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A1  
TVI

 	Duração: 00:02:58

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 88252924

 
26-08-2020 14:17

1 1 1

Mariscadores da Ria Formosa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c66ac52a-99f1-46ab-9dcd-

0c3b2ea461a0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Olhamos o que se passa na Ria Formosa no Algarve, palco com um dos destinos de maior beleza
natural, mas também com uma tradição importante na produção de bivalves.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-08-26 14:18
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A2  
RTP 1

 	Duração: 00:01:36

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 88252354

 
26-08-2020 13:42

1 1 1

Turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3db8991b-0195-4370-9981-

4ac2a9910d46&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
De repente, disparou o número de britânicos a caminho do Algarve. Com a abertura do corredor aéreo
multiplicam-se a cada hora que passa as reservas em voos e hotéis.
Comentários de João Fernandes, presidente Região Turismo do Algarve.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-08-26 13:47

Página 2



A3  
SIC

 	Duração: 00:02:16

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 88252177

 
26-08-2020 13:17

1 1 1

Lotação das praias no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=611387b0-951f-449d-b3c3-

bcfbca392880&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, desde o início de agosto as praias mais pequenas passaram a ter ocupação esgotada a
maior parte dos dias. A beleza natural e o hábito fizeram com que muitos banhistas mantivessem a
frequência destes espaços, mesmo quando nem sempre foi possível manter a distância de segurança.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-08-26 13:18
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SIC

 	Duração: 00:01:24

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 88252141

 
26-08-2020 13:16

1 1 1

Turistas britânicos em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f3357174-a3e5-4984-8782-

0e9718d0b4f4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Apesar do aumento do preço dos bilhetes de avião, desde que o Reino Unido considerou Portugal
como um país seguro as reservas no Algarve dispararam, mas há viagens que aumentaram mais de
700%.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-08-26 13:17
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A5  
TSF

 	Duração: 00:00:18

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88251750

 
26-08-2020 13:01

Ryanair reforça voos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0d48a299-c92f-47c9-b7ed-

b2eedb9cd7a6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Ryanair anunciou que vai ter mais 14 voos semanais entre o Reino Unido e Faro.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-08-26 14:11
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A6  
Antena 1

 	Duração: 00:01:54

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88248164

 
26-08-2020 10:01

Marcações de viagens do Reino Unido para Portugal aumentaram mais de 700%

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0858782b-bd00-4a10-8988-

667d9af14b97&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Muito positivo, mas ainda é preciso esperar para perceber o verdadeiro impacto.
É assim a reação de associação os empreendimentos turísticos do Algarve. Declarações de Elidérico
Viegas, presidente da AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-08-26 11:01
 Antena 1 - Notícias , 2020-08-26 12:03
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A7  
TVI

 	Duração: 00:00:39

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 88247101

 
26-08-2020 09:37

1 1 1

Algarve regista subida exponencial de procura

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fdcac144-01dc-4b0f-882e-

a388e279da12&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os turistas britânicos já estão a reservar viagens para o Algarve até Outubro, em menos de uma
semana o Sul do país quase duplicou a procura, o Jornal de Notícias escreve que os bilhetes de avião
para Faro registaram subidas exponenciais.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-26 09:37

Página 7



A8  
Antena 1

 	Duração: 00:00:55

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88246803

 
26-08-2020 09:02

Impacto da COVID-19 no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d2437ddd-7506-418d-a036-

7404a3d25eae&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da Associação dos Empreendimento Turísticos do Algarve, Elidérico Viegas, diz que este
aumento de reservas no Reino Unido já era esperado, é bom, mas não salva o ano.
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A9 Algarve já conta com reservas de turistas britânicos até outubro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/08/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6b11f991

 
Segundo o Jornal de Notícias, as reservas de viagens de britânicos para Portugal aumentaram 723% e
as reservas de hotelaria e alojamento local (AL) subiram até 47% para os meses de setembro e
outubro, depois do Reino Unido levantar a obrigatoriedade de quarentena.
 
O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidério
Viegas, disse em declarações ao jornal que "é preciso mais tempo para contabilizar o impacto nas
reservas" até porque com a pandemia "perderam-se quatro meses de verão e, mesmo com reservas
para setembro e outubro, já não vai ser possível recuperar" o ano turístico.
 
