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REINO UNIDO

Portugal retirado 
de lista vermelha

O Reino Unido removeu ontem Portugal 
da lista proibida de corredores turísticos, 
ficando assim, quem regresse a casa, 
isento de cumprir a quarentena de duas 
semanas no âmbito das precauções 
devido à pandemia da covid-19.  
A confirmação da inclusão de Portugal no 
corredor de viagem foi feita pelo ministro 
dos transportes britânico, Grant Shapps, 
via Twitter. «Os dados mostram que 
podemos incluir Portugal nos corredores 
turísticos», escreveu Shapps. Áustria, 
Croácia e Trinidad e Tobago foram 
removidos da lista verde.

jGoverno de Inglaterra volta a 

considerar destino seguro e abre 

corredor aéreo 
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TURISMO 

Corredor aéreo aberto 

ANÚNCIO° Portugal saiu da lista negra do Reino Unido e os turistas já podem viajar sem quarentena 

RUI PANDO GOMES/RAFAEL DOMINGUES 

D
epois de quase dois meses 
de espera, o corredor aé-
reo britânico vai final-

mente estar aberto, a partir de 
amanhã, depois de Portugal 
passar a integrar a lista de paí-
ses para onde turistas podem 
viajar sem precisar de cumprir 
quarentena no regresso ao Rei-
no Unido. Esta foi uma das res-
trições impostas pelas autori-
dades britânicas para evitar a 
importação de infeções duran-
te viagens na sequência da 
pandemia de Covid-19. 

GOVERNANTE INGLÊS 
ALERTA QUE TUDO PODE 
"MUDAR RAPIDAMENTE" 

O anúncio foi feito ontem à 
tarde pelo ministro dos Trans-
portes britânico Grant Shapps. 
"Os dados também mostram 
que agora podemos adicionar 
Portugal aos países incluídos 
nos corredores de viagens", 
confirmou o governante, atra-
vés da rede social Twitter. No 
entanto, Shapps avisa que as 
coisas podem "mudar rapida-
mente", alertando que os turis-
tas só devem viajar se estive-
rem preparados para "uma 

rt 

quarentena inesperada de 14 
dias, se necessário". O respon-
sável falava por experiência 
própria, uma vez que teve de fi-
car duas semanas em isola-
mento após regressar de umas 
férias em Espanha. 

A mudança ocorre a partir das 
04h00 de amanhã, o que deixa 
satisfeito o responsável pelo 
Turismo do Algarve. "É uma 
boa notícia que aguardávamos  

há já algum tempo. Fez-se jus-
tiça. E um reconhecimento 
merecido pela condição pan-
démica atual em Portugal e no 
Algarve " , referiu ao CM João 
Fernandes. 

"É, de facto, uma medida de 
particular relevância para os 
mais de 300 Mil portugueses 
que residem no Reino Unido", 
sublinhou o Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros. 

Portugal estava na lista dos 
países de risco. O documento foi 
revisto e o País saiu da lista ne-
gra. Já a Croácia, Áustria e Tri-
nidad e Tobago, passam agora a 
integrar a referida lista devido 
ao aumento do número de infe-
ções, tal como já acontece com 
França, Espanha, Países Baixos, 
Mónaco, Malta, Bélgica, Andor-
ra,

 
Luxemburgo, Ilhas Turcas e 

Caicos, Bahamas e Aruba. • 
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Turistas britânicos já podem viajar para Portugal sem terem de cumprir quarentena no regresso ao Reino Unido 
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PRESIDENTE DO CDS 

"Costa está 
a desistir" 
do turismo 
00 presidente do CDS, Fran-
cisco Rodrigues dos Santos, 
acusou ontem o primeiro-
-ministro, António Costa, de 
"desistir de ajudar" o setor do 
turismo e de preferir "com, 
plicar e votar ao abandono os 
profissionais do setor e assuas 
famílias". E criticou apropos - 
ta de reconversão dos desem-
pregados do turismo em tra-
balhadores do setor social. 
Quem "devia procurar uma 
oportunidade no turismo era 
a ministra da Segurança So-
cial, depois de se mostrar in-9 
sensível para o exercício das 
suas funções", ironizou. • 
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TURISMO 

Campanhas 
para atrair 
estrangeiros 
131  0 Turismo do Algarve em 
conjunto com várias compa-
nhias aéreas estrangeiras, 
que viajem para a região, es-
tão a promover campanhas 
de marketing para incenti-
var turistas estrangeiros a fa-
zer reservas de última hora. 
British Airvvays, Eu - 

rowings, Ryanair, Easyjet, 
AirFrance e Edelweiss são al-
gumas das companhias que 
estão a colaborar nas campa-
nhas, de forma a atingir os 
principais mercados emis-
sores de turistas para o Al-
garve (Reino Unido, Irlanda, 
Alemanha, França, Itália e 
Suíça). "Muitas pessoas can-
celaram ou adiaram as férias 
que já tinham marcadas por 
causa da pandemia e é sobre-
tudo a esses turistas que que-
remos chegar, mostrando-
- lhes que ainda vão a tempo 
de marcar essas férias", refe-
riu João Fernandes, da Re-
gião de Turismo do Algarve. 
Além das companhias aé-
reas, esta entidade tem tam-
bém trabalhado em outras 
campanhas com agências de 
viagens online e operadores 
turísticos. *R.D. 

ea• 

Turistas no Aeroporto de Faro 
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SOBE 
JOÃO 
FERNANDES 
TURISMO DO ALGARVE 

O Turismo do Al-
garve está a pro-
mover várias 
campanhas para 
atrair turistas es-
trangeiros a faze-
rem reservas de 
última hora. 

DESCE 
MIGUEL 
CABRITA 
S. ESTADO DO TRABALHO 

Até ao final de ju-
lho havia 22 850 
pessoas inscritas 
nos centros de 
emprego do Al-
garve, uma subi-
da de 216,1% em 
relação a 2019. 
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Alojamento local 

Airbnb proíbe 
festas em 

alojamentos 
PROIBIÇÃO 
A plataforma online de 
alojamento local proibiu 
por tempo 
indeterminado a 
realização de festas nos 
alojamentos que gere em 
todo o mundo e 
estipulou uma ocupação 
máxima de 16 hóspedes 
por espaço. "As festas 
são proibidas em 
alojamentos em todo o 
mundo para todas as 
futuras reservas, e não 
podem ser alojadas mais 
de 16 pessoas ao 
mesmo tempo em 
qualquer alojamento", 
informou a Airbnb. Estas 
medidas, diz, têm como 
objetivo promover a 
saúde pública e as 
viagens responsáveis, 
apoiando medidas de 
saúde de distanciamento 
social, em contexto de 
pandemia de covid-19. 

OUTRAS RESTRIÇÕES 
Já a medida que estipula 
a ocupação máxima de 
16 pessoas aplica-se 
principalmente a 
grandes espaços que 
têm sido publicitados até 
agora com capacidade 
para mais do que aquele 
número de pessoas. 
No entanto, a Airbnb 
"está atualmente a 
estudar a possibilidade 
de gerar um processo de 
exceção para 
estabelecimentos 
hoteleiros especializados 
e tradicionais (tais como 
hotéis boutique)", 
adianta. 
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Confederação contra 
reconversão dos 
profissionais do turismo 
Esta é a resposta 
de Francisco Calheiros 
a Costa, que quer 
desempregados do 
turismo no setor social. 

A Confederação do Turismo de 
Portugal (CTP) considera inacei-
tável a proposta do primeiro-
ministro de reconverter os des-
empregados do turismo em tra-
balhadores de Instituições 
Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS), mutualidades, mise-
ricórdias ou cooperativas. "Se o 
Governo dá por perdida a reto-
ma da atividade turística e os 
milhares de empregos associa-
dos ao setor que tem sido o motor 
da economia nacional, nós não o 
faremos. O que precisamos é de 
medidas que permitam manter 
a atividade e os postos de traba-
lho, como é o caso do prolonga-
mento do /ayoffsimplificado que 
terminou", diz a entidade lidera-
da por Francisco Calheiros. E vai 
mais longe: "A nossa solução será 
sempre a de recuperar as empre-
sas do turismo e não desistir delas". 

Em causa estão as declarações 
do primeiro-ministro, que defen-
deu que os desempregados do 
turismo - uma das áreas mais 
atingidas pela crise gerada pela 
pandemia de covid-19 - possam 
ser reconvertidos, com a forma-
ção necessária, como trabalha-
dores do setor social. De acordo 
com António Costa, "muitos dos 
milhares de pessoas que neste 
momento estão a perder o empre-
go no setor do turismo são pes-
soas que já têm uma formação 
de base, que já têm uma expe-
riência de cuidado pessoal, de 
relacionamento pessoal" e, como 
tal, "são um recurso fundamen-
tal para, com formação natural-
mente, poderem ser facilmente 
reconvertidas para continuar a  

trabalhar com pessoas agora nas 
instituições em que estão asso-
ciadas nas IPSS [Instituições Par-
ticulares de Solidariedade Social], 
nas mutualidades, nas misericór-
dias ou nas cooperativas". 

