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A1  
SIC Notícias

 	Duração: 00:00:37

 	OCS: SIC Notícias - Jornal das Dez

 
ID: 88268837

 
27-08-2020 10:46

1 1 1

Estágio do Sporting no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=85b4921f-5b74-4ae9-9051-

423bd9a605ed&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Sporting está no Algarve onde decorre o estágio de preparação para a nova época. Nesta manhã, os
leões treinam num campo de um hotel em Lagos. Amanhã defrontam o Portimonense num jogo
amigável.
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A2  
TSF

 	Duração: 00:01:46

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88263323

 
27-08-2020 07:07

Ryanair tenta travar o apoio à TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=275d2edd-14aa-4005-b415-

aa2abe4894f1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Ryanair quer anular as ajudas à TAP e, por isso, decidiu queixar-se junto do Tribunal de Justiça da
União Europeia. A companhia aérea low-cost alega discriminação, mas este não é o único motivo para
esta queixa nas instâncias europeias.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-08-27 08:13
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A3  
Renascença

 	Duração: 00:00:46

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88263401

 
27-08-2020 07:05

Não é possível ir a banhos entre Cacela Velha e Vila Real de Santo António

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f89d8621-3344-4ac1-b80a-

37c725a70960&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Hoje não é possível ir a banhos entre Cacela Velha e Vila Real de Santo António no Algarve. Tudo isto
porque foi avistado um Tubarão.
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A4 365 Algarve leva piquenique de charme a Santo Estêvão e Arte Urbana a Lagos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/08/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=597595e0

 
No sábado, dia 29 de agosto, Santo Estevão, em Tavira, vai
ser o próximo destino do Piquenique de Charme do Festival da Comida
Esquecida, o festival que se estreou este ano no  365 Algarve  e que propõe aos
visitantes piqueniques inspirados nos anos 30 e 40. E é também o dia de
mais uma sessão de  Street Ar Lab , em Lagos, e de mais uma viagem  (A)Prender-me
no Algarve , com início no Jardim Municipal de Algoz.
 
Em Santo Estêvão, a experiência do Piquenique de Charme inclui uma
refeição cheia de aromas de outros tempos, com produtos locais e surpresas
gastronómicas, algumas de difícil acesso ou esquecidas da nossa mesa. O
instrumento simbólico do Algarve - o Acordeão - será também protagonista com
uma atuação durante o piquenique, como se fazia em outros tempos, e dando mais
animação a estes fins de tarde campestres. O Chef explicará a ementa da
refeição, assim como os produtos locais e tradicionais que foram utilizados na
sua confeção. Todas as explicações irão ser traduzidas para inglês por um
Mestre de Cerimónias, que estará presente em todas a ações, disponível para
esclarecer todos os participantes estrangeiros e nacionais em caso de dúvidas.
 
O  Street Art Lab  de 29 de agosto desenvolve-se
a partir da antiga cadeia de Lagos, um emblemático edifício histórico que
é hoje um espaço cultural e dedicado à experimentação artística, tem início uma
viagem de descoberta da arte urbana da cidade. Através de uma visita guiada a
obras de alguns dos artistas mais representativos do panorama contemporâneo da
arte urbana, o participante é desafiado a conhecer os murais desta cidade-tela,
ao mesmo tempo que contacta com outras características que dão a Lagos a sua
importância cultural, histórica e artística. O programa deste sábado integra
atividades de experimentação e criação, orientadas por um artista convidado e
são disponibilizados materiais como stencil, tintas, spray, papel,
entre outros. No final, o participante fica com o trabalho criativo que
realizou.
 
Tomando como ponto de partida o Algarve de hoje,  (A)
Prender-me no Algarve  é uma viagem no tempo revisitar o Algarve de outrora,
falando sobre o património, os costumes, as tradições e musicalidades que o
construíram. No sábado, 29 de agosto, o espetáculo inicia-se, no Jardim
Municipal de Algoz, às 18h, com uma visita encenada aos respetivos locais, e a
partir dali decorre a apresentação da história do Algarve, das suas gentes e
das suas tradições. A viagem no tempo é intervalada com canções dos velhos
tempos e uma oficina de artesanato.
 