Também João Soares, dirigente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) para o Algarve, frisou
que este "não é um aumento que resolva os problemas da região, como é óbvio, porque a maioria da
hotelaria está entre os 50% e os 70% abaixo do ano passado, mas vai ajudar, certamente, a mitigar,
pelo menos, o fecho dos hotéis já em setembro prolongando essa decisão para outubro ou novembro".
"O preço só aumenta quando a procura é superior à oferta e não havendo uma procura superior à
oferta e à disponibilidade que existia, os preços não aumentaram nem vão aumentar e vamos
continuar a ter preços muito inferiores aos de 2019", concluiu.
 
A 19 de agosto, o Governo britânico incluiu Portugal da lista dos países com "corredores de viagem"
para Inglaterra cujos passageiros ficam isentos de cumprir uma quarentena de duas semanas imposta
devido à pandemia Covid-19, medida que entrou em vigor no passado sábado.
 
*Foto de Rui Gregório
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A10

Ryanair adiciona 14 voos semanais do Reino Unido para Faro em Setembro e Outubro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/08/2020

Meio: Diário Imobiliário Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5a88e4f5

 
Turismo
 
Ryanair adiciona 14 voos semanais do Reino Unido para Faro em Setembro e Outubro
 
26 de agosto de 2020
 
A Ryanair vai reforçar as ligações semanais entre o Reino Unido e Portugal, de 11 de Setembro a 24
de Outubro, com mais 14 voos para Faro, no Algarve, anunciou hoje a companhia aérea 'low-cost'.
 
A notícia surge depois da inclusão de Portugal na lista de destinos seguros para viajar do Reino Unido,
face à pandemia de covid-19.
 
A Ryanair decidiu, assim, reforçar as ligações aéreas entre os dois países, "introduzindo 14 voos
adicionais para Faro desde 12 aeroportos do Reino Unido", informou a empresa, em comunicado.
 
A companhia aérea acrescenta que lançou uma promoção de lugares com tarifas a partir de apenas
19,99 euros por trajecto, em toda a rede Reino Unido-Portugal, para viajar em Setembro e Outubro de
2020.
 
"Desta forma, será ainda mais fácil para os nossos clientes no Reino Unido reservar a tão esperada
escapadinha de Verão em Portugal", refere, na mesma nota, o diretor de Marketing & Digital da
empresa, Dara Brady.
 
Portugal integra desde as 04:00 de dia 22 de Agosto a lista dos países com "corredores de viagem"
para Inglaterra, cujos passageiros ficam isentos de cumprir uma quarentena de duas semanas devido
à pandemia de covid-19.
 
A medida foi tomada no dia 20 de Agosto pelas autoridades britânicas, que a justificaram com os
números apresentado por Portugal no controlo da pandemia no seu território.
 
Portugal juntou-se assim a um grupo reduzido de países que foram adicionados à lista de "corredores
de viagem" com o Reino Unido desde meados de Julho, que incluem a Estónia, Letónia, Eslováquia,
Eslovénia, o arquipélago de São Vicente e Granadinas, Brunei e Malásia.
 
O Reino Unido tinha introduzido a necessidade de auto-isolamento por 14 dias a todas as pessoas que
cheguem do estrangeiro ao Reino Unido em 8 de Junho para evitar a importação de infecções, mas um
mês depois isentou cerca de 70 países e territórios, considerados de baixo risco.
 
A isenção de quarentena é acompanhada com a mudança do conselho do Ministério dos Negócios
Estrangeiros contra as viagens não essenciais para aqueles destinos, importante para efeitos de
seguro de viagem.
 
Portugal, tal como a Suécia e Estados Unidos, esteve sempre fora da lista britânica dos destinos
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seguros, decisão que o Governo português questionou por considerar não ser "baseada nos factos e
nos números que são públicos".
 
O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas para Portugal, tendo representado cerca de
20% do total em 2019.
 
LUSA/DI
 
#Algarve
 
#aviação
 
#Reino Unido
 
#Ryanair
 
#turismo
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A12

Já há reservas de britânicos no Algarve até outubro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/08/2020

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fd739fcf

 
Só na semana passada, o aumento de estadias no alojamento local até outubro foi de 47%. Reservas
de viagens deram um salto na ordem dos 723%. Várias regiões registam subidas, mostra o "Jornal de
Notícias"
 
As reservas de viagens de britânicos para o Algarve aumentaram 723% desde que a obrigatoriedade
de quarentena foi levantada na última quinta-feira. As contas são da empresa On the Beach (OTB),
uma operadora britânica de férias no Algarve com cerca de 20% do mercado, explica esta quarta-feira
o "Jornal de Notícias".
 