Um cenário que não só não agra-
da à confederação do setor como 
também não corresponde à reali-
dade, garante Calhemos. "Os tra-
balhadores do turismo não têm 
formação de base para prestar cui-
dados de saúde e higiene a cida-
dãos em situação de fragilidade ou 
à população idosa", diz. "Nos últi-
mos anos, fizemos uma forte apos-
ta na formação é qualificação dos 
nossos profissionais de turismo, 
que não podemos desvalorizar". 

Para o responsável da confede-
ração, "a prioridade" terá de pas-
sar por "garantir que as empre-
sas não encerrem, através de medi-
das determinantes para a retoma 
da atividade como o prolonga-
mento das moratórias fiscais e de 
reembolsos de financiamento para 
o segundo semestre de 2021, o 
reforço das linhas de capitaliza-
ção a fundo perdido para o turis-
mo e o ressurgimento do fundo 
de turismo de capital de risco". 

Recorde-se que o Governo anun-
ciou um investimento de 110 
milhões em creches e lares. E no 
caso dos lares garantiu a contra-
tação de 15 mil pessoas até ao 
final do ano. "Queremos criar pos-
tos de trabalho socialmente úteis. 
Temos de fazer em quatro anos 
oque normalmente faríamos em 
dez", disse António Costa. E deu 
números: "Em poucos meses 
foram destruídos mais de 100 mil 
postos de trabalho. Em poucos 
meses chegámos a ter 800 mil 
famílias a depender da situação 
do Igyoffe só mantinham o empre-
go porque este estava a ser apoia-
do por via do Estado e com uma 
perda de um terço do seu rendi-
mento". Si?!? 

1 
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Francisco Calheiros contra medidas de Costa Página 8
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Algarve volta a contar com os turistas britânicos a partir do próximo sábado 

Turistas britânicos 
com canal aberto para 
férias em Portugal 
À chegada ao Reino Unido, viajantes provenientes de Portugal já não têm que 
cumprir quarentena. Setor ainda vê uma oportunidade até ao final do ano 

Sónia Santos Pereira 
sonia.s.pereira@dinheirovivo.pt 

TURISMO  Portugal vai inte-
grar a partir das 4 horas de 
sábado (22 de agosto) a lista 
dos corredores aéreos do 
Reino Unido, ou seja, deixa 
de ser exigido um período 
de 14 dias de quarentena 
aos passageiros que che-
guem de Portugal conti-
nental, Madeira, Porto San-
to e Açores, decidiu ontem 
oGoverno britânico. 

Desde 3 de julho que o 
país fazia parte da lista ne-
gra das autoridades do Rei-
no Unido. Esta é uma boa 
notícia para o turismo na-
cional e, principalmente, 
para a região do Algarve, 
embora o verão já esteja na 
sua reta final. 

O secretário britânico dos 
Transportes, Grant Shapps, 
confirmou a boa nova. "Os 
dados mostram que pode-
mos agora acrescentar Por-
tugal à lista de países incluí-

  

dos nos corredores aéreos", 
escreveu na rede social 
Twitter. No entanto, o go-
vernante deixa o aviso que 
a situação epidemiológica 
pode "mudar rapidamen-
te", isto é, a decisão de dar 
luz verde à entrada de pes-
soas oriundas de Portugal 
pode ser revertida caso os 
números da pandemia as-
sim o justifiquem. 

EXPECTATIVAS PARA GOLFE 

Elidérico Viegas, presiden-
te da Associação dos Hotéis 
e Empreendimentos Turís-
ticos do Algarve, sublinha 
que estas "são boas notí-
cias, só pecam por tardias, 
porque comprometeram os 
meses de julho e agosto". 
Ainda assim, lembra, o gol-
fe, produto turístico de re-
levância na região, tem a 
sua época alta em setembro 
e o levantamento das res-
trições pode ajudar a reto-
mar a normalidade. O res-
ponsável espera "algum au-

  

mento da procura" por par-
te dos britânicos, até por-
que alguns mercados con-
correnciais são agora consi-
derados inseguros. 

O presidente do Turismo 
do Algarve, João Fernandes, 
sublinha que esta decisão 
"faz justiça às condições de 

OFICIAL 

Pandemia 
agrava-se 
no Reino Unido 

O Reino Unido registou 
ontem mais seis mortes 
e 1182 infeções de covid-
19, o segundo maior nú-
mero de casos desde 21 

de junho. Na quarta-fei-
ra tinham sido regista-
das 16 mortes e 812 infe-
ções, mas nos seis dias 
anteriores o número de 
casos ultrapassou sem-
pre o milhar, refletindo 
um novo agravamento 
da pandemia no país. 

segurança" da região e abre 
"uma oportunidade para os 
últimos quatro meses do 
ano". O Algarve tem um 
programa extenso de even-
tos até dezembro, alguns de 
impacto internacional, 
como a Fórmula 1, e decor-
rem campanhas promocio-
nais em vários meios. 

O ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Augusto San-
tos Silva, considerou a deci-
são do Reino Unido uma 
"boa notícia". 

No ano passado, o merca-
do britânico foi responsável 
por 2,1 milhões de hóspe-
des, 9,4 milhões de dormi-
das e quase 3,3 mil milhões 
de euros em receitas turís-
ticas, segundo o Turismo de 
Portugal. O Algarve é o 
principal destino dos turis-
tas britânicos, mas, entre 
janeiro e maio, o número de 
hóspedes britânicos caiu 
quase 68%, as dormidas 
66% e as receitas 55%, em 
termos homólogos.* Página 9
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Precisa de 
dinheiro? 
Conheço a vendo 
com onça° de compra! 
Pode vender o seu  ouro 
e voltar a compró•to, 
pagando-o ate 
24 suaves 
prestações. 

V0C24 
Valores 256 737 

fibramineeifilL 

808 

WWW.VALORES.PT 

Clubes voltam 
aos treinos 
sem fazer a 
despistagem P. 

41101 ti) 
Reforços 
apenas 
depois das 
vendas P.40 
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Radares que registam 
velocidade média 
na estrada já em 2021 
Dispositivos calculam se veículo circula 
acima do permitido ao longo do trajeto 

Conduzir depressa de mais origina 
30% dos acidentes mortais P. 4 e 

Paços de Ferreira 
Queima feto 
após aborto 
espontâneo 
e confessa 
ao marido 

Libertação de padrasto 
que a violou deixou-a 
em depressão P.14 

Guimarães 
Fere ex-mulher 
a tiro na rua 
por não querer 
separação P.15 

Trabalho 
Dados oficiais 
ignoram 169 mil 
desempregados 
pós-pandemia P.11 

Covid Só uma das 
quatro vacinas 
adquiridas pela 
UE está na fase 
final de testes P.8 

8 

- Aka 

a 

VIA ADERT 

f  JURISTAS] 

,REINO IDO 

HOJE 
_„ Governo britânico deixa de exigir i-, 

_,quarentena a quem regresse de Portugal P.10 

PUBLICIDADE 

TRILHO AFORA 
w . :,••••••". 

t o  o f\ÇOREb 
vw-Nioaracow 

2020

EUROPEAN 
SAFEST 

:«W4,414 .í . 
'• 

• • • 1.ft, 
IN.  • 

4! si kg 

É TEMPO DE AÇORES '1. X2020 

Página 10



A11

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 9,62 x 11,94 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88171602 21-08-2020

"Proposta de Costa 
sem pés nem cabeça" 
TURISMO  Uma "anedota 
completa". É deste modo 
que os sindicatos reagem à 
proposta de António Costa 
para os desempregados do 
turismo serem reconverti-
dos para o setor social, acu-
sando-o de "desviar as aten-
ções" da falta de resposta 
por parte da ministra da Se-
gurança Social. Também a 
Confederação do Turismo 
de Portugal (CTP) diz que a 
solução "é inaceitável". 

Ao JN, Francisco Figueire-
do, da Federação dos Sindi-
catos de Agricultura, Ali-
mentação, Bebidas, Hotela-
ria e Turismo de Portugal, 
referiu que Costa fez "uma 
proposta sem pés nem cabe-

  

ça" porque "os trabalhado-
res de IPSS, lares e miseri-
córdias têm formação espe-
cífica e certificada". E "é 
preciso vocação para tratar 
de idosos". Atribui a escas-
sez de pessoal nas IPSS aos 
"salários miseráveis e à fal-
ta de condições". No turis-
mo, Costa "deveria preocu-
par-se" com os direitos labo-
rais e promover inspeções. 