Daniel Pina

Página 4



A5

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 47

  Cores: Cor

  Área: 10,58 x 14,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88261916 27-08-2020

DISCURSO DIRETO 

Elidérico Viegas: presidente da Associação dos 
Hotéis do Algarve, sobre turistas ingleses 

"SETEMBRO E OUTUBRO 
NÃO EVITAM PREJUÍZO" 
El  CM- Já se sente 
algum impacto eco-
nómico depois da 
decisão tomada pelo 
Governo britânico, 
que permite viagens 
sem quarentena 

I 
11 
11 
■ II 

- A decisão comu-
nicada há uma se-
mana pelo Governo 
britânico é tardia? 
- Sim, claro que é 
uma decisão tardia. 
Para além disso, é 

obrigatória? 
EV - Para já, temos um au-
mento do número de marca-
ções de reservas, mas é ne-
cessário aguardar para con-
seguir fazer uma avaliação 
correta. Considero que ainda 
é cedo para perceber o im-
pacto dessa decisão. Não po-
demos esquecer que não ti-
vemos turistas desde março. 
Quanto aos meses de setem-
bro e outubro, serão impor-
tantes, mas não são suficien-
tes para evitar o prejuízo.  

uma decisão injusta. Essa 
proibição não fez sentido, 
pois a pandemia passou ao 
lado da região. Não havia 
fundamento científico para 
essa decisão. 
- Quais as perspetivas para o 
futuro? 
- Temos alguma expectativa 
com o aumento da procura. 
Mas não podemos esquecer 
que temos uma quebra de 
cerca de 800 milhões de eu-
ros na faturação em relação 
ao ano passado. • D.S.G. 
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A6

Algarve é das regiões que mais sofrem com crise no turismo na UE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/08/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Maria Caetano

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=89ec9e28

 
Estudo da Comissão Europeia vê até 11,7 milhões de empregos em risco devido à crise do sector.
Novo fecho de fronteiras é o pior cenários.
 
O recuo do turismo devido à pandemia pode pôr em causa ainda este ano até 11,7 milhões de postos
de trabalho na União Europeia, caso as fronteiras voltem a fechar com uma chamada segunda vaga de
infeções pelo vírus da covid-19, segundo um estudo publicado ontem pelo Centro de Investigação
Comum da Comissão Europeia. Portugal não surge, no todo nacional, como um dos países mais
afetados, mas sofre um dos maiores impactos regionais no Algarve.
 
O estudo, da unidade investigação para apoio das políticas comunitárias, foi conduzido entre 15 de
abril e 15 de junho para calcular os efeitos das alterações comportamentais dos turistas face à
pandemia. Prevê três cenários dos quais o pior, a implicar novo encerramento generalizado de
fronteiras, vê o movimento turístico deste ano 68% abaixo de 2019. Na melhor das hipóteses, a de
um verão longo e com confiança relativa dos consumidores, as quebras poderão ficar contidas em
38%. Um cenário médio ainda marcado pelo medo de viajar mas ainda com procura por destinos
domésticos e alternativos coloca a perda em 52%.
 
As previsões do centro de investigação de Bruxelas são, ainda assim, menos penalizadoras que as já
avançadas pela Organização Mundial do Turismo, que pressupõe recuos num intervalo de 58% a 78%
ao longo deste ano.
 
Segundo o estudo, a retração da atividade turística vai ter um forte impacto no emprego com entre
6,6 milhões e 11,7 milhões de postos de trabalho em risco (seja de despedimentos, não renovação de
contratos ou redução do trabalho com maior adoção de part-time) nos 27 países da União Europeia.
 
Madeira entre as regiões de maior risco
 
Na análise por país, Croácia, Chipre, Malta, Grécia, Eslovénia, Espanha e Áustria deverão ser os países
mais afetados. Mas o estudo aborda também impactos regionais diferenciados, mais fortes nas região
com maior concentração de empregos no turismo, com economias menos diversificadas e mais
dependentes do turismo internacional. É o caso do Algarve, onde o emprego na hotelaria tem um peso
de 11,9% (o do turismo, em geral, supera os 30%), nos dados citados e relativos a 2018.
 
O estudo destaca a maior vulnerabilidade das regiões onde o peso do emprego no setor de alojamento
é superior a 8%, e onde se destacam, na Grécia, o Egeu Meridional, as Ilhas Jónicas e Creta, com
percentagens entre os 12,2% e os 29,1%, assim como o norte de Itália (10,3%), o Tirol austríaco
(9,4%) e, em Espanha, as Ilhas Baleares (8,8%).
 