Cerca de 72% das reservas dos últimos quatro dias são para viagens em setembro e outubro,
acrescenta a empresa ao JN. Os preços de um bilhete de avião para Faro, por exemplo, aumentaram
entre 400% e 1250%.
 
Ao mesmo tempo, segundo a plataforma AirDna, que monitoriza as reservas do Airbnb, Lagos teve um
aumento de 19,6% no número de reservas na semana passada, em comparação com a interior. E é a
localização algarvia com o crescimento mais modesto: a zona do Carvoeiro subiu 47%, Quarteira
registou um aumento de 44,6%, e Albufeira de 42,4%.
 
Expresso
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AVIAÇÃO 

Aumento de 
125o% no bilhete 
Os preços das via-
gens de avião entre 
Londres Stanstead 
(um dos principais 
aeroportos para o 
Algarve) e Faro au-
mentaram entre 
400% e 1250%, se-
gundo a ferramen-
ta do Google 
Flights. De acordo 
com as estatísticas 
dos últimos 12 me-
ses para esta altura, 
o valor da viagem 
deveria oscilar en-
tre 40€ e 125€. 
Está em 540€ em 
low-cost. 

Ryanair reforça 
frequências 
A companhia de 
aviação irlandesa 
anuncia hoje mais 
14 frequências se-
manais a partir de 
12 aeroportos britâ-
nicos para Faro, a 
partir de 11 de se-
tembro e até 24 de 
outubro. A "low 
cost" ficará com 
um total de 75 fre-
quências semanais. 

Ü

 

por pessoa 
com avião e hotel 
As férias para o Algarve 
vendidas pelo On The 
Beach começam em 
292 euros por pessoa, 
incluindo avião de ida e 
volta a partir de Londre 
e alojamento em aparta 
mento durante uma 
semana em Albufeira. 

euros custa o "las 
minute" mais barat 
Só em Torremolinos, no 
Sul de Espanha, há fé-
rias mais baratas do que 
no Algarve. A partida é 
já amanhã para uma se-
mana de férias, voos e 
quarto de hotel, por 211 
euros por pessoa. 
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Reservas dos 
britânicos 

reanimaram e 
já se estendem 

até outubro a. 

 

  

Erika Nunes 
exika@jn.pt 

TURISMO  As reservas de via-
gens de britânicos para Por-
tugal aumentaram 723% 
desde que o Reino Unido le-
vantou a obrigatoriedade de 
quarentena, na passada 
quinta-feira. Os bilhetes de 
avião para Faro subiram en-
tre 400% e 1250% e a Rya-
nair já reagiu com o aumen-
to de frequências. As reser-
vas dispararam até 47% no 
alojamento local e a hotela-
ria algarvia sentiu o aumen-
to da procura já para setem-
bro e outubro. 

O On The Beach(OTB) é 
um dos maiores operadores 
britânicos de férias de praia, 
com mais de 20% de quota 
de mercado (e a crescer, 
com a falência da Thomas 
Cook, que era o maior ope-
rador no Algarve) e revelou,  

ao JN, que, nos últimos qua-
tro dias, houve "um aumen-
to de 723% nas reservas 
para Portugal, em compara-
ção com os dias que antece-
deram o anúncio do Gover-
no do Reino Unido. Muitos 
aproveitaram as ofertas de 
última hora, mas "72% das 
reservas dos últimos quatro 
dias são para partidas em se-
tembro e em outubro". 

FÉRIAS "LAST MINUTE" 

Tendência semelhante ve-
rificou-se no alojamento lo-
cal assim que Portugal pas-
sou a integrar o chamado 
corredor seguro. Segundo 
dados da plataforma de ne-
gócios AirDna, que monito-
riza as reservas do Airbnb, 
na semana passada e em re-
lação à semana anterior, as 
reservas aumentaram entre 
19,6% (Lagos) e 47% (Car-
voeiro), rondando os 44,6%  

em Quarteira e 42,4% em 
Albufeira. 