Francisco Calheiros, presi-
dente da CTP, acusa o Go-
verno de dar "por perdida a 
retoma da atividade turísti-
ca". Exige medidas para 
manter a atividade e os pos-
tos de trabalho, como o pro-
longamento do lay-off sim-
plificado. •  CARLA SOARES 

Página 11



A12

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 14,15 x 19,66 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 88171344 21-08-2020

TAP aplaude e Costa 
diz “welcome back”: 
britânicos de volta

“É uma grande notícia para 300 mil 
portugueses que vivem no Reino 
Unido e para quase 50 mil britânicos 
que vivem em Portugal”, afirmou 
ontem o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa. Por seu 
turno, no Twitter, o primeiro minis-
tro António Costa saudou - com um 
expressivo “Bem-vindos, Welcome 
back” -, a comunidade portuguesa no 
Reino Unido e os turistas britânicos 
que visitam Portugal. Tudo porque a 
partir de sábado, 22 de agosto, termi-
nam as quarentenas para quem re-
gresse ao Reino Unido, proveniente 
de Portugal. Também a TAP saúda a 
decisão britânica de terminar com a 
obrigatoriedade da quarentena im-
posta aos passageiros vindos de Por-
tugal. Trata-se de uma importante 
“normalização” dos fluxos de viagens 
entre Portugal e o mercado britâni-
co, que assegura cerca de 20 por cen-
to das dormidas de turistas estran-
geiros em Portugal (segundo dados 
de 2019), o que representa uma des-
locação anual de cerca de 2,5 milhões 
de britânicos repartidos pelos princi-
pais destinos portugueses (Algarve, 
Madeira, Lisboa, Porto e Açores). 

“O dia é de celebração para a TAP 
e para o Turismo nacional. O levan-
tamento das restrições impostas pelo 
Reino Unido beneficia os clientes da 
TAP, oferecendo mais comodidade a 

quem viaja entre os dois países. E 
Portugal, contribuindo para a reto-
ma do setor turístico português que 
tanto contribui para a economia na-
cional”, referiu a TAP ao JE. Para co-
memorar, a TAP lançou uma “cam-
panha relâmpago” com 15% de des-
conto em viagens a partir do Reino 
Unido, que acumula com a flexibili-
dade de alteração de reserva que per-
mite que todas as reservas efetuadas 
durante o mês de agosto sejam alte-
radas gratuitamente. Adianta que “o 
desconto é válido para reservas efe-
tuadas até 26 de agosto, e para voos 
até 15 de dezembro entre todos os 
aeroportos britânicos e portugueses, 
comprados online no site da TAP, 
quando introduzido o promocode 
referente à campanha: “PORTU-
GAL15 nos voos com partida do 
Reino Unido”. A TAP esclarece ain-
da que oferece um total de 25 fre-
quências semanais entre o Reino 
Unido e Portugal, 18 à partida de 
Lisboa e sete à partida do Porto, e 
uma excelente conectividade para o 
Algarve e os arquipélagos portugue-
ses: os Açores e a Madeira. 

A companhia aérea portuguesa diz 
que está gradualmente a retomar a 
sua operação. “Para Outubro, a rede 
da TAP estará mais reforçada, só na 
Europa a companhia retomará 86% 
das cidades”, adianta. 

Em comunicado oficial, o Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros 
(MNE) considerou que a decisão 
dos britânicos é a prova do “reco-

nhecimento da evolução positiva da 
situação em Portugal, nomeada-
mente pela capacidade para testar 
em larga escala, detetar os casos po-
sitivos, controlar a sua transmissão 
e tratá-los da forma mais adequada”. 
Trata-se de uma decisão que entra 
em vigor no próximo sábado, 22 de 
agosto, e que segundo o MNE “é 
muito importante na medida em 
que permitirá repor a habitual mo-
bilidade de pessoas entre Portugal e 
o Reino Unido, qualquer que seja o 
motivo das deslocações: turismo, 
exercício de atividades profissio-
nais, motivos familiares, realização 
de estudos, intercâmbio académico 
ou outras”. 

A medida assume “particular rele-
vância para os mais de 300 mil por-
tugueses que residem no Reino 
Unido, bem como para os mais de 
30 mil britânicos que escolheram 
Portugal para viver”, e para as “mui-
tas centenas de estudantes portu-
gueses em universidades britânicas, 
trabalhadores e quadros profissio-
nais que têm de se deslocar regular-
mente entre os dois países”, diz o 
comunicado do MNE. Ao final da 
tarde de ontem, o governo britânico 
anunciou que Portugal vai ser adi-
cionado à lista de corredores aéreos, 
após terem revisto “os dados mais 
recentes relativos a Portugal, no 
Centro Comum de Biossegurança 
(Joint Biosecurity Centre) do Reino 
Unido”, informou a Embaixada Bri-
tânica em Lisboa. ●

JOÃO PALMA-FERREIRA 
jferreira@jornaleconomico.pt

PORTUGAL INCLUÍDO NO CORREDOR AÉREO BRITÂNICO

Turistas podem regressar de Portugal à Grã-Bretanha sem quarentenas. 300 
mil portugueses no Reino Unido e 30 mil britânicos em Portugal aplaudem.

Página 12
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“Angola  
vai ter uma 

bolsa de 
diamantes”

Diamantino Pedro Azevedo, ministro angolano 
dos Recursos Naturais, Petróleo e Gás, revela 

a estratégia do seu executivo numa entrevista 
exclusiva. O também vice-presidente da OPEP 

diz que Luanda vai licitar 50 blocos petrolíferos 
e apela aos investidores portugueses para 

a construção de um hospital nas Lundas. ● P4 e 5

PROTAGONISTA

Avaliação pedida a uma consultora internacional pela administração de António Ramalho 
visa apurar se a venda das carteiras de imóveis “Viriato” e “Sertorius” respeitou as regras 
do mercado. A primeira dessas operações vai ser investigada pelo Ministério Público. ● P3

Uma injeção de incerteza
Corrida para produzir uma vacina eficaz contra a Covid-19 
está a ser marcada por doses iguais de esperança e de medo. P6 e 7

Regresso dos turistas britânicos 
traz nova esperança para a TAP 
e para o turismo nacional
Abertura do corredor turístico entre Portugal e Reino Unido no sábado recebida com entusiasmo. Mercado que represen-
ta 20% das dormidas de estrangeiros fica sem obrigação de quarentena a tempo de salvar o que resta deste verão. ● P28 

GOVERNO 

António Costa à beira 
de igualar Guterres 
nas remodelações 
de ministros ● P6/7

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Crise nas receitas 
reforça peso do digital 
e acelera fusões 
nos media ● P25

BANCA 

Haitong Bank e BNP 
Paribas na corrida 
para a compra 
do Eurobic ● P17

PUB

ey.com

BARÓMETRO EY

Página 22

Nº 2055 | 21 agosto 2020

PUB

Novo Banco recebe 
parecer independente 
à venda de imóveis  
no início de setembro

PUB

Página 13



A14

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 22,59 x 31,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88171315 21-08-2020

TAP e Turismo de 
Portugal fazem 
campanha na Europa 

Numa altura em que a companhia aérea já prevê retomar 86% das rotas na 
Europa, vai lançar com o Turismo de Portugal uma campanha na Alemanha, 
Suécia, Noruega, Reino Unido, Itália e Holanda, com preços desde 47 euros. 

Miguel Baltazar 

MARIA JOÃO BABO 

mbabo©negocios.pt 

• ‘‘YtaP•con\ • • • • • • • • II • • • • II 

• 1 CS-TUG 
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A
TAP e o Turismo 
de Portugal vão 
lançar uma nova 
campanha na Eu-
ropa, com o objeti-

vo de promover o país como des-
tino, numa altura em que a com-
panhia aérea nacional já tem pre-
vista a retoma de 86% das suas ro-
tas neste continente. 

Ao Negócios, fonte oficial da 
TAP explicou que a campanha 
"Ready to Go", sob o mote "Todo 
o sol e espaço que precisa", visa 
"convidar os turistas europeus a 
explorarem o melhor que o país 
tem para oferecer", mas, "mais do 
que uma campanha, esta é uma 
oportunidade para contribuir para 
a retoma do setor turístico portu-
guês que tanto tem contribuído 
para a economia nacional". No to-
tal, a transportadora aérea estima 
que esta iniciativa conjunta im-
pacte mais de três milhões de pes-
soas na Europa 

Segundo a mesma fonte, du-
rante os próximos 30 dias, esta 
campanha vai estar disponível na 
Alemanha, Suécia, Noruega, Rei-
no Unido, Itália e Holanda, nos 
meios digitais, oferecendo a TAP 
preços desde 47 atros para viagens 
para o Porto e para Lisboa, "per-
mitindo depois que todos os turis-
tas descubram Portugal de noite a  

sul, incluindo os dois arquipélagos 
dosAçores e da Madeira". Para re-
servas efetuadas ainda durante o 
mês de agosto, a companhia pos-
sibilita que estas sejam alteradas 

A TAP estima 
que a campanha 
impacte mais 
de 3 milhões 
de pessoas. 