Ainda em Portugal, com uma concentração menor de emprego no alojamento turístico (apenas 6%), a
Madeira surge também entre as regiões de maior risco.
 
O estudo assinala sobretudo o potencial de perturbação no mercado de trabalho por via do setor da
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hotelaria, onde cada emprego criado, nas estimativas feitas, desdobra-se em até 6,7 outros no
conjunto da economia, através das cadeias de valor.
 
Ainda assim, os autores assinalam que os efeitos no emprego poderão ainda ser mitigados face às
perdas de resultados registadas pelas empresas do setor. Lembram que "despedir pessoas com
contratos permanentes também tem custos" e consideram que, "sendo o pessoal central no setor
turístico, as empresas tentarão tanto quanto possível proteger e conservar o capital humano". "No
entanto, as pessoas com baixos níveis de qualificações e contratos a prazo poderão ser as mais
afetadas pela crise".
 
Partilhe esta notícia
 
Maria Caetano
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A8

Presidente do Turismo do Algarve em entrevista
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/08/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b7ec1413

 
Reservas de britânicos a disparar chegam para compensar meses perdidos? Ouça aqui João
Fernandes.
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A9

Portugal supera Itália como destino mais procurado pelos espanhóis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/08/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a82054c5

 
Faro, Porto e Lisboa são as três cidades europeias que mais turistas espanhóis recebem este ano. A
cidade algarvia supera, inclusive, a cidade de Londres que liderava o ranking de reservas da
plataforma TravelgateX em 2019, quando Faro se encontrava na sexta posição.
Entre as cidades que diminuíram as reservas de turistas espanhóis estão Londres, como já
mencionado, e Veneza.
 
No que diz respeito à análise por países, Portugal lidera assim este ranking, à frente de Itália e França.
Os países com quebra na procura por parte dos turistas espanhóis este ano são Itália, Reino Unido,
Estados Unidos e Emirados.
 
Também o padrão das reservas sofreu alterações segundo esta análise da TravelgateX, com especial
destaque para o aumento considerável de reservas de última hora que representam 75% do total. "Os
espanhóis trocaram as grandes viagens à Tailândia ou Estados Unidos pelas praias de Portugal ou as
ruas de Paris", refere ainda a plataforma de reservas.
 
Publituris
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A10

"Regresso" dos ingleses aumenta em 25% reservas nas rent-a-car algarvias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/08/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Hugo Lopes Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=13787617

 
O futuro está  um pouco mais risonho  para as empresas rent-a-car do Algarve, com o corredor aéreo
para o Reino Unido
 
As reservas para Setembro nas empresas de rent-a-car do Algarve aumentaram em 25%, nos últimos
três ou quatro dias , fruto do anúncio do Governo britânico da inclusão de Portugal na lista dos países
seguros para viajar.
 
Esta decisão teve efeitos positivos imediatos em vários setores do turismo, desde as viagens aéreas
ao alojamento, mas também no negócio das empresas de aluguer de automóveis, assegurou ao Sul
Informação Armando Santana, presidente da ARA - Associação de Empresas de Rent a Car do Algarve.
 
Nestes poucos dias, desde que o corredor aéreo abriu, aumentámos as reservas em 25%, em relação
ao que tínhamos em carteira, só no mercado inglês , revelou.
 
Isto leva Armando Santana a considerar que  o futuro está um pouco mais risonho , depois de meses
em que as empresas do setor atravessaram grandes dificuldades.
 
Neste momento - e bem precisamos de algum positivismo -, os empresários começam a ter mais
esperança, ao ver reservas e alguma movimentação para Setembro , disse o presidente da ARA.
 
E, apesar de  ainda ser cedo para se projetar , há também esperança de que esta maior procura se
mantenha em Outubro, considerando que  vamos ter Fórmula 1 e Moto GP, que trazem não só
público, mas também os elementos das equipas, que são centenas ou mais de um milhar, que estão
cá uma semana antes e, de certeza, alugam carros .
 
As rent-a-car têm, de resto, muita experiência com eventos no Autódromo Internacional do Algarve,
circuito que  tem uma ocupação muito grande pela equipas de fábrica, que vêm cá fazer testes .
 