Na hotelaria, há mais pro-
cura, mas "é preciso mais 
tempo para contabilizar o 
impacto nas reservas". Eli-
dérico Viegas, da Associação 
dos Hotéis e Empreendi-
mentos Turísticos do Algar-
ve, explicou que "perde-
ram-se quatro meses de ve-
rão e, mesmo com reservas 
para setembro e outubro, já 
não vai ser possível recupe-
rar" o ano turístico. 

"Não se pode falar de per-
centagem de aumento por-
que a procura era inexisten-
te", acrescentou José Theo-
tónio. "Estamos a cerca de 
50% da procura que havia 
há um ano nesta mesma se-
mana", concretizou o CEO 
do Grupo Pestana. Na maior 
cadeia hoteleira nacional, 
"o Algarve é a região com 
maior procura, seguido de  

Lisboa e Porto e só depois 
Madeira", uma vez que a re-
gião depende mais de ope-
radores turísticos e o impac-
to deverá sentir-se "a partir 
do final de setembro". 

A companhia de aviação 
Easyjet não desvenda a per-
centagem concreta de au-
mento de vendas, mas con-
firma que há mais procura. 
A Ryanair anuncia hoje o 
aumento das frequências 
entre o Reino Unido e Faro 
[ler ao lado]. 

A TAP continua a não ofe-
recer ligações para Faro, 
mas diz que "a procura para 
os voos entre o Reino Uni-
do e Portugal tem sido ex-
pressiva" e que aquele país 
figura, agora, entre os três 
primeiros mercados. A com-
panhia opera 30 frequên-
cias semanais entre Londres 
ou Manchester e Lisboa, 
Porto, Açores e Madeira. • 

Viagens do Reino 
Unido subiram 723% 
Reservas até outubro aumentaram até 47% no alojamento local na semana 
passada Preço dos bilhetes de avião dispara e as low-cost aproveitam 
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LuTFmos COMO o iRmÁo 

Mariano Díaz 
' tem porta da 

Luz aberta 
11‘.° pelo Real P.38 
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11"4.11~ 11. 

Jornal de Notícias 

, C. PÚBTO'd 
'CIRRO MOSTRA 

A NOVA PELE 
P.40 I 

Messi força 
saída mas 
Barça tenta 
evitar P.43 

PUBLICIDADE 

OURO  - 4r 
PRATA 1  RELÓGIOS  r 
COMPRA & VENDA 

DINHEIRO 
IMEDIATO! 
Conheça também  a 
venda c/opçáo de 
compra ate 24 meses! 
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rronchising 
ce.",=.0URC PROCURE A 
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PERTO DE SI 

Valores  808 CM 
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Defesa alega que Rui Pinto estava 
prestes a obter proteção da justiça 
francesa quando foi detido 

Matosinhos 
Pediatria do 
hospital pronta 
no próximo 
mês P.18 P.14 e15 

Médicos 
António Costa 
e bastonário dão 
polémica por 
encerrada P.8 

A. Valdevez 
Água chegou 
tão tarde que 
até há quem 
não a queira P.22 

Falta de aplicação de 
lei trava acolhimento 
de crianças 

Com quatro filhas, 
João e Sofia Costa 

receberam 
mais dois 

Estreia 
"O cinema 
existe para nos 
questionarmos" 

No último ano apenas 
seis menores foram propostos 
para apadrinhamento civil, 
egime que mantém ligação 
os pais biológicos 
.4e5 

Chistopher Nolan 
conversa com o JN 
sobre "Tenet" P. ao 

— ‘1114;j1E 

ss 

Televisão 
Diana Chaves 
bate Goucha e 
lidera manhãs 
P. 35 

- 

jn.pt Diário. Ano 133. N.° 86. Preço: 1,2O€ Quarta-feira 26 de agosto de 2020 Diretor Domingos de Andrade /Diretores-adjuntos Inês Cardoso, Manuel Mofinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor deArte Pedro Pimentel 

Britânicos já reservam 
Algarve até outubro 
Marcação de viagens rumo a Portugal dispara 
723% após o fim da quarentena obrigatória 

Hotelaria regista aumento significativo da procura 
com efeitos que se prolongam para lá do verão P.6 
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A15

Algarve Tourism Board and airlines promoting marketing campaigns for last-minute
bookings
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/08/2020

Meio: Portugal News Online (The)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e35e214c

 
Algarve Tourism Board and airlines promoting marketing campaigns for last-minute bookings
 
in News ·
 
26-08-2020 11:10:00 · 0 Comments
 
The Algarve Tourism Board (RTA), together with several foreign airlines that fly to the region are
promoting marketing campaigns to encourage foreign tourists to make last minute reservations.
 