, 
k 

e 

c 

• 

gratuitamente.A mesma fonte sa-
lientou ainda que "tanto a TAP 
como o Turismo de Portugal de-
senvolveram um selo Clean & Safe 
que reconhece o cumprimento das 
recomendações da Direção-Geral 
da Saúde e os procedimentos se-
guros para o funcionamento das 
suas atividades". 

Depois de em março as medi-
das tomadas para combater a pro-
pagação do novo coronavírus te-
rem obrigado a TAP a aterrarpra-
ticamente toda a sua frota, a com-
panhia está agora gradualmente 
a retomara sua operação. Depois  

de em julho ter recebido a primei-
ra tranche da ajuda do Estado, 
para agosto, a transportadora 
programou cerca de 500 voos se-
manais de ida e volta, num total 
de 65 rotas, e em setembro prevê 
realizar perto de 700 voos por se-
mana, num total de 76 rotas, o que 
equivale a cerca de 40% da sua 
operação normal pré-covid. Para 
outubro, a empresa anunciou já 
que a sua rede será ainda mais re-
forçada, com um total de 82 rotas, 
prevendo que nesse mês só para 
a Europa possa retomar 86% dos 
VOOS.el 

A TAP começou em agosto a retomar gradualmente a sua operação. 
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Turismo
José Volta e Pinto 
e Luís Villalobos

jvpinto@publico.pt 
luis.villalobos@publico.pt

DANIEL ROCHA

A medida entra em vigor na próxima madrugada, às 4 horas

Portugal passa a integrar a lista de 

corredores aéreos considerados segu-

ros pelo Reino Unido. O anúncio foi 

feito ontem pelo Governo britânico e 

con rmado pelo Ministério dos Negó-

cios Estrangeiros (MNE). As medidas 

entram em vigor às 4h de amanhã, 

hora a partir da qual quem chega a 

aeroportos britânicos proveniente de 

Portugal deixa de estar obrigado a 

cumprir um período de quarentena 

de 14 dias. 

O MNE saudou a retirada de Portu-

gal da lista de países com restrições 

quanto aos voos para o Reino Unido, 

atribuindo esta decisão ao “intenso 

trabalho bilateral realizado, quer ao 

nível político, quer ao nível técnico”, 

que terá permitido “que toda a infor-

mação relativa à situação e evolução 

epidemiológica portuguesa tenha sido 

tempestivamente transmitida”. Por-

tugal continental passa a integrar a 

lista britânica de destinos seguros para 

viajar, da qual Açores e Madeira já 

faziam parte, e entra também na lista 

de países isentos de quarentena. 

“Esta decisão é muito importante 

na medida em que permitirá repor a 

habitual mobilidade de pessoas entre 

Portugal e o Reino Unido, qualquer 

que seja o motivo das deslocações: 

turismo, exercício de actividades pro-

ssionais, motivos familiares, realiza-

ção de estudos, intercâmbio acadé-

mico ou outras”, escreve o MNE em 

comunicado. O  ministério destaca 

ainda a “particular relevância” da 

medida para os “mais de 300 mil por-

tugueses que residem no Reino Uni-

do, bem como para os mais de 30 mil 

britânicos que escolheram Portugal 

para viver” e todos os estudantes e 

trabalhadores que se deslocam regu-

larmente entre os dois países. 

A  integração de Portugal nas  listas 

revistas começou por ser con rmada 

pelo secretário de Estado dos Trans-

portes britânico, que revelou no Twit-

ter que Portugal podia “ser incluído 

na lista de corredores aéreos segu-

ros”. Mas Grant Shapps alertou que 

Portugal entra na lista  
de corredores aéreos 
seguros do Reino Unido

esta decisão pode ser alterada con-

soante o desenrolar da pandemia. 

Croácia, Áustria e Trindade e Tobago 

devem entrar na lista de países cujos 

passageiros cam sujeitos a quaren-

tena, devido ao agravar da situação 

epidemiológica. 

A embaixada britânica em Lisboa 

também já anunciou a inclusão de 

Portugal na lista de corredores aéreos 

seguros, agradecendo “às autorida-

des portuguesas pela construtiva 

cooperação nas últimas semanas, 

incluindo através do fornecimento 

regular de números actualizados 

sobre a evolução do vírus” no país. 

A decisão de Londres surge sema-

nas depois de Portugal lhe ter enviado 

um relatório sobre a situação epide-

miológica no país — como anunciou 

o ministro dos Negócios Estrangeiros, 

Augusto Santos Silva, a 5 de Agosto . 

Na altura, o MNE clari cou ao PÚBLI-

CO que os britânicos se baseavam em 

mais critérios além da taxa de inci-

dência nos últimos 14 dias, que ontem 

até aumentou para 28,5. 

O Reino Unido analisa também a 

tendência deste índice, assim como a 

da taxa de mortalidade e realiza uma 

“avaliação de con ança” aos dados de 

testagem, à frequência de relatórios 

de situação e a outras informações de 

cada país. São ainda tidos em conta o 

“índice de transmissão conforme 

comunicado à OMS semanalmente”, 

“dados epidemiológicos adicionais e 

a opinião de especialistas”. 

“Peca por tardia” 
A Confederação do Turismo de Por-

tugal (CTP) já reagiu ao anúncio, 

a rmando que que a decisão é “mui-

to positiva”. “É obviamente uma boa 

notícia para o Turismo, na medida 

em que o Reino Unido é o nosso prin-

cipal destino emissor”, a rmou em 

comunicado o presidente da CTP, 

Francisco Calheiros, acrescentando, 

porém, que a decisão “peca por tar-

dia”. Isto porque, diz, o os efeitos da 

obrigação de quarentena já se ze-

ram “sentir com grande intensidade” 

no sector. 

“Perdidos” os meses de Julho e de 

Agosto, com destaque para Algarve e 

Madeira, há a esperança de que os 

turistas ingleses venham para Portu-

gal em Setembro, mas as várias entra-

das e saídas de países da listagem do 

corredor aéreo podem ser um ele-

mento dissuasor, associado a outros 

como a perda de rendimentos e os 

receios ligados à própria pandemia e 

às viagens. No caso de Espanha, a 

inclusão do país em pleno Julho apa-

nhou muitos turistas desprevenidos, 

que tiveram de adiar as férias ou car 

de quarentena no regresso. 

Sem covid-19, só o mês Setembro 

poderia representar a entrada de 407 

milhões de euros por parte dos britâ-

nicos, tendo por base os dados do ano 

passado, apurados pelo Banco de 

Portugal. Entre Março (início da pan-

demia) e Junho (última informação 

disponível) deste ano, os turistas des-

ta região foram responsáveis por 217 

milhões de euros, uma quebra de 

80% face aos 1100 milhões de idêntico 

período do ano passado. E, destes 217 

milhões, metade diz respeito ao mês 

de Março.

Quem chegar pelo ar a 
território britânico 
proveniente de Portugal 
deixa de ter de cumprir 
isolamento de 14 dias
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Turismo do Algarve 
reitera segurança da região 
junto do Reino Unido 

1 

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, anunciou a associação. 
"De 20 de agosto até ao final de 

outubro, este canal de entreteni-

mento de grande audiência no Reino 

Unido irá transmitir um vídeo promo-

cional do Algarve, com a duração de 

50 segundos, que será exibido cerca 

de 38 vezes por semana e resultará 

numa exposição de 175 mil visuali-

zações semanais", avança a ATA, em 

comunicado de imprensa. 

O objetivo é que sejam levan-

tadas 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 empenha-

dos em reverter os efeitos negativos 
que resultaram da decisão do Go-
verno 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 habi-

tuou", 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 notorie-

dade do Algarve enquanto destino 

seguro, a exibição deste vídeo terá 
também associada uma vertente 

de competição, que irá permitir aos 

espetadores participarem num sor-
teio 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. 
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• 

y 

BE/Algarve questiona Governo 
sobre irregularidades 
no lay-off do hotel Pestana 

O Secretariado da Comissão Coordenadora 
Distrital do Algarve do Bloco de Esquerda (BE) 
questionou o Governo esta semana acerca de 
alegadas irregularidades no regime de lay-off 
do hotel Pestana Alvor Praia, em Portimão, 
anunciou o partido. 

"Chegou ao conhecimento do Grupo Par-
lamentar do Bloco de Esquerda que, alegada-
mente, o hotel Pestana Alvor Praia estará em 
incumprimento das regras aplicáveis ao regime 
de lay-off", refere o BE em comunicado. 

Segundo o partido, o hotel terá alegada-
mente reduzido o horário dos trabalhadores 
do setor da limpeza para seis horas e trinta 
minutos diários, mas na prática "mantiveram 
o horário de trabalho de oito horas semanais". 

Esta redução de horário fez com que os 
trabalhadores abrangidos tenham deixado  

de receber almoço, tendo apenas direito a 
"sandes e um sumo". 

De acordo com o partido politico, esta 
situação, que já foi denunciada à Autoridade 
para as Condições de Trabalho (ACT), "é ina-
ceitável que a aplicação do regime de lay-off, 
amplamente alargado durante a pandemia, 
se traduza em abusos laborais sobre os tra-
balhadores". 

Num documento enviado ao Governo 
Português, o Grupo Parlamentar do Bloco de 
Esquerda questiona o Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social acerca 
do conhecimento desta situação, sobre as 
inspeções por parte da ACT e os respetivos 
resultados e a disponibilidade para apurar 
esta denúncia. 
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Faro promove locais turísticos 

com campanha 
"Porquê Faro?" é o nome 

da nova campanha promocio-
nal da Câmara Municipal de 
Faro que pretende promover o 
turismo interno, para reforçar 
a sua identidade enquanto 
destino atrativo, anunciou a 
autarquia. 

O filme promocional re-
trata os locais de interesse 
turístico da cidade e do con-
celho de Faro, através de uma 
narrativa cómica, divertida 
e descomprometida, com 
imagens das experiências  

possíveis a nível de patrimó-
nio histórico, cultural, náutico 
e gastronómico. 

No vídeo, lançado nas 
redes sociais na noite de 
quarta-feira, é destacada a 
população farense pela sua 
simpatia, satisfação e a dis-
ponibilidade dos habitantes 
em ajudar os visitantes que 
vêm para o concelho de férias, 
para trabalhar ou viver. 

"O município decidiu pro-
duzir uma ferramenta comu-
nicacional com forte impacto  

imediato para promover a 
cidade nas redes sociais e 
outros meios de comunicação 
junto do público consumidor, 
tendo em vista o seu con-
tributo para o crescimento 
económico do concelho, bem 
como assegurar a divulgação 
das potencialidades turísticas 
junto do público consumidor 
e dos agentes económicos da 
industria turística regional, 
nacional e internacional", 
revelai Câmara Municipal de 
Faro em comunicado. 
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RTP 1

 	Duração: 00:03:50

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 88175478

 
21-08-2020 09:03

1 1 1

Portugal incluído no corredor aéreo britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=48c16186-a303-4e0b-ad38-

9b94e8c6b8bc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal incluído no corredor aéreo britânico.
- Direto de Albufeira.
Declarações de Elidérico Viegas, presidente Assoc. Hotéis e Empreend. Turísticos Algarve.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-21 09:03
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RTP 1

 	Duração: 00:00:27

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 88173424

 
21-08-2020 06:45

1 1 1

Portugal incluído no corredor aéreo britânico - Região de Turismo do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=11fe6b89-144e-47c2-9923-

c397d560bb92&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Região de Turismo do Algarve também diz que a decisão do Reino Unido facilita a vida
aos operadores turísticos.
Declarações de João Fernandes, pres. Região de Turismo do Algarve.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-08-21 07:36
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-08-21 08:37
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-08-21 09:43
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-21 06:45
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-21 07:37
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-21 08:37
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-21 09:44
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RTP 1

 	Duração: 00:01:41

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 88168759

 
20-08-2020 20:10

1 1 1

Portugal foi incluído na lista de corredores aéreos com o Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=29fb468c-d84e-4f3f-8f96-

c44cd51e55b9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Reino Unido inclui Portugal na lista de destinos seguros para viajar.
Declarações de João Fernandes, presidente da Região do Turismo do Algarve; João Soares, Associação
Hoteleira do Algarve.
 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-08-20 21:59
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-08-20 00:00
 RTP 3 - 360 , 2020-08-20 21:03
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-08-20 23:27
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-08-20 21:03
 RTP 2 - Jornal 2 , 2020-08-20 21:33
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-08-20 04:44
 RTP 3 - Telejornal Madeira , 2020-08-20 04:44
 RTP 3 - 3 às... , 2020-08-21 10:02
 RTP 3 - 3 às... , 2020-08-21 11:00
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-08-21 12:02
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TVI

 	Duração: 00:02:27

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 88168741

 
20-08-2020 19:57

1 1 1

Londres põe Portugal como país seguro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=804f6063-537d-49e7-9d6d-

131726c44e50&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É uma ajuda para o turismo português no que resta deste Verão atípico marcado pela pandemia.
Portugal deixou de estar na lista negra do Reino Unido, pelo que acabaram as restrições nas viagens.
Os britânicos que queiram viajar para Portugal deixam de estar obrigados a uma quarentena de 14
dias quando regressam a casa.
Declarações de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-08-20 21:33
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-20 22:59
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-21 06:51
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-21 07:42
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-20 00:00
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-20 00:53
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-20 02:20
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-21 08:28
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-21 09:01
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-21 06:52
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-21 09:02
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-21 07:43
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-21 08:29
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-21 10:18
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-21 11:12
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A23  
TVI 24

 	Duração: 00:09:29

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 88168215

 
20-08-2020 19:00

1 1 1

Reino Unido retira Portugal da lista de países sujeitos a quarentena

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b3df9923-dac1-46f2-bbc9-

cfbf936e9f30&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Reino Unido voltou a incluir Portugal no corredor aéreo, ou seja os ingleses que visitarem Portugal
deixam de ter quarentena obrigatória de 14 dias no regresso a casa.
Direto de Albufeira, Algarve.
Declarações de Teresa Ribeiro, Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e de João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve.
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Antena 1

 	Duração: 00:01:20

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88169048

 
20-08-2020 20:03

Algarve depende muito do mercado britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=81ae883c-09fa-458d-a600-

65d9bab1a109&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve que também depende muito do mercado britânico, espera ainda alguma recuperação em
Setembro em especial ao nível do golfe, mas Elidérico Viegas, da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve, diz que há ainda algumas dúvidas sobre o efeito desta
medida no setor.
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Renascença

 	Duração: 00:00:56

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88169857

 
20-08-2020 20:02

Portugal incluído no corredor aéreo britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9b3197a7-7574-4fdc-9f9a-

c5da6972ca2f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor do turismo está, naturalmente, satisfeito com a decisão do Governo de Londres de incluir
Portugal na lista de corredores aéreos do Reino Unido, ainda assim Elidérico Viegas, da Associação dos
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, diz que a decisão tardia não permite recuperar os
prejuízos que resultam da exclusão de Portugal durante várias semanas.
Declarações de Elidérico Viegas, da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.
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A26  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:53

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 88178227

 
20-08-2020 20:00

Portugal incluído no corredor aéreo britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=64d849d0-679c-482f-a18a-

43a18c9eaeb9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Para a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, o anúncio britânico é uma boa
notícia. O presidente da AHETA, Elidérico Viegas, diz que apesar dos prejuízos de Julho e Agosto, o
levantamento das restrições por parte do Reino Unido, ainda pode salvar a época do golfe turístico.
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A27  
Renascença

 	Duração: 00:01:26

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88169729

 
20-08-2020 19:03

Portugal incluído no corredor aéreo britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0c2c5df0-8da2-4351-84e2-

3e6f9d3abb74&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo saúda a decisão britânica de incluir Portugal nos corredores aéreos do Reino Unido. Em
comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros diz ser a prova da capacidade de resposta do
Serviço Nacional de Saúde que, assegura, nunca deixou de garantir acompanhamento às pessoas
infetadas com COVID-19.
Declarações de João Fernandes, Entidade Regional de Turismo do Algarve.

Página 27



A28  
Antena 1

 	Duração: 00:05:24

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88168282

 
20-08-2020 19:00

Portugal foi incluído na lista de corredores aéreos com o Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1b2e36b3-86df-4d7b-a10a-

a44b83077098&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal foi incluído na lista de corredores aéreos com o Reino Unido, no âmbito da COVID-19. Deixa
assim de ser necessária para quem regressa a Londres vindo de Portugal, uma quarentena de 15 dias,
como acontecia até aqui. O anúncio foi feito esta tarde no Twitter pelo ministro britânico dos
transportes. Ouvida esta tarde pela Antena 1, a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, Teresa Ribeiro, fala de um desfecho positivo deste processo.
Declarações de Teresa Ribeiro, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação; João
Fernandes, Turismo do Algarve.
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Renascença

 	Duração: 00:04:52

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88167407

 
20-08-2020 18:05

Portugal vai integrar corredores aéreos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aeb563bc-e265-472d-8102-

e0b3e298c225&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É oficial. Portugal entra nos corredores aéreos do Reino Unido. Após várias semanas, até de alguma
polémica, recorde-se que até aqui quem chegasse ao Reino Unido proveniente de Portugal teria de
cumprir 14 dias de quarentena.
Declarações de João Fernandes, região de Turismo do Algarve.
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Antena 1

 	Duração: 00:02:08

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88167292

 
20-08-2020 18:02

Mês de Setembro pode vir a ser melhor para o turismo do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=594588bb-fc17-4132-9619-

4ab8cb755b70&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O pres. da Comunidade Intermunicipal do Algarve acredita que com esta decisão, o mês de Setembro
pode vir a ser melhor para o turismo do Algarve.
António Pina diz que esta era uma decisão que já tardava.
Declarações de António Pina, pres. da Comunidade Intermunicipal do Algarve; João Fernandes,
Turismo do Algarve.
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/08/2020

Meio: F.L.Y. News Online

URL: https://www.flynews.pt/atualidade/2020-21-08-serras-a-visitar-no-algarve

 
Já deve conhecer bem a costa algarvia, mas e as serras? Paisagens de montanhas e vales
verdejantes, florestas, campos dourados de trigo e cevada e ribeiros translúcidos
 
Serras a visitar no Algarve
 
Já deve conhecer bem a costa algarvia, mas e as serras? São várias as paisagens de montanhas e
vales verdejantes, florestas, campos dourados de trigo e cevada e ribeiros translúcidos!
 
É da fronteira entre o Algarve e o Alentejo que vos vimos falar hoje, colinas e montanhas de origem
vulcânica, ideais para grandes caminhadas, passeios de bicicleta, canoa, e ainda escalada. Pode contar
com a paz que muitas vezes carece nas praias movimentadas da costa algarvia e aproveitar antes a
maravilhosa companhia da natureza.
 
São três as serras constituintes da fronteira: a Serra de Monchique, do Espinhaço de Cão e do
Caldeirão.
 
Serra de Monchique
 
Situada em Barlavento Algarvio, com o ponto mais elevado a 902 m de altitude e, como tal, o mais
alto do Algarve, Monchique é uma caixinha de surpresas! Um panorama magnifico de serra e mar,
vales e ravinas, árvores majestosas até perder a vista, ribeiros frescos e fontes quentes com efeitos
terapêuticos, reconhecidas desde o tempo do Império Romano.
 
Fotografia: All about Portugal
 
Serra do Espinhaço de Cão
 
Bem mais pequena que a Serra de Monchique, com uma altura de menos de 300 metros, a Serra de
Espinhaço de Cão não deixa de ter os seus encantos. Trata-se de uma cadeia de cerros e sobreiros,
encostas de medronheiros, eucaliptos, vales lindíssimos. Para quem goste de observar aves, esta área
é ainda especialmente diversa em aves florestais.
 
Fotografia: Fotos Amores
 
Serra do Caldeirão
 
Por sua vez, a Serra do Caldeirão, a maior cordilheira algarvia com início na Ribeira de Odelouca e
final nos planaltos agrestes do Nordeste algarvio, alcança os 590 metros de altitude. Não tem a
magnitude de Monchique, mas só por si constitui uma barreira física à passagem dos ventos frios do
Norte e às depressões de Noroeste, daí o tempo acolhedor no litoral algarvio. Trata-se de um conjunto
de paisagens magníficas de terreno acidentado com grande fauna e flora.
 
Fotografia: Guia da Cidade
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Fotografia:  All about Portugal
Fotografia:  Fotos Amores
Fotografia:  Guia da Cidade
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Portugal passa a ser um destino seguro para os britânicos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/08/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ccba0d10

 
O Turismo do Algarve congratulou-se com o anúncio da
inclusão de Portugal na lista de destinos seguros definida pelo Reino Unido, "uma
notícia há muito esperada, não só pela região, mas também pelos milhares de
turistas britânicos que todos os anos visitam o Algarve", refere João Fernandes.
"Estes terão agora, finalmente, a oportunidade de testemunhar a forma como o
destino está devidamente preparado para acolher todos os visitantes em
segurança, uma mensagem que, há muito, temos vindo a reforçar junto desse mercado",
acrescenta o presidente do Turismo do Algarve.
 
Apesar da região contar com voos para o Reino Unido desde o
início de junho, o Turismo do Algarve espera que esta decisão venha
impulsionar, de forma significativa, o aumento do número de passageiros no Aeroporto
de Faro e o retomar das operações de alguns operadores, reforçando o esforço de
promoção que tem sido feito nesse sentido. "Para além de termos mantido, desde
sempre, o contacto com as companhias aéreas e os principais operadores
turísticos, estamos já a reativar, estrategicamente, algumas campanhas de
marketing com alguns deles, no sentido de conseguir captar o interesse de novos
visitantes até ao final deste ano, através de incentivos a reservas de última
hora. No Reino Unido, essas campanhas estão já a decorrer em parceria com a
British Airways, a Ryanair e a Easyjet", revela João Fernandes. "Estamos
fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da
anterior decisão do governo britânico e esperamos que a região possa agora
recuperar algum do tempo perdido".
 
De recordar que, desde o dia 20 de agosto e até ao final de
outubro, está também a decorrer no Reino Unido uma campanha promocional do
destino, em parceria com o Channel 5, canal de entretenimento de grande
audiência nesse mercado. O Turismo do Algarve espera que esta tomada de posição
do Reino Unido venha a produzir efeitos já a partir do mês de setembro, altura
em que arranca a época alta de golfe e em que a região irá receber o Portugal
Masters, prova do European Tour desta modalidade. "Acreditamos que possam ainda
existir algumas perspetivas positivas para o turismo da região. Temos bom
tempo, uma oferta diversificada de experiências e um forte calendário de
eventos internacionais a decorrer até ao final do ano, entre os quais o
Campeonato Mundial de Fórmula 1 e o Grande Prémio de MotoGP. Consideramos que
estes são bons argumentos que irão incentivar os turistas britânicos a
regressar ao Algarve mesmo fora da época alta", afirma João Fernandes.
 
Daniel Pina
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Turismo do Algarve espera que a região possa recuperar algum do tempo perdido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/08/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=154c36ef

 
O Turismo do Algarve congratula-se com o anúncio da inclusão de Portugal na lista de destinos
seguros definida pelo Reino Unido. "Esta era uma notícia há muito esperada, não só pela região mas
também pelos milhares de turistas britânicos que, todos os anos, visitam o Algarve", explica João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Estes terão agora, finalmente, a oportunidade de
testemunhar a forma como o destino está devidamente preparado para acolher todos os visitantes em
segurança, uma mensagem que, há muito, temos vindo a reforçar junto desse mercado."
 
Apesar da região contar com voos para o Reino Unido desde o início de junho, o Turismo do Algarve
espera que esta decisão venha impulsionar, de forma significativa, o aumento do número de
passageiros no aeroporto de Faro e o retomar das operações de alguns operadores, reforçando o
esforço de promoção que tem sido feito nesse sentido:
 
"Para além de termos mantido, desde sempre, o contacto com as companhias aéreas e os principais
operadores turísticos, estamos já a reativar, estrategicamente, algumas campanhas de marketing com
alguns deles, no sentido de conseguir captar o interesse de novos visitantes até ao final deste ano,
através de incentivos a reservas de última hora. No Reino Unido, essas campanhas estão já a decorrer
em parceria com a British Airways, a Ryanair e a Easyjet", avança João Fernandes. "Estamos
fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da anterior decisão do
governo britânico e esperamos que a região possa agora recuperar algum do tempo perdido." De
recordar que desde ontem e até ao final de outubro, está também a decorrer no Reino Unido uma
campanha promocional do destino, em parceria com o Channel 5, canal de entretenimento de grande
audiência nesse mercado.
 
O Turismo do Algarve espera que esta tomada de posição do Reino Unido venha a produzir efeitos já a
partir do mês de setembro, altura em que arranca a época alta de golfe e em que a região irá receber
o Portugal Masters, prova do European Tour desta modalidade. "Acreditamos que possam ainda existir
algumas perspetivas positivas para o turismo da região. Temos bom tempo, uma oferta diversificada
de experiências e um forte calendário de eventos internacionais a decorrer até ao final do ano, entre
os quais o Campeonato Mundial de Fórmula 1 e o Grande Prémio de MotoGP. Consideramos que estes
são bons argumentos que irão incentivar os turistas britânicos a regressar ao Algarve mesmo fora da
época alta", afirma João Fernandes.
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Correio de Lagos 21/08/2020
 
Portugal na lista de destinos seguros do Reino Unido
 
O Turismo do Algarve congratula-se com o anúncio da inclusão de Portugal na lista de destinos
seguros definida pelo Reino Unido. "Esta era uma notícia há muito esperada, não só pela região mas
também pelos milhares de turistas britânicos que, todos os anos, visitam o Algarve", explica João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Estes terão agora, finalmente, a oportunidade de
testemunhar a forma como o destino está devidamente preparado para acolher todos os visitantes em
segurança, uma mensagem que, há muito, temos vindo a reforçar junto desse mercado."
 
Apesar da região contar com voos para o Reino Unido desde o início de Junho, o Turismo do Algarve
espera que esta decisão venha impulsionar, de forma significativa, o aumento do número de
passageiros no aeroporto de Faro e o retomar das operações de alguns operadores, reforçando o
esforço de promoção que tem sido feito nesse sentido: "Para além de termos mantido, desde sempre,
o contacto com as companhias aéreas e os principais operadores turísticos, estamos já a reactivar,
estrategicamente, algumas campanhas de marketing com alguns deles, no sentido de conseguir captar
o interesse de novos visitantes até ao final deste ano, através de incentivos a reservas de última hora.
No Reino Unido, essas campanhas estão já a decorrer em parceria com a British Airways, a Ryanair e
a Easyjet", avança João Fernandes. "Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos
negativos que resultaram da anterior decisão do governo britânico e esperamos que a região possa
agora recuperar algum do tempo perdido". De recordar que desde ontem e até ao final de Outubro,
está também a decorrer no Reino Unido uma campanha promocional do destino, em parceria com o
Channel 5, canal de entretenimento de grande audiência nesse mercado.
 
O Turismo do Algarve espera que esta tomada de posição do Reino Unido venha a produzir efeitos já a
partir do mês de Setembro, altura em que arranca a época alta de golfe e em que a região irá receber
o Portugal Masters, prova do European Tour desta modalidade. "Acreditamos que possam ainda existir
algumas perspetivas positivas para o turismo da região. Temos bom tempo, uma oferta diversificada
de experiências e um forte calendário de eventos internacionais a decorrer até ao final do ano, entre
os quais o Campeonato Mundial de Fórmula 1 e o Grande Prémio de MotoGP. Consideramos que estes
são bons argumentos que irão incentivar os turistas britânicos a regressar ao Algarve mesmo fora da
época alta", afirma João Fernandes.
 
PARTILHAR
 
[Additional Text]:
Reino Unido: Turismo do Algarve espera que a região possa recuperar algum do tempo perdido
 
Correio de Lagos
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"Fim de quarentena obrigatória permite reforçar o destino Portugal no Reino Unido", diz a TAP que
lançou uma campanha específica para este mercado. Dá descontos de 15% nas viagens.
 
A TAP congratula-se com o levantamento das restrições do Reino Unido a Portugal. O "fim da
quarentena obrigatória permite reforçar o destino Portugal no Reino Unido", sendo que para estimular
a procura por estas viagens de avião, a companhia aérea nacional decidiu lançar uma campanha em
que dá descontos de 15% nas passagens.
 
"O levantamento das restrições impostas pelo Reino Unido beneficia os clientes da TAP, oferecendo
mais comodidade a quem viaja entre os dois países", diz a companhia. E beneficia também "Portugal,
contribuindo para a retoma do setor turístico português que tanto contribui para a economia nacional",
refere em comunicado.
 
"Para comemorar, a companhia lançou uma campanha relâmpago com 15% de desconto em viagens a
partir do Reino Unido, que acumula com a flexibilidade de alteração de reserva que permite que todas
as reservas efetuadas durante o mês de agosto sejam alteradas gratuitamente", anunciou a TAP.
 
Este "desconto é válido para reservas efetuadas até 26 de agosto, e para voos até 15 de dezembro
entre todos os aeroportos britânicos e portugueses, comprados online no site da TAP, www.flytap.com
, quando introduzido o promocode referente à campanha: PORTUGAL15, nos voos com partida do
Reino Unido", refere.
 
A TAP recorda que oferece atualmente "um total de 30 frequências semanais entre o Reino Unido
(Londres e Manchester) e Portugal, 23 à partida de Lisboa e sete à partida do Porto, e uma excelente
conectividade para o Algarve e os arquipélagos portugueses: os Açores e a Madeira", salientando que
a "lista de voos será ajustada sempre que as circunstancias o exijam, face à dinâmica da evolução das
imposições e restrições dos vários países bem como da evolução da procura".
 
Paulo Moutinho
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Os preços de bilhetes de avião entre o Reino Unido e Portugal registaram um aumento de 500%, na
sequência do anúncio do governo britânico de que Portugal seria inserido na lista de países livres de
quarentena obrigatória, de acordo com a 'Sábado'.
 
Segundo a mesma publicação, o custo dos bilhetes era inicialmente de cerca de 40 euros, contudo
durante a noite esse valor aumentou exponencialmente para 212 euros, prevendo já o aumento da
procura derivado à decisão do Reino Unido.
 
Os preços de alguns voos de ida e volta chegam mesmo a rondar os 300 euros, como é o caso de
Londres Faro, sendo que outros podem alcançar os 500 euros.
 
Ainda assim há quem aproveita a situação para fazer descontos nas viagens, nomeadamente a TAP,
que anunciou esta sexta-feira uma campanha de 15% de desconto nos bilhetes de avião entre o Reino
Unido e Portugal, segundo a 'Sábado, que cita um comunicado da empresa.
 
A TAP oferece hoje um total de 30 frequências semanais entre o Reino Unido (Londres e Manchester) e
Portugal, 23 à partida de Lisboa e sete à partida do Porto, e uma excelente conectividade para o
Algarve e os arquipélagos portugueses: os Açores e a Madeira , pode ler-se na nota da empresa.  A
lista de voos será ajustada sempre que as circunstancias o exijam, face à dinâmica da evolução das
imposições e restrições dos vários países bem como da evolução da procura , acrescenta.
 
Recorde-se que na quinta-feira o Governo britânico adicionou Portugal à lista de corredores de viagens
do Reino Unido, o que significa que as pessoas que entrem em território britânico vindas do nosso país
já não obrigadas a ficar em quarentena.
 
A notícia foi avançada pelo 'The Guardian' e confirmada depois pelo secretário de Estado dos
transportes britânico, Grant Shapps , através de uma publicação na sua conta de Twitter.
 
Data also shows we can now add Portugal to those countries INCLUDED in Travel Corridors. As with all
air bridge countries, please be aware that things can change quickly. Only travel if you are content to
unexpectedly 14-day quarantine if required (I speak from experience!)
 
- Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 20, 2020
 
Shapps sublinha, contudo, que  as coisas pode mudar rapidamente  e deixa o aviso para que  só viaje
se se contentar com uma quarentena inesperada de 14 dias, caso seja necessário (falo por experiência
própria!) , pode ler-se na publicação.
 
O responsável faz parte do grupo de ministros do governo britânico que concordaram na quarta-feira
com as alterações, previstas para entrar em vigor a partir do próximo sábado, dia 22 de Agosto, tal
como anunciou o jornal britânico.
 
Esta alteração, que vai isentar as pessoas vindas de Portugal de cumprir um período de quarentena de
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14 dias, é um grande impulso e uma boa notícia para a indústria do turismo portuguesa, depois do
duro golpe  de ter sido deixado de fora da lista de países considerados  seguros , antes do inicio do
verão.
 
Para além desta decisão, o secretário dos transportes confirmou ainda que a Croácia está fora da lista
de corredores de viagem, na sequência de um surto de infecções, bem como Áustria e Trinidad e
Tobago, o que significa que os turistas destes países têm até sábado para regressar, evitando assim
as medidas de quarentena.
 
pub
 
Revista de Imprensa
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Reino Unido: Turismo do Algarve espera que a região possa recuperar algum do tempo perdido |
infocul.pt
 
O Turismo do Algarve congratula-se com o anúncio da inclusão de Portugal na lista de destinos
seguros definida pelo Reino Unido. "Esta era uma notícia há muito esperada, não só pela região mas
também pelos milhares de turistas britânicos que, todos os anos, visitam o Algarve", explica João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Estes terão agora, finalmente, a oportunidade de
testemunhar a forma como o destino está devidamente preparado para acolher todos os visitantes em
segurança, uma mensagem que, há muito, temos vindo a reforçar junto desse mercado."
 
Apesar da região contar com voos para o Reino Unido desde o início de junho, o Turismo do Algarve
espera que esta decisão venha impulsionar, de forma significativa, o aumento do número de
passageiros no aeroporto de Faro e o retomar das operações de alguns operadores, reforçando o
esforço de promoção que tem sido feito nesse sentido: "Para além de termos mantido, desde sempre,
o contacto com as companhias aéreas e os principais operadores turísticos, estamos já a reativar,
estrategicamente, algumas campanhas de marketing com alguns deles, no sentido de conseguir captar
o interesse de novos visitantes até ao final deste ano, através de incentivos a reservas de última hora.
No Reino Unido, essas campanhas estão já a decorrer em parceria com a British Airways, a Ryanair e
a Easyjet", avança João Fernandes. "Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos
negativos que resultaram da anterior decisão do governo britânico e esperamos que a região possa
agora recuperar algum do tempo perdido". De recordar que desde ontem e até ao final de outubro,
está também a decorrer no Reino Unido uma campanha promocional do destino, em parceria com o
Channel 5, canal de entretenimento de grande audiência nesse mercado.
 
O Turismo do Algarve espera que esta tomada de posição do Reino Unido venha a produzir efeitos já a
partir do mês de setembro, altura em que arranca a época alta de golfe e em que a região irá receber
o Portugal Masters, prova do European Tour desta modalidade. "Acreditamos que possam ainda existir
algumas perspetivas positivas para o turismo da região. Temos bom tempo, uma oferta diversificada
de experiências e um forte calendário de eventos internacionais a decorrer até ao final do ano, entre
os quais o Campeonato Mundial de Fórmula 1 e o Grande Prémio de MotoGP. Consideramos que estes
são bons argumentos que irão incentivar os turistas britânicos a regressar ao Algarve mesmo fora da
época alta", afirma João Fernandes.
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Turistas já não precisam de fazer quarentena na chegada ao Reino Unido, uma vez que Portugal foi
colocado nos corredores aéreos.
 
O Turismo do Algarve aplaude a decisão do Reino Unido, de colocar Portugal nos corredores aéreos, e
espera que a região possa agora recuperar algum do "tempo perdido" com a chegada de novos
turistas, anunciou a organização, esta sexta-feira.
 
"Esta era uma notícia há muito esperada, não só pela região mas também pelos milhares de turistas
britânicos que, todos os anos, visitam o Algarve", explica João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve, citado num comunicado a que o Notícias ao Minuto teve acesso. "Estes terão agora,
finalmente, a oportunidade de testemunhar a forma como o destino está devidamente preparado para
acolher todos os visitantes em segurança, uma mensagem que, há muito, temos vindo a reforçar
junto desse mercado", acrescentou.
 
Com o mês de agosto já a meio, o Turismo do Algarve mostra-se agora confiante relativamente a
setembro, "altura em que arranca a época alta de golfe e em que a região irá receber o Portugal
Masters, prova do European Tour desta modalidade", pode ler-se no mesmo comunicado.
 
ACOMPANHE AQUI O
 
Notícias Ao Minuto
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"Temos bom tempo, uma oferta diversificada de experiências e um forte calendário de eventos
internacionais a decorrer até ao final do ano", destaca o presidente do Turismo do Algarve
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, está fortemente empenhado em reverter os efeitos
negativos que resultaram da anterior decisão do governo britânico Foto D.R.
O Turismo do Algarve congratula-se com "o anúncio da inclusão de Portugal na lista de destinos
seguros definida pelo Reino Unido".
 
"Esta era uma notícia há muito esperada, não só pela região mas também pelos milhares de turistas
britânicos que, todos os anos, visitam o Algarve", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve.
 
"Estes terão agora, finalmente, a oportunidade de testemunhar a forma como o destino está
devidamente preparado para acolher todos os visitantes em segurança, uma mensagem que, há
muito, temos vindo a reforçar junto desse mercado", acrescenta.
 
Apesar da região contar com voos para o Reino Unido desde o início de junho, o Turismo do Algarve
espera que "esta decisão venha impulsionar, de forma significativa, o aumento do número de
passageiros no aeroporto de Faro e o retomar das operações de alguns operadores, reforçando o
esforço de promoção que tem sido feito nesse sentido".
 
"Para além de termos mantido, desde sempre, o contacto com as companhias aéreas e os principais
operadores turísticos, estamos já a reativar, estrategicamente, algumas campanhas de marketing com
alguns deles, no sentido de conseguir captar o interesse de novos visitantes até ao final deste ano,
através de incentivos a reservas de última hora. No Reino Unido, essas campanhas estão já a decorrer
em parceria com a British Airways, a Ryanair e a Easyjet", avança João Fernandes.
 
"Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos negativos que resultaram da anterior decisão
do governo britânico e esperamos que a região possa agora recuperar algum do tempo perdido",
salienta.
 
De recordar que desde ontem e até ao final de outubro, está também a decorrer no Reino Unido uma
campanha promocional do destino, em parceria com o Channel 5, canal de entretenimento de grande
audiência nesse mercado.
 
O Turismo do Algarve espera que "esta tomada de posição do Reino Unido venha a produzir efeitos já
a partir do mês de setembro, altura em que arranca a época alta de golfe e em que a região irá
receber o Portugal Masters, prova do European Tour desta modalidade".
 
"Acreditamos que possam ainda existir algumas perspetivas positivas para o turismo da região. Temos
bom tempo, uma oferta diversificada de experiências e um forte calendário de eventos internacionais
a decorrer até ao final do ano, entre os quais o Campeonato Mundial de Fórmula 1 e o Grande Prémio
de MotoGP. Consideramos que estes são bons argumentos que irão incentivar os turistas britânicos a

Página 41



regressar ao Algarve mesmo fora da época alta", conclui João Fernandes.
 
Há 25 minutos
 
Redação

Página 42



A43

Algarve espera recuperar "tempo perdido" com levantamento de restrições do Reino
Unido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/08/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d42a8587

 
O Governo britânico anunciou esta quinta-feira a inclusão de Portugal na lista verde dos países para os
quais não existem restrições nas viagens turísticas. Esta era uma notícia há muito esperada pela
região do Algarve, para a qual o mercado britânico é um dos principais mercados emissores com
grande peso sobretudo no verão.
 
"Esta era uma notícia há muito esperada, não só pela região mas também pelos milhares de turistas
britânicos que, todos os anos, visitam o Algarve", explica João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. "Estes terão agora, finalmente, a oportunidade de testemunhar a forma como o destino está
devidamente preparado para acolher todos os visitantes em segurança, uma mensagem que, há
muito, temos vindo a reforçar junto desse mercado."
 
Apesar da região contar com voos para o Reino Unido desde o início de junho, o Turismo do Algarve
espera que esta decisão venha impulsionar, de forma significativa, o aumento do número de
passageiros no aeroporto de Faro e o retomar das operações de alguns operadores, reforçando o
esforço de promoção que tem sido feito nesse sentido: "Para além de termos mantido, desde sempre,
o contacto com as companhias aéreas e os principais operadores turísticos, estamos já a reativar,
estrategicamente, algumas campanhas de marketing com alguns deles, no sentido de conseguir captar
o interesse de novos visitantes até ao final deste ano, através de incentivos a reservas de última hora.
No Reino Unido, essas campanhas estão já a decorrer em parceria com a British Airways, a Ryanair e
a Easyjet", avança João Fernandes. "Estamos fortemente empenhados em reverter os efeitos
negativos que resultaram da anterior decisão do governo britânico e esperamos que a região possa
agora recuperar algum do tempo perdido". De recordar que desde ontem e até ao final de outubro,
está também a decorrer no Reino Unido uma campanha promocional do destino, em parceria com o
Channel 5, canal de entretenimento de grande audiência nesse mercado.
 
O Turismo do Algarve espera que esta tomada de posição do Reino Unido venha a produzir efeitos já a
partir do mês de setembro, altura em que arranca a época alta de golfe e em que a região irá receber
o Portugal Masters, prova do European Tour desta modalidade. "Acreditamos que possam ainda existir
algumas perspetivas positivas para o turismo da região. Temos bom tempo, uma oferta diversificada
de experiências e um forte calendário de eventos internacionais a decorrer até ao final do ano, entre
os quais o Campeonato Mundial de Fórmula 1 e o Grande Prémio de MotoGP. Consideramos que estes
são bons argumentos que irão incentivar os turistas britânicos a regressar ao Algarve mesmo fora da
época alta", afirma João Fernandes.
 
Publituris
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José Carlos Rolo, presidente da Câmara, e João Fernandes, presidente da Região de Turismo do
Algarve, estiveram presentes
 
Foi  uma grande festa , mas  vivida de outra forma . Em tempos de pandemia, Albufeira celebrou, esta
quinta-feira, 20 de Agosto, o seu Dia do Município com um evento online de música, um "encontro" de
barcos, ao largo da Praia dos Pescadores, e acrobacias de aviões.
 
O Sul Informação também embarcou na festa e mostra-lhe como foi, nesta reportagem em vídeo.
 
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
 
Nilton Nunes
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