
empresas ou empresários de 
nome individual, com menos de 
10 postos de trabalho e um volu-
me de negócios anual inferior a 
dois milhões de euros. As regras 
em vigor para esta linha ditam que 
ovalor do apoio depende do nú-
mero de trabalhadores da empre-
sa em fevereiro deste ano. O valor 
do empréstimo equivale a 750 eu-
ros por cada trabalhador, multi-

  

plicado por três meses, sendo que 
cada empresa pode receber no 
máximo 20 mil euros. 

O reforço da dotação vai ain-
da permitir "alargar o âmbito des-
ta linha a outras atividades econó-
micas com relevo para o turismo", 
revela o Turismo de Portugal no 
comunicado. Ao mesmo tempo, o 
auxilio às empresas será intensi-
ficado "mediante a previsão de 
conversão de uma parte do finan-
ciamento em incentivo não reem-
bolsável, associada ao objetivo de 
manutenção do emprego", acres-
centa. ■ 

ANA SANLEZ 
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Apoios alargados a diversão 
itinerante e salas de espectáculos

A linha de apoio às microempresas 

do turismo, criada em Março para 

ajudar a combater os impactos da 

pandemia de covid-19, passa agora a 

abranger mais empresas ligadas a este 

sector, como salas de espectáculos, 

cinemas e diversão itinerante. 

A nova lista consta do despacho 

normativo do reforço da linha do 

Turismo de Portugal, assinado pela 

secretária de Estado do Turismo, Rita 

Marques, e engloba mais oito activi-

dades económicas. Nessas oito estão 

os museus, a “exploração de salas de 

espectáculos e actividades conexas” 

— que inclui, segundo o INE, cinemas, 

auditórios, coliseus, teatros e cine-

teatros —, as actividades de parques 

de diversão itinerantes, “outras acti-

vidades de diversão itinerantes” e as 

ligadas ao “bem-estar físico” (como 

saunas e casas de massagem). 

No entanto, à excepção dos 

museus, as restantes só se podem 

candidatar ao apoio se forem, confor-

me estipula o despacho, “desenvolvi-

das por empresas de animação turís-

tica e registadas no registo nacional 

dos agentes de animação turística”. 

A estrutura de nanciamento tam-

bém foi alterada, tal como previsto, 

introduzindo-se a hipótese de parte 

do crédito concedido ser a fundo per-

dido, desde que se mantenha os pos-

tos de trabalho. Segundo as novas 

regras, 20% do valor do empréstimo 

“pode ser convertido em incentivo 

não reembolsável, desde que, à data 

de 30 Junho de 2021, se demonstre a 

manutenção do número de postos de 

trabalho existentes na empresa em 

29 Fevereiro de 2020”. 

O valor máximo por candidatura 

mantém-se nos 20 mil euros (750 

euros mensais por trabalhador, mul-

tiplicado pelo período de três meses). 

O prazo da operação é de três anos, 

incluindo um de carência, “sem juros 

remuneratórios associados”. 

Além da questão da manutenção 

dos postos de trabalho, as empresas 

têm também de estar em actividade 

e manterem-se em funcionamento 

“durante todo o período de reembol-

so do nanciamento concedido”. 

Linha para microempresas do turismo foi reforçada, conta com 20% a fundo perdido e passa a abranger 
mais entidades, desde que estejam registadas e sejam desenvolvidas por empresas de animação turística

empresas mais pequenas”, que apre-

sentam “uma maior di culdade de 

acesso ao mercado nanceiro e uma 

maior di culdade de reacção a um 

ambiente de negócios ainda frágil”. 

O sector do turismo tem sido um 

dos mais atingidos directamente pela 

pandemia e os dados divulgados esta 

quarta-feira pelo Banco de Portugal, 

ligados à balança de pagamentos, 

mostram bem a dimensão do impac-

to: no primeiro semestre, as exporta-

ções ligadas às viagens e turismo caí-

ram 54,4%, o que equivale a uma 

quebra de 4051 milhões de euros. Esta 

foi a maior quebra entre as principais 

categorias de bens e serviços. 

Neste momento, a linha ainda não 

esgotou os 60 milhões de euros da 

dotação inicial. Os dados disponibi-

RUI GAUDÊNCIO

Até ao início desta semana tinham sido aprovadas 5487 candidaturas de microempresas a esta linha de apoio. Restauração domina

lizados no site do Turismo de Portu-

gal mostram que, até à segunda-fei-

ra passada, tinham sido aprovadas 

5487 candidaturas de microempre-

sas, o que corresponde a 43,4 

milhões de euros, responsáveis por 

cerca de 19.000 postos de trabalho. 

Destas, 5312 já tinham recebido o 

nanciamento pretendido (totali-

zando 41,9 milhões). 

Por tipologia, as microempresas 

ligadas à restauração são as que 

mais se destacam, com 25,5 milhões 

de euros (equivalente a 60% do total 

concedido), seguindo-se as do sec-

tor do alojamento, com 9,2 milhões, 

e as agências de viagens, com 3,9 

milhões. 

tos 40 milhões no Programa de Esta-

bilização Económica e Social (PEES) 

anunciado pelo Governo. O PÚBLICO 

questionou o Turismo de Portugal 

sobre a explicação para esta diferen-

ça, mas não obteve resposta. 

Receitas em queda livre 
As medidas agora apresentadas, 

segundo o comunicado do Turismo 

de Portugal, destinam-se “a reforçar 

o apoio às microempresas numa 

altura em que muitas delas reiniciam 

a sua actividade, sendo necessário 

um esforço nanceiro para assegurar 

que esse reinício seja adequado e 

sustentável”. 

No despacho sublinha-se que a con-

juntura actual mantém a necessidade 

de “medidas concretas destinadas às 

Turismo 
Luís Villalobos

luis.villalobos@publico.pt

Conforme noticiou o PÚBLICO, as 

empresas que já tenham recorrido a 

este apoio também poderão bene

ciar desta componente de 20% a fun-

do perdido. Por outro lado, de acordo 

com o despacho, essas empresas tam-

bém podem, “depois de recebido o 

montante de apoio nanceiro” que 

solicitaram, apresentar “uma nova 

candidatura para reforço do nancia-

mento recebido”, o que eleva assim 

o montante máximo para o total de 

40 mil euros. 

Em comunicado divulgado esta 

quarta-feira, o Turismo de Portugal 

dá conta do reforço de capital dispo-

nível, que passa dos actuais 60 

milhões de euros para 90 milhões. 

Este é um aumento de 30 milhões, 

quando, no entanto, estavam previs-
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200 anos da 
Revolução 
Liberal De 
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à Aurora da 
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P2 Verão, 38 a 40
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PAULO PIMENTA

Graças a um acordo com 
o BPI, assegurará posição 
de controlo, cando 
com 33,45% p22

Figuras do regime vão ser 
alvo de sanções. Lukashenko  
reagiu com reforço da 
repressão p24

Sonae dissolve 
sociedade com 
Isabel dos Santos 
e controla Nos

UE não 
reconhece 
eleições na 
Bielorrússia

Hospitais do SNS 
aumentam 
consultas em 
75% face a Abril
Realizaram-se em Junho 233 mil primeiras consultas 
• Portugal vai receber 6,9 milhões de vacinas contra 
a covid-19 • Costa anuncia contratação de mais 
pessoal para lares Destaque, 2 a 5

Linha para microempresas foi reforçada Economia, 20

Apoios alargados  
a diversão itinerante  
e a salas de espectáculos

ISNN-0872-1548

Agricultura 
Produção de pêra 
com quebra  
de 35% este ano 
p21

Por +  
9,90€
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O SOBE 
ANTÓNIO 
MADUREIRA 
DIRETOR DA PJ DE FARO 

T 

Os inspetores da 
Diretoria do Sul 
da PJ capturaram 
um traficante que 
era procurado 
pelas autorida-
des espanholas 
há quase um ano. 

O DESCE 
RITA 
MARQUES 
SEC. ESTADO DO TURISMO 

O Sindicato da 
Hotelaria do Al-
garve denuncia 
que "50% dos tra-
balhadores do se-
tor do turismo ga-
nham o salário 
mínimo nacional". 
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A5  
Renascença

 	Duração: 00:01:21

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88157817

 
20-08-2020 10:02

Proposta de António Costa para os trabalhadores do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d7ee3491-a9e3-49b7-bf8f-

3a1e6964d0ee&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Sindicato dos Trabalhadores de Hotelaria e Turismo classifica de anedota o desafio ontem lançado
pelo primeiro-ministro para que os profissionais do setor ajudem os lares de idosos. O sindicalista
Francisco Figueiredo diz que só por desconhecimento, António Costa pode fazer tal sugestão.
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 	Duração: 00:00:48

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 88155983

 
20-08-2020 09:12

1 1 1

António Costa disse ainda que muitos dos desempregados do turismo podem passar a trabalhar
no setor social

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=004e56f0-49eb-47ec-befe-

7074bb609f57&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
António Costa disse ainda que muitos dos desempregados do turismo podem ser reconvertidos e
passar a trabalhar no setor social.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-20 09:13
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 	Duração: 00:02:23

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88149413

 
19-08-2020 20:03

COVID-19 e Turismo/Proposta de António Costa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=13ad3c8f-0f0f-4277-bb0e-

54da2f79be42&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Francisco Figueiredo, da Federação dos Sindicatos de Hotelaria e Turismo, critica esta sugestão do
primeiro-ministro sublinhando que não é só mudar de ramo de atividade.
Declarações de Francisco Figueiredo, da Federação dos Sindicatos de Hotelaria e Turismo; António
Costa, primeiro-ministro.
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 	Duração: 00:03:20

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88157997

 
19-08-2020 21:01

Proposta de António Costa para os trabalhadores do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fc1f0e65-1de1-4ae9-acd5-

3aa302aeecd4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Federação de Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo classifica de
anedota a proposta do primeiro-ministro de levar para o setor social os desempregados do turismo.
António Costa anunciou hoje que o Governo quer contratar até final do ano mais 15 mil funcionários
para lares, defendendo que os desempregados do turismo, uma das áreas mais atingidas pela crise
gera pela pandemia, podem ser reconvertidos com a formação necessária como trabalhadores do
sector social.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro; Francisco Figueiredo, dirigente FESAHT.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-08-19 22:02
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Antena 1

 	Duração: 00:01:17

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88148826

 
19-08-2020 19:03

Federação dos Sindicatos de Hotelaria e Turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6be47144-9716-40a4-b781-

8a400d6035bd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Francisco Figueiredo, da Federação dos Sindicatos de Hotelaria e Turismo, considera que esta proposta
do primeiro-ministro não é aceitável.
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A10Sindicato da Hotelaria do Algarve exigiu melhores salários junto de associações
patronais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/08/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3159f4a3

 
Uma delegação de trabalhadores e dirigentes sindicais da hotelaria, restaurantes, campos de golfe e
similares do Algarve exigiram ontem, quarta-feira, melhores salários e condições de trabalho junto de
duas associações patronais.
 
O Sindicato da Hotelaria do Algarve promoveu duas ações de protesto, junto às sedes da AHETA -
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, em Albufeira, e da AIHSA -
Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve, em Faro.
 
Às duas associações patronais do setor, foram exigidas a rápida negociação das tabelas salariais "que
se traduza num aumento real dos salários, a melhoria das condições de trabalho, o respeito dos
direitos dos trabalhadores consagrados na contratação colectiva em vigor, a manutenção em
funcionamento de todos os estabelecimentos de forma a garantir o emprego e o pagamento dos
salários a 100% para que os trabalhadores consigam fazer face às actuais dificuldades acrescidas
causadas pelos impactos da Covid-19".
 
Para o sindicato, "não é aceitável nem compreensível que o patronato do sector, que acumulou
milhões de euros de lucros nos últimos anos e não os repartiu com os trabalhadores, esteja nesta fase
mais complicada da vida das famílias a lançar milhares de trabalhadores para o desemprego e a
reduzir os salários, deixando milhares de famílias sem meios de subsistência, aumentando as
desigualdades e a fome".
 
O Sindicato da Hotelaria do Algarve apelou "à sindicalização, à união e à luta dos trabalhadores do
sector em defesa de melhores salários e condições de trabalho que permitam uma vida digna".
 
.diariOnline RS
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Trabalhadores da hotelaria protestam por melhores salários
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/08/2020

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5c898a98

 
Manifestantes sustentam que pandemia "é usada pelos empresários para justificar tudo o que de mau
se verifica no turismo".
 