British Airways, Eurowings, Ryanair, Easyjet, AirFrance and Edelweiss are some of the companies that
are collaborating in the campaigns aimed at the main tourist source markets for the Algarve. In
addition to airlines, the RTA has also worked on other campaigns with online travel agencies and tour
operators.
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A16

Regresso do turismo inglês é positivo, mas teremos de esperar para perceber
verdadeiro impacto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/08/2020

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=98914212

 
A Associação dos Empreendimentos Turísticos do Algarve reage com satisfação o regresso às reservas
por parte dos britânicos. Depois do levantamento das restrições impostas pelo governo inglês, os
súbditos de sua majestade voltaram a procurar Portugal.
 
Apesar do aumento do número de reservas, na casa dos 700 por cento, revela esta manhã o jornal de
Notícias, o presidente da Associação, Elidérico Viegas, diz que ainda é preciso esperar para perceber o
verdadeiro impacto destes números.
 
Seja como for Elidérico Viegas, explica que o mercado hoteleiro não tão linear como se pensa, pois se
hoje se aluga um quarto, amanhã esse mesmo quarto não se pode alugar duas vezes.
 
Para este representante, mesmo com este enorme aumento, as novas reservas não vão salvar o ano.
 
Antena 1
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TVI

 	Duração: 00:02:48

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 88240295

 
25-08-2020 21:09

1 1 1

Noélia Jerónimo|COVID-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=78055ce2-b035-4bcc-aaca-

8b716f902e06&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Noélia Jerónimo dá nome ao restaurante mais conhecido de Cabanas de Tavira, no Algarve. Por causa
da pandemia teve espaço encerrado mais tempo do que era previsto, cinco funcionários foram
infetados, incluindo a própria chefe Noélia, que chegou a estar internada.
Agora reabriu portas, pronta para enfrentar tempos difíceis.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-25 21:09
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-25 02:07
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-26 09:53
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-26 09:54
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RTP 1

 	Duração: 00:02:33

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 88240132

 
25-08-2020 20:54

1 1 1

Mais tubarões avistados nas águas algarvias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=eef2dcb1-6a5c-46f9-bc64-

9cd41966030c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Mais tubarões avistados nas águas algarvias, os especialistas dizem que o fenómeno não é novo e que
nem sempre são perigosos. Hoje foi possível filmar um Tubarão Martelo.
Declarações de Pedro Carvalho, Biólogo Marinho de embarcação marítimo-turística; Alfredi Rodrigues,
Biólogo Marinho de embarcação marítimo-turística.

 
Repetições: RTP 1 - Portugal em Direto , 2020-08-25 18:50
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-08-26 08:20
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-26 08:20
 RTP 3 - 360 , 2020-08-25 22:50
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Ponte aérea com o Reino Unido: Algarve está a beneficiar do desvio de turistas que
iam para Espanha, França ou Croácia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/08/2020

Meio: Expresso Online Autores: Conceição Antunes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=85e44d9b

 
Passageiros britânicos no aeroporto de Faro duplicaram desde a decisão do Reino Unido. Companhias
como a Jet2 ou a TUI Fly retomaram voos que estavam suspensos. Em Lisboa, o impacto não é tão
visível
 
Foi uma reviravolta. Desta vez, é o Algarve a beneficiar de desvios de turistas que planeavam dirigir-
se para destinos concorrentes como Espanha, França e Croácia, com a decisão do Reino Unido em
abrir um corredor aéreo com Portugal, sem os britânicos terem de cumprir quarentenas ao regressar a
casa, decisão anunciada a 21 de agosto.
 
[Additional Text]:
Conceição Antunes
Anabela Campos
 
Conceição Antunes
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Preto e Branco

  Área: 14,29 x 13,46 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88231768 21-08-2020

Turismo do Algarve intensifica campanhas 
para atrair visitantes aos grandes eventos 
O Turismo do Algarve está a 
reforçar as parcerias com al-
gumas companhias aéreas para 
promovera região e atrair vi-
sitantes por altura dos grandes 
eventos desportivos, agendados 
até ao final do ano, foi ontem 
anunciado. 

"Além das campanhas de 
promoção regulares feitas ao 
longo de todo o ano, queremos 
atrair visitantes, tendo como 
mote os grandes eventos inter-
nacionais de topo marcados até 
ao final do ano", disse à agência 
Lusa o presidente do Turismo 
do Algarve. 

Para João Fernandes, o Por-
tugal Masters de golfe, as pro-
vas de automobilismo como 
oGrande Prémio de Fórmula 
1, o European Le Mans Series, 
o Campeonato do Mundo de 
Kart e aprova de motociclismo 
do campeonato do Mundo de 
MotoGP "são atrativos para 
captar o interesse de novos vi-

  

sitantes para o Algarve". 
Segundo o responsável do 

turismo algarvio, as compa-
nhias aéreas British Airways, 
Eurowings, Ryanair, easyJet, 
Air France e Edelweiss "estão já 
a colaborar na criação de cam-
panhas de ̀ marketing' conjun-
tas para potenciar as reservas de 
estadias até ao final do ano". 

Na opinião de João Fernan-
des, a dinamização do turismo 
na região nos meses que regis-
tam menos procura "tornou-
-se prioritária", perspetivando 
que os eventos internacionais 
"possam atrair um número 
significativo de visitantes para 
a região entre setembro e de-
zembro". 

"Pretendemos incentivar as 
reservas de última hora, uma 
tendência que, dado o atual 
contexto, tem vindo a crescer 
de forma significativa", referiu 
João Fernandes, prevendo que 
"a intensificação das parcerias  

com algumas das principais 
companhias aéreas europeias 
que voam para a região irão 
ajudar a cumprir essa missão". 

O objetivo, adiantou, é ca-
tivar as pessoas que tinham 
agendado as suas férias, mas 
que por motivo da pandemia da 
covid-19 as tiveram de cancelar 
ou adiar, "mostrando-lhes que 
ainda as podem fazer no Algar-
ve, um destino preparado para 
as receber, com segurança". 

Em comunicado, a Asso-
ciação de Turismo do Algarve 
(ATA) indicou que as ações de 
promoção visam promover a 
região, "assentes numa estra-
tégia de divulgação multipla-
taforma, que integra e combi-
na canais digitais e impressos 
criteriosamente selecionados 
em alguns dos principais mer-
cados" emissores de turismo, 
como ó Reino Unido, Irlanda, 
Alemanha, França, Itália e Su-
íça. ■ 

Página 20



A21

  Meio: Imprensa
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  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Preto e Branco

  Área: 13,21 x 9,68 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88215660 20-08-2020

Campismo e autocaravanismo ilegal 
vale 91 multas na Costa Vicentina 
A Guarda Nacional Republi-
cana (GNR), através do Des-
tacamento Territorial de Por-
timão, da Direção Regional 
do Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas 
(ICNF) do Algarve e da Câma-
ra Municipal de Vila do Bispo 
- Serviço Municipal de Pro-
teção Civil, levaram a cabo, 
na quinta-feira, 13 de agos-
to, uma ação de fiscalização, 
no concelho de Vila do Bispo, 
contra o campismo e autoca-
ravanismo selvagem. 

A operação decorreu no 
Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina  

e envolveu 22 elementos (10 
Vigilantes da Natureza e 10 
Militares da GNR - Posto Ter-
ritorial de Vila do Bispo (sete) 
e Núcleo de Proteção da Natu-
reza (três) e dois do Serviço 
Municipal de Proteção Civil, 
com oito viaturas. 

Decorrendo entre as 8h00 
e as 13h00 horas, resultou no 
levantamento de um total de 
116 autos, dos quais 91 con-
traordenações resultantes de 
campismo e autocaravanismo 
selvagem, bem como estacio-
namento ilegal em locais não 
permitidos, e 25 por incum-
primento do regulamento de  

sinalização de trânsito. 
O campismo e autocara-

vanismo selvagem «é um pro-
blema identificado há muito e 
que constitui fator de destrui-
ção de habitats, alguns deles 
protegidos, além de represen-
tar uma ocupação ilegal da 
qual resulta uma degradação 
dos locais utilizados por de-
posição descontrolada de re-
síduos», explica o ICNF. 

Assim, estas ações de fis-
calização têm como objetivo 
«desincentivar práticas ilegais 
e fortemente degradadoras de 
uma área de elevado valor na-
tural mas também turístico». 
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