Este é um tipo de turismo que, em termos de receitas, é bom. São pessoas que não têm dificuldades
financeiras, que gostam de ter um bom carro, de comer em bons restaurantes e ficar em bons hotéis ,
disse Armando Santana.
 
Além disso, também há  os amantes do golfe britânicos, que ficam com o horizonte um pouco mais
desanuviado com a abertura do corredor aéreo .
 
Aeroporto de Faro - Foto: Bárbara Caetano | Sul Informação
 
Este balão de oxigénio surge numa altura em que até havia um aumento da procura, que se notou,
particularmente,  desde a segunda semana de Agosto .
 
Apesar de, neste momento, os ingleses, que são os principais clientes do turismo algarvio, serem
muito poucos , as rent-a-car têm trabalhado com  alemães, holandeses e dois mercados dos quais não
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costumávamos ter muitos clientes, os espanhóis e os franceses .
 
Notou-se um grande acréscimo dos franceses, até porque havia pessoas que normalmente não viriam
de avião e passaram a vir , disse.
 
As empresas também têm  vivido um bocado dos estrangeiros com residência no Algarve, que são já
alguns milhares .
 
Para dar um exemplo, há pessoas com casa cá, que são já clientes habituais e que se tornaram nossos
amigos, que tinham viagem marcada para o Reino Unido antes do anúncio do corredor aéreo e iam
devolver a viatura , contou.
 
Mas,  mal Portugal foi colocado na lista de destinos seguros do Reino Unido, eles ligaram-nos - e não
foi um nem dois - a dizer que podiam ficar mais uns dias com o carro, porque já não tinham de fazer
quarentena, pelo que iam ficar mais tempo .
 
Com a chegada da última semana de Agosto, admitiu o representante das rent-a-car algarvias, a
tendência habitual era as reservas começarem a diminuir novamente, algo que acabou por não
acontecer.
 
Armando Santana - Bárbara Caetano | Sul Informação
 
Apesar de a situação ser agora menos dramática e de até existir alguma esperança no futuro, até aqui
chegar as empresas de rent-a-car, à semelhança das demais empresas ligadas ao Turismo, tiveram de
enfrentar muitas dificuldades.
 
O que está para trás não é nada animador, isso é inegável , admitiu Armando Santana ao Sul
Informação.
 
Segundo um levantamento feito pela ARA junto dos seus associados, no início do mês de Agosto, a
crise  assolou o setor de forma estrondosa, com 66% das respostas a reportarem quebras de
faturação no 1º semestre entre 65% e 85% .
 
No que ao lay-off diz respeito, a adesão foi massiva, com um total de 91,7% de rent-a-cars a dizer
que recorreram a este apoio. Perto de 60% aderiram ao lay-off total.
 
Por outro lado, quase todas as empresas associadas à ARA optaram por diminuir a sua frota,  a
maioria entre -15% e - 20% .
 
Rent-a-cars - Foto: Bárbara Caetano | Sul Informação
 
Todos os anos, nós renovamos frota. Os carros podem ser mantidos até cinco anos na frota, mas,
normalmente e dependendo dos carros, alguns são substituídos antes disso , enquadrou Armando
Santana.
 
O que aconteceu este ano? Foram vendidos carros que já estavam totalmente liquidados, para fazer
face aos problemas de tesouraria de algumas empresas, porque foram muitos meses , acrescentou.
 
Afinal,  a pior coisa que há é ter uma frota parada. Porque uma frota parada acaba por comer toda a
rentabilidade da que está a andar. São seguros, Impostos Únicos de Circulação e uma série de
encargos que se têm de pagar .
 
Houve alguns associados nossos que ponderaram as coisas e decidiram, e bem, reduzir a frota
[vendendo os carros] e, com essa receita extra, fazer face a alguns problemas de tesouraria , concluiu
o presidente da ARA.
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Isto leva a que as previsões dos empresários do setor não sejam as melhores, com 67% das rent-a-
car a apontar a retoma da atividade para níveis pré-Covid somente para 2022 ou depois.
 
Os empresários continuam a solicitar o prolongamento de medidas como o lay-off simplificado, que
vigorou entre Abril e Julho, isenção de TSU e suspensão