Dezenas de trabalhadores concentraram-se esta quarta-feira junto das sedes das associações do
setor, em Albufeira e Faro, para exigir melhores salários e denunciar a situação de precariedade no
trabalho que afeta muitos profissionais do turismo.
 
"Mais de 50% dos trabalhadores do turismo estão a receber o salário mínimo nacional", denunciou
Tiago Jacinto, do Sindicato da Hotelaria do Algarve.
 
Os manifestantes sustentam ainda que a atual pandemia "é usada pelos empresários para justificar
tudo o que de mau se verifica no turismo".
 
...
 
A.P.
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A12

 
Antena 1

 	Duração: 00:01:38

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88153802

 
20-08-2020 07:07

Concessionários cortam na contratação de funcionários durante este verão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6e4772b7-66a4-49c4-9985-

64ff221a2a43&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Não se está muito bem no bar da praia. A crise pandémica levou os concessionários a cortar para
metade a contratação de funcionários durante este verão. A Federação Portuguesa de Concessionários
de Praia registou uma quebra na afluência de banhistas, somada aos custos elevados desta atividade,
por isso, explica o Presidente João Carreira, foi preciso reduzir o número de trabalhadores.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-08-20 08:09
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TIAGO PETINGA/LUSA

Protesto reuniu cerca de meia centena de profissionais que transportam visitantes por Sintra

Cerca de meia centena de conduto-

res de animação turística, na sua 

maioria de tuk-tuk, manifestaram-

se ontem pelas ruas de Sintra, quei-

xando-se das constantes interdições 

ao trânsito na serra devido ao risco 

de incêndio. A marcha foi organiza-

da pela Associação Nacional de 

Condutores de Animação Turística 

e Animadores Turísticos, apelando 

para que os alertas laranja não 

sejam decretados pelo risco de 

incêndio rural no concelho, mas 

sim tendo em consideração a aná-

lise do microclima da serra de Sin-

tra, tendo por base os índices de 

temperatura, humidade e vento 

que se fazem sentir. 

A circulação de trânsito na serra 

de Sintra tem sofrido condiciona-

mentos desde o dia 17 de Julho devi-

do aos alertas da Protecção Civil para 

risco de incêndio. Em declarações à 

Condutores de animação 
turística protestam em Sintra 
contra interdições ao trânsito

Lusa, a porta-voz da associação, Inês 

Henriques, referiu que a manifesta-

ção e a marcha lenta servem para 

“alertar a população para aquilo que 

o sector está a passar”. “O que que-

ríamos era que os alertas [da Protec-

ção Civil com base no Instituto do 

Mar e da Atmosfera] fossem impos-

tos mediante o microclima da serra. 

”Mas, acrescentou, pedem também 

que haja condições de trabalho iguais 

para todos, já que, assinala, há um 

autocarro que pode circular nesses 

dias, transportando turistas, ao con-

trário de outros operadores.  

Câmara de Sintra não cede 
A associação refere-se ao autocarro 

434, que é transporte público de pas-

sageiros com alvará emitido pelo 

Instituto da Mobilidade e dos Trans-

portes Terrestres (IMTT), frisando 

que “esta viatura, que acede à serra, 

não é uma viatura pesada de passa-

geiros que exerce um serviço públi-

co, mas exerce uma actividade turís-

tica, estando autorizada a fazê-lo 

[quando existe uma condicionante 

de trânsito na serra] tão somente 

devido à obrigatoriedade de ter um 

alvará de transporte público, por ter 

mais de nove lugares”. “Tal constitui 

discriminação e vai contra a lei da 

livre concorrência”, refere Inês Hen-

riques. 

Aos jornalistas, o vereador da Pro-

tecção Civil da Câmara Municipal de 

Sintra, Domingos Quintas, adiantou 

“não haver discriminação” por parte 

da autarquia quanto aos empresários 

de animação turística, salientando 

que em primeiro lugar está a defesa 

da serra. “Não somos nós que deter-

minamos o risco de incendo. É o 

IPMA. Quando este o determina 

temos a obrigação de tomar todas as 

medidas para preservar a serra é isso 

que fazemos e continuaremos a fazer 

de acordo com uma deliberação de 

câmara. Temos um grupo que acon-

selha o presidente de câmara, actua-

mos e condicionamos [o acesso]”, 

disse. 

O vereador sublinhou que os riscos 

de incêndio são determinados por 

“várias variáveis”, pelo que a autar-

quia “não corre riscos”. “Nos dias em 

que há risco de incêndio elevado ou 

muito elevado, nós condicionamos a 

serra e não corremos risco. A serra é 

património de Sintra, mas não pode-

mos esquecer que é património mun-

dial também”, explicou, notando que 

“não há nada [sinal de trânsito] que 

diga especi camente respeito a este 

tipo de operadores”. Lusa

Profissionais queixam-se 
das sucessivas interdições 
provocadas pelo risco de 
incêndio que gostariam de 
ver avaliado localmente

Turismo
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Marcelo regressa hoje ao Algarve num jantar com autarcas em Portimão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/08/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f20e1052

 
Sociedade
 
O Presidente regressa esta quinta-feira ao Algarve, para um jantar de trabalho com autarcas que terá
lugar num restaurante no Museu Municipal de Portimão.
 
Trata-se de mais uma visita à região com o objetivo de "ir acompanhado a evolução da situação" e "o
dialogo com o Governo tendo em vista, no futuro, a aplicação" das medidas previstas para o Algarve.
 
Desde o final de junho, o Presidente da República já visitou, os concelhos de Albufeira, Vila Real de
Santo António, Tavira, Loulé, Lagoa, Lagos e Silves. Hoje estará em Portimão pela segunda vez no
espaço de uma semana, depois de no último fim de semana, ter estado no concelho para umas curtas
férias, protagonizadas pela assistência a duas jovens que se encontravam em dificuldades na praia de
Alvor.
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PSD Lagoa critica executivo camarário por realizar obras em zonas turísticas durante
a época balnear
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/08/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d9185632

 
Política
 
O PSD de Lagoa critica o executivo camarário, por estar em fase de execução, a requalificação da
Urbanização turística "Algarvesol".
 
De acordo com nota dos social democratas, "numa altura em que todos apelam e desejam que os
turistas não deixem de fazer férias no Algarve, a Câmara de Lagoa, oferece-lhes pó, muito barulho,
falta de estacionamento, cortes de acesso às habitações e até a possibilidade de puder interagir com
os próprios operários da obra".
 
O PSD diz que o executivo teve 5 meses de Outubro a Fevereiro para fazer a obra e tinha mais 8
meses até ao final do mandato autárquico para concretizá-la, "sem criar estes lamentáveis
constrangimentos a moradores, turistas, operadores turísticos, comerciantes e proprietários com
segunda habitação no concelho".
 
Na mesma linha, o partido diz não compreender a razão que levou a Câmara a avançar com as obras
de requalificação do acesso à Praia da Marinha e respetivo parque de estacionamento, "em pleno
período de grande afluência de turistas, obrigando os mesmos a percorrer quilómetros para usufruir
das belezas desta área do concelho, deixando os carros em áreas sem condições de estacionamento
adequado, gerando o caos nas bermas das estradas municipais".
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Covid-19: Proibição de festas de verão causa quebras "gigantes" aos concessionários
da Caparica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/08/2020

Meio: Executive Digest Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1e1b904f

 
O mês de agosto costumava ser sinónimo de 'sunsets' e festas de verão na Costa de Caparica, em
Almada, mas a proibição dos eventos está a causar quebras "gigantes" aos concessionários de praia,
que falam em "ano perdido".
 
"Felizmente, a Costa de Caparica tem tido algumas cargas e as pessoas têm vindo, mas tudo o que
são eventos não podemos fazer porque não é permitido e nós cumprimos a lei", disse à Lusa João
Carreira, proprietário do Waikiki, um dos restaurantes mais conhecidos da Costa de Caparica, no
distrito de Setúbal.
 
Ao final de um dia quente de verão, este bar da praia da Sereia era um dos mais procurados pelos
banhistas para um 'sunset', mas a pandemia da covid-19 trouxe uma nova realidade que tem
prejudicado a faturação.
 
"Isto é um ano atípico e os concessionários estão com quebras gigantes porque não podem fazer
eventos ou festas", referiu.
 
Com várias espreguiçadeiras convidativas na areia e com vista para o mar, este tipo de
estabelecimentos também eram procurados para casamentos e jantares de grupo ou de empresas,
mas tudo isto tem sido proibido.
 
"É muito penalizador para os empresários desta área, que só têm aqui dois meses ou três para
funcionarem em pleno", apontou.
 
Estas duas praias situam-se na zona da Estrada Florestal, mas os 11 concessionários da frente urbana
da Costa de Caparica também têm sentido a mesma dificuldade.
 
"Estamos contingentados com o horário de fecho à 01:00, mas não podemos fazer festas, não pode
haver barulho, não pode haver música e não podemos vender álcool, por isso, a festa não acontece",
mencionou Acácio Bernardo, presidente da Associação de Apoios de Praia da Frente Urbana da Costa
de Caparica.
 
Segundo o responsável, no início do verão, os empresários tinham pedido à Direção-Geral da Saúde
(DGS) para que os espaços exteriores pudessem ser utilizados para festas, mas "não aconteceu e é
impossível acontecer este ano", o que traz mais dificuldades numa altura já difícil.
 
"Este ano é um ano perdido e provavelmente alguns concessionários não vão ter capacidade de
aguentar. Eu sinceramente vivo mais ou menos controlado, com algum fundo de maneio, a idade
permite-me isso, mas com certeza há concessionários que vão ter que fechar", considerou.
 
Para este cenário, tem contribuído também a fraca afluência dos utentes às praias desta zona, que
tem registado apenas cerca de 30% da ocupação, indicou Acácio Bernardo.
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"A bandeira verde que içámos no dia 01 de junho, que significa praia vazia ou com possibilidades de
acesso, continua igual. Não a alterámos durante este tempo todo e faltam turistas. As pessoas da
zona da Grande Lisboa vêm, mas em número muito pequeno", indicou.
 
Neste sentido, Acácio Bernardo criticou a falta de ajudas das várias entidades ligadas ao turismo,
como a Câmara Municipal de Almada ou a Capitania do Porto de Lisboa.
 
"A ajuda foi zero, as dificuldades e os encargos que tínhamos no ano passado e este ano são iguais,
mas efetivamente a economia não é igual", afirmou.
 
Falta cerca de um mês para terminar a época balnear nesta zona do país e a esperança destes
empresários é que a Capitania do Porto de Lisboa "faça qualquer coisa no sentido de reduzir os
efetivos", mais propriamente o número de nadadores-salvadores, que correspondem a uma despesa
de 15 mil euros por concessionário.
 
Já para setembro, não espera "nada de extraordinário" porque o número de turistas tem tendência a
diminuir com o fim das férias e o regresso às aulas.
 
"É mantermo-nos calmos, serenos, cumprindo as regras da DGS, o distanciamento, a higienização
maior e vamos encolhendo os ombros porque não podemos lutar contra um monstro. Isto é um
monstro que aconteceu na nossa vida", lamentou.
 
pub
 
Executive Digest com Lusa
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"Não pode haver barulho, não pode haver música e não podemos vender álcool, por
isso, a festa não acontece". Proibições causam quebras "gigantes" aos
concessionários de praia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/08/2020

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d88d82b8

 
O mês de agosto costumava ser sinónimo de 'sunsets' e festas de verão na Costa de Caparica, em
Almada, mas a proibição dos eventos está a causar quebras "gigantes" aos concessionários de praia,
que falam em "ano perdido".
 
"Felizmente, a Costa de Caparica tem tido algumas cargas e as pessoas têm vindo, mas tudo o que
são eventos não podemos fazer porque não é permitido e nós cumprimos a lei", disse à Lusa João
Carreira, proprietário do Waikiki, um dos restaurantes mais conhecidos da Costa de Caparica, no
distrito de Setúbal.
 
Ao final de um dia quente de verão, este bar da praia da Sereia era um dos mais procurados pelos
banhistas para um 'sunset', mas a pandemia da covid-19 trouxe uma nova realidade que tem
prejudicado a faturação.
 
"Isto é um ano atípico e os concessionários estão com quebras gigantes porque não podem fazer
eventos ou festas", referiu.
 
Com várias espreguiçadeiras convidativas na areia e com vista para o mar, este tipo de
estabelecimentos também eram procurados para casamentos e jantares de grupo ou de empresas,
mas tudo isto tem sido proibido.
 
"É muito penalizador para os empresários desta área, que só têm aqui dois meses ou três para
funcionarem em pleno", apontou.
 
Estas duas praias situam-se na zona da Estrada Florestal, mas os 11 concessionários da frente urbana
da Costa de Caparica também têm sentido a mesma dificuldade.
 
"Estamos contingentados com o horário de fecho à 01:00, mas não podemos fazer festas, não pode
haver barulho, não pode haver música e não podemos vender álcool, por isso, a festa não acontece",
mencionou Acácio Bernardo, presidente da Associação de Apoios de Praia da Frente Urbana da Costa
de Caparica.
 
Segundo o responsável, no início do verão, os empresários tinham pedido à Direção-Geral da Saúde
(DGS) para que os espaços exteriores pudessem ser utilizados para festas, mas "não aconteceu e é
impossível acontecer este ano", o que traz mais dificuldades numa altura já difícil.
 
"Este ano é um ano perdido e provavelmente alguns concessionários não vão ter capacidade de
aguentar. Eu sinceramente vivo mais ou menos controlado, com algum fundo de maneio, a idade
permite-me isso, mas com certeza há concessionários que vão ter que fechar", considerou.
 
Continuar a ler
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Para este cenário, tem contribuído também a fraca afluência dos utentes às praias desta zona, que
tem registado apenas cerca de 30% da ocupação, indicou Acácio Bernardo.
 
"A bandeira verde que içámos no dia 01 de junho, que significa praia vazia ou com possibilidades de
acesso, continua igual. Não a alterámos durante este tempo todo e faltam turistas. As pessoas da
zona da Grande Lisboa vêm, mas em número muito pequeno", indicou.
 
Neste sentido, Acácio Bernardo criticou a falta de ajudas das várias entidades ligadas ao turismo,
como a Câmara Municipal de Almada ou a Capitania do Porto de Lisboa.
 
"A ajuda foi zero, as dificuldades e os encargos que tínhamos no ano passado e este ano são iguais,
mas efetivamente a economia não é igual", afirmou.
 
Falta cerca de um mês para terminar a época balnear nesta zona do país e a esperança destes
empresários é que a Capitania do Porto de Lisboa "faça qualquer coisa no sentido de reduzir os
efetivos", mais propriamente o número de nadadores-salvadores, que correspondem a uma despesa
de 15 mil euros por concessionário.
 
Já para setembro, não espera "nada de extraordinário" porque o número de turistas tem tendência a
diminuir com o fim das férias e o regresso às aulas.
 
"É mantermo-nos calmos, serenos, cumprindo as regras da DGS, o distanciamento, a higienização
maior e vamos encolhendo os ombros porque não podemos lutar contra um monstro. Isto é um
monstro que aconteceu na nossa vida", lamentou.
 
Concessionários de praia contrataram menos 50% nesta época balnear
 
Este verão, os concessionários de praia contrataram menos funcionários, cerca 50%, por causa da
pandemia da covid-19, da redução da afluência e até dos elevados custos de assistência a banhistas.
 
"Em termos de pessoal para trabalhar nas praias temos menos perto de 50% de contratações em
relação aos anos anteriores, porque, de facto, não foi preciso tanta gente", revelou à Lusa João
Carreira, que é também o presidente Federação Portuguesa de Concessionários de Praia.
 
Esta tem sido uma característica deste verão "diferente", causado pela pandemia da covid-19, mas
João Carreira relatou que, a nível nacional, o número de utentes nas praias "melhorou
substancialmente" em julho e agosto.
 
"No Algarve, felizmente, melhorou imenso a partir da segunda quinzena de julho. Melhorou muito e
temos muitos turistas, nomeadamente espanhóis e alemães. Não direi todo o Algarve, mas, de facto,
neste momento está com uma ocupação muito boa", adiantou.
 
Já no Norte, o mês de julho foi "razoável" e não se pode comparar com anos anteriores, até porque a
época balnear iniciou-se mais tarde, em 27 de junho, e termina já no dia 30 de agosto.
 
"É um ano atípico e, de alguma forma, é um ano negativo para todos os concessionários de praia",
considerou.
 
Segundo João Carreira, a época balnear está marcada por quebras na faturação e as elevadas
despesas com a assistência a banhistas também dificultaram a vida dos empresários.
 
"A segurança das pessoas nas praias são todos os nadadores-salvadores que se encontram no litoral,
que são contratados pelos concessionários, e, apesar de ser um tempo de covid-19 e as faturações
serem muito menores, os concessionários é que contratam e dão segurança nas praias", explicou.
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No entanto, aproveitou para agradecer às câmaras municipais que ajudaram os empresários com a
contratação destes profissionais e criticou os municípios que não o fizeram, que "infelizmente
deveriam ter outra postura".
 
"Aqui, na Costa de Caparica, a Câmara de Almada foi uma das que não ajudou às despesas da
segurança nas praias", lamentou.
 
Resta um mês de época balnear em algumas zonas do país e a afluência vai começar a diminuir, mas
João Carreira tem a esperança de que o próximo inverno "seja "simpático" para que as pessoas
continuem a frequentar a praia e os estabelecimentos que vão continuar abertos.
 
"A praia é um local seguro, é lazer, é saúde e aconselho vivamente a que as pessoas venham fazer as
suas caminhadas, dar os seus mergulhos. Apareçam porque estão em segurança", apelou.
 
MadreMedia / Lusa
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Pelas praias do Algarve? Há sumos frescos feitos a partir de excedentes de frutos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/08/2020

Meio: Marketeer Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9760189d

 
Pelas praias do Algarve? Há sumos frescos feitos a partir de excedentes de frutos
 
Por Marketeer
 
em 09:55, 20 Ago, 2020
 
A Too Good To Go está no Algarve para sensibilizar os portugueses para a necessidade de evitar o
desperdício alimentar, apostando numa dieta mais sustentável. Para mostrar como qualquer pessoa
pode participar nesta luta, a aplicação está a oferecer sumos frescos feitos a partir do excedente de
frutos.
 
Para conquistar um destes sumos basta pedalar num bicicleta estacionária que a Too Good To Go
disponibiliza nas praias onde a acção irá decorrer até ao próximo sábado, dia 22. Ao pedalarem, os
banhistas irão fazer com que o copo liquidificador à sua frente comece a trabalhar, transformando
framboesas em sumo.
 
As framboesas utilizadas para esta acção chegam da LivingMessage, produtor com duas quintas na
região do Algarve que é também parceiro da Too Good To Go. A aplicação decidiu resgatar 150 quilos
de framboesas do desperdício.
 
A parceria com a Too Good To Go permite-nos chegar a um outro tipo de público e escoar produto de
elevada qualidade, que de outra forma seria desperdiçado. Esta acção de praia é apenas mais uma das
vantagens de colaborarmos com uma empresa como a Too Good To Go , comentam Alexandre Peleja
e Eduardo Café, sócios da LivingMessage.
 
Calendário da acção:
 
Albufeira
 
- Passeio do Hotel Inatel da Praia do Inatel - 20/08/2020
 
- Passeio do Pau da Bandeira - 21/08/2020
 
Faro
 
- Parque de Estacionamento da Praia de Faro - 22/08/2020
 
Ler Mais
 
pub
 
[Additional Text]:
too good to go
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Top 10 das maravilhas naturais de Portugal. As escolhas da Lonely Planet
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/08/2020

Meio: Sapo Online - Sapo Viagens Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=62e819a

 
Os editores do guia de viagem escolheram dez maravilhas naturais em Portugal
 
Se há ano que ficará para a história como o ano em que os portugueses redescobriram Portugal, será
2020. Por motivos infelizes, os portugueses foram "obrigados" a fazer férias cá dentro e, muitos, com
certeza voltaram a ficar encatados com as belezas naturais do seu país. A Lonely Planet elaborou um
top 10 de luxo com lugares que conquistam viajantes de qualquer parte do mundo. Percorra a galeria
de fotos e descubra.
 
Ilha de TaviraFoto: Wikipédia" data-title="Ilha de Tavira - Top 10 das maravilhas naturais de Portugal.
As escolhas da Lonely Planet - SAPO Viagens"&gt;
 
Ponta da PiedadeFoto: Unsplash" data-title="Ponta da Piedade - Top 10 das maravilhas naturais de
Portugal. As escolhas da Lonely Planet - SAPO Viagens"&gt;
 
Grutas de BenagilFoto: Unsplash" data-title="Grutas de Benagil - Top 10 das maravilhas naturais de
Portugal. As escolhas da Lonely Planet - SAPO Viagens"&gt;
 
Figas do ErmeloFoto: Alice Barcellos" data-title="Figas do Ermelo - Top 10 das maravilhas naturais de
Portugal. As escolhas da Lonely Planet - SAPO Viagens"&gt;
 
Ria FormosaFoto: Lusa" data-title="Ria Formosa - Top 10 das maravilhas naturais de Portugal. As
escolhas da Lonely Planet - SAPO Viagens"&gt;
 
Praia do Porto SantoFoto: Unsplash" data-title="Praia do Porto Santo - Top 10 das maravilhas naturais
de Portugal. As escolhas da Lonely Planet - SAPO Viagens"&gt;
 
Grutas de São VicenteFoto: Grutas e Centro do Vulcanismo de São Vicente" data-title="Grutas de São
Vicente - Top 10 das maravilhas naturais de Portugal. As escolhas da Lonely Planet - SAPO
Viagens"&gt;
 
Cabo de São VicenteFoto: CM Vila do Bispo" data-title="Cabo de São Vicente - Top 10 das maravilhas
naturais de Portugal. As escolhas da Lonely Planet - SAPO Viagens"&gt;
 
Montanha do PicoFoto: Unsplash" data-title="Montanha do Pico - Top 10 das maravilhas naturais de
Portugal. As escolhas da Lonely Planet - SAPO Viagens"&gt;
 
Caldeira das Sete CidadesFoto: Unsplash" data-title="Caldeira das Sete Cidades - Top 10 das
maravilhas naturais de Portugal. As escolhas da Lonely Planet - SAPO Viagens"&gt;
 
Concorda com as escolhas da Lonely Planet? Qual é a maravilha natural que falta na lista? Deixei a
sua opinião no espaço de comentários.
 
Newsletter Receba o melhor do SAPO Viagens. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi
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Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.
 
SAPO Viagens
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Algarve: De Vila Real de Santo António a Sagres pela Ecovia Litoral
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/08/2020

Meio: Sapo Online - Sapo Viagens Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e03ed521

 
O Algarve é o destino turístico mais conhecido do país mas para nós havia ainda muito por descobrir.
Aqui fica a partilha da nossa experiência na região algarvia nesta
 
Ao fim de cerca de um mês e meio a pedalar voltámos a ver o mar. Tínhamos chegado ao Algarve. E,
apesar de termos a noção de que esta região não é só sol e praia, confessamos que a nossa passagem
por lá foi sempre junto à costa. Isto porque Vila Real de Santo António marcou a nossa chegada ao
litoral, por onde iremos continuar até ao final da nossa volta a Portugal em bicicleta.
 
Aproveitamos a ecovia do litoral para fazer toda a travessia até Sagres. Esta está relativamente bem
delineada e desenvolve-se ao longo de ciclovias já existentes, estradas de trânsito reduzido e
percursos em terra batida que nos conduziram também por zonas menos visitadas.
 
Porto de FerragudoPorto de Ferragudocréditos: Mais pra lá" data-title="Porto de Ferragudo - Algarve:
De Vila Real de Santo António a Sagres pela Ecovia Litoral - SAPO Viagens"&gt;
 
Porto de Ferragudo créditos: Mais pra lá
 
Foi em Cacelha Velha que tivemos o primeiro contacto com a Ria Formosa que nos viria a indicar o
caminho até Faro.
 
As salinas da Ria Formos fazem parte do percurso da Ecovia Litoral e são também um dos pontos altos
da mesma. O trajeto ao longo do sapal, que é habitat de um grande número de espécies
representativas de zonas húmidas, é surpreendente pelas suas cores e vida.
 
Salinas da Ria FormosaSalinas da Ria Formosacréditos: Mais pra lá" data-title="Salinas da Ria
Formosa - Algarve: De Vila Real de Santo António a Sagres pela Ecovia Litoral - SAPO Viagens"&gt;
 
Salinas da Ria Formosa créditos: Mais pra lá
 
Entre Cacela Velha e Faro visitámos localidades como Tavira, Fuseta e Olhão, deambulando pelos
ramais da formosa ria.
 
O Algarve é o mais conhecido destino turístico em Portugal e, apesar da situação de pandemia atual,
continua a ser a região onde mais gente vimos ao longo da nossa viagem. As praias em zonas como
Quarteira e Vilamoura, Armação de Pêra, Portimão e Lagos estão, aos nossos olhos, compostas. Se o
Algarve está com menos 70% de ocupação em relação ao que é habitual, então não temos bem noção
do que é o Algarve num ano normal, em especial as zonas mais movimentadas. Vimos algumas
(poucas) praias vazias, nomeadamente as mais compridas, mas também tivemos situações onde não
tínhamos espaço para colocar a nossa toalha.
 
Praia do CamiloPraia do Camilocréditos: Mais pra lá" data-title="Praia do Camilo - Algarve: De Vila
Real de Santo António a Sagres pela Ecovia Litoral - SAPO Viagens"&gt;
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Praia do Camilo créditos: Mais pra lá
 
Em Lagos, as praias e as falésias são de encher o olho a quem as visita. As praias da Batata, da Luz e
do Camilo são algumas das mais fantásticas que se podem visitar nesta cidade. E claro não esquecer a
Ponta da Piedade, um monumento natural composto por várias falésias de onde se tem uma vista
daquelas inesquecíveis!
 
A nossa paragem seguinte foi na ponta de Portugal: tínhamos chegado a Sagres. Aqui as vans, as
caravanas e as camisas desabotoadas mostravam uma atmosfera mais jovem e tranquila. Estávamos
no nosso primeiro ponto da Costa Vicentina e cheios de vontade de a explorar.
 
Pernoitámos na Praia da Mareta onde acordámos com vista para a enorme fortaleza e para a ponta
mais a sudoeste do nosso país, antes de arrancarmos, pela primeira vez nestes dois meses de viagem,
em direção a Norte.
 
Vista para a ponta de Sagres desde a praia da MaretaVista para a ponta de Sagres desde a praia da
Maretacréditos: Mais pra lá" data-title="Vista para a ponta de Sagres desde a praia da Mareta -
Algarve: De Vila Real de Santo António a Sagres pela Ecovia Litoral - SAPO Viagens"&gt;
 
Vista para a ponta de Sagres desde a praia da Mareta créditos: Mais pra lá
 
DICAS:
- Visita a Gruta de Benagil. Existem barcos a sair de todo o Algarve para visitas mas podes também
alugar um paddle na praia de Benagil ou, se te sentires confortável e a bandeira estiver verde, é
possível ir a nado até lá.
 
- Vai à Ponta da Piedade em Lagos e maravilha-te com a vista.
 
- Se estiveres numa de caminhar pelo Algarve, fá-lo pela Via Algarvia que liga Alcoutim ao Cabo de
São Vicente atravessando toda a região pelo interior.
 
- Também para os amantes de caminhadas e cicloturismo existe a Ecovia Litoral que liga Vila Real de
Sto. António a Sagres num percurso pela costa sul algarvia.
 
Newsletter Receba o melhor do SAPO Viagens. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi
Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.
 
Mais pra Lá
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Estrangeiros ajudam a fazer crescer população de Albufeira [infografia]
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/08/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Nuno Costa

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ab7a8729

 
Em 2018, o saldo natural no concelho de Albufeira foi positivo
 
Que população tem o concelho de Albufeira? Qual a percentagem de jovens? E quantos vieram do
estrangeiro e ficaram a residir na "capital do turismo"? No dia do seu feriado municipal, hoje, 20 de
Agosto, o Sul Informação responde a estas questões, com uma infografia com números da Pordata,
que permitem fazer um retrato do concelho, comparando dados de 2010 e de 2018.
 
Loading...
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Nuno Costa
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RTP Madeira

 	Duração: 00:02:40

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 88154972

 
19-08-2020 21:11

1 1 1

Seguro de Viagem COVID-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f985915a-2944-45d1-88f0-

2138ab4e8aa4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Cerca de 3 mil turistas já aderiram ao novo seguro de viagem "Portugal Travel Insurance" para a
COVID-19, criado por uma empresa madeirense. Em aproximadamente duas semanas, cerca de 15
nacionalidades envolvidas, com muita procura pelo Reino Unido e Canadá. Declarações de Marco Pita,
responsável projeto "Portugal Travel Insurance".

 
Repetições: RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-08-19 23:36
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-08-19 04:46
 RTP 3 - Telejornal Madeira , 2020-08-19 04:46
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TVI

 	Duração: 00:02:29

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 88149799

 
19-08-2020 20:50

1 1 1

Apoio social em Lagos, no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=966c3243-9146-4f4f-8e80-

9519a7451ff6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O número de pedidos de ajuda tem aumentado no Algarve, sobretudo em Lagos. Com o aumento do
desemprego, várias famílias estão a enfrentar dificuldades económica e até ao momento quase 650
agregados familiares foram ajudados com bens alimentares.
Declarações de Fernando Graça, Provedor Santa Casa da Misericórdia de Lagos, Sara Coelho,
vereadora Ação Social da CM de Lagos.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-19 20:50
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-19 01:58
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-20 08:38
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-20 08:38
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-20 10:25
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RTP Açores

 	Duração: 00:03:03

 	OCS: RTP Açores - Telejornal Açores

 
ID: 88157954

 
19-08-2020 20:06

1 1 1

Ryanair anuncia redução de voos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5d8ebe76-a093-4968-8d3d-

54c0646df66f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Ryanair anunciou uma redução de 20 a 30% dos voos na sua operação europeia. Uma medida que
já está a ter consequências nas rotas açorianas de Ponta Delgada e Lajes. Não se sabe mesmo se a
companhia vai continuar a voar para a Terceira no próximo ano.
Comentários de Rodrigo Rodrigues, presidente Câmara do Comércio Angra do Heroísmo.

 
Repetições: RTP 3 - Telejornal Açores , 2020-08-19 05:12
 RTP Açores - Telejornal Açores , 2020-08-19 04:06
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Turismo do Algarve intensifica esforços com companhias aéreas europeias para captar
turistas até ao final do ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/08/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ef96c0df

 
O Turismo do Algarve está a intensificar a criação de
parcerias com algumas das principais companhias aéreas europeias que voam para
a região, com o objetivo de reforçar o esforço de promoção do destino e de
conseguir captar o interesse de novos visitantes até ao final deste ano. British
Airways, Eurowings, Ryanair, Easyjet, Airfrance e Edelweiss são algumas das
companhias que estão já a colaborar com o Turismo do Algarve na criação de
campanhas de marketing conjuntas para potenciar reservas de estadias na região
ainda durante 2020.
 
Assentes numa estratégia de divulgação multiplataforma, que
integra e combina canais digitais e impressos criteriosamente selecionados em
alguns dos principais mercados (nomeadamente Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França,
Itália e Suíça), estas ações visam promover o algarve como um destino seguro e
colocam em destaque a diversidade de experiências que a região tem para
oferecer. "Queremos com estas campanhas incentivar as reservas de última hora,
uma tendência que, dado o atual contexto, tem vindo a crescer de forma
significativa", explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Muitas
pessoas cancelaram ou adiaram as férias que já tinham marcadas por causa da
pandemia e é sobretudo a esses turistas que queremos chegar, mostrando-lhes que
ainda vão a tempo de marcar essas férias num destino que está totalmente
preparado para os receber, com segurança, qualidade e flexibilidade. Para além
da diversidade e da riqueza da oferta da região, o clima ameno que o Algarve
tem ao longo de todo o ano é outro dos nossos fortes argumentos que esperamos
capitalizar neste momento e que acreditamos que será um importante estímulo
para os viajantes marcarem as suas férias fora dos períodos tradicionais de
época alta", acrescenta o dirigente.
 
De acordo com João Fernandes, "este ano, mais do que nunca,
a dinamização do turismo na região nos meses que registam menos procura
tornou-se prioritária e, nesse sentido, estamos a conseguir garantir alguns
trunfos que nos irão ajudar a cumprir essa missão, como a realização de grandes
eventos internacionais de topo que, certamente, irão trazer muitos visitantes".
Exemplos disso são o Portugal Masters, prova do European Tour de Golfe, que irá
acontecer já em setembro, o Campeonato Mundial de Fórmula 1, que irá decorrer
no final de outubro, a par de uma série de outras provas desportivas como o European
Le Mans Series, o Algarve Classic Festival ou o Campeonato do Mundo de Karts,
que até novembro irão animar o circuito do Autódromo Internacional do Algarve,
culminando na prova do Campeonato de MotoGP. Todos estes argumentos estão a ser
bem acolhidos pelas companhias aéreas, que têm vindo a mostrar grande
recetividade para colaborar na realização deste tipo de ações conjuntas.
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Para além das companhias aéreas, e até ao final deste ano, o
Turismo do Algarve tem vindo a reforçar campanhas de marketing semelhantes com
agências de viagens online e operadores turísticos junto de mercados
estrategicamente selecionados.
 
Daniel Pina
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Turismo do Algarve intensifica esforços com companhias aéreas europeias para captar
turistas até ao final do ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/08/2020

Meio: Algarve Económico Online  (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9e0db429

 
British Airways, Eurowings, Ryanair, Easyjet, AirFrance e Edelweiss são algumas das companhias que
estão já a colaborar em campanhas conjuntas de incentivo a reservas de última hora.
 
O Turismo do Algarve está a intensificar a criação de parcerias com algumas das principais
companhias aéreas europeias que voam para a região, com o objetivo de reforçar o esforço de
promoção do destino e de conseguir captar o interesse de novos visitantes até ao final deste ano.
 
British Airways, Eurowings, Ryanair, Easyjet, AirFrance e Edelweiss são algumas das companhias que
estão já a colaborar com o Turismo do Algarve na criação de campanhas de marketing conjuntas para
potenciar reservas de estadias na região ainda durante 2020. Assentes numa estratégia de divulgação
multiplataforma, que integra e combina canais digitais e impressos criteriosamente selecionados em
alguns dos principais mercados (nomeadamente Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Itália e
Suíça), estas ações visam promover o Algarve como um destino seguro e colocam em destaque a
diversidade de experiências que a região tem para oferecer.
 
"Queremos com estas campanhas incentivar as reservas de última hora, uma tendência que, dado o
atual contexto, tem vindo a crescer de forma significativa", explica João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve. "Muitas pessoas cancelaram ou adiaram as férias que já tinham marcadas por
causa da pandemia e é sobretudo a esses turistas que queremos chegar, mostrando-lhes que ainda
vão a tempo de marcar essas férias num destino que está totalmente preparado para os receber, com
segurança, qualidade e flexibilidade. Para além da diversidade e da riqueza da oferta da região, o
clima ameno que o Algarve tem ao longo de todo o ano é outro dos nossos fortes argumentos que
esperamos capitalizar neste momento e que acreditamos que será um importante estímulo para os
viajantes marcarem as suas férias fora dos períodos tradicionais de época alta", avança.
 
"Este ano, mais do que nunca, a dinamização do turismo na região nos meses que registam menos
procura tornou-se prioritária e, nesse sentido, estamos a conseguir garantir alguns trunfos que nos
irão ajudar a cumprir essa missão, como a realização de grandes eventos internacionais de topo que,
certamente, irão trazer muitos visitantes. Exemplos disso são o Portugal Masters, prova do European
Tour de Golfe, que irá acontecer já em setembro, o Campeonato Mundial de Fórmula 1, que irá
decorrer no final de outubro, a par de uma série de outras provas desportivas como o European Le
Mans Series, o Algarve Classic Festival ou o Campeonato do Mundo de Karts, que até novembro irão
animar o circuito do Autódromo Internacional do Algarve, culminando na prova do campeonato de
MotoGP, recentemente anunciada", refere João Fernandes.
 
Todos estes argumentos estão a ser bem acolhidos pelas companhias aéreas, que têm vindo a mostrar
grande recetividade para colaborar na realização deste tipo de ações conjuntas. Para além das
companhias aéreas, e até ao final deste ano, o Turismo do Algarve tem vindo a reforçar campanhas de
marketing semelhantes com agências de viagens online e operadores turísticos junto de mercados
estrategicamente selecionados.
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Associação Turismo do Algarve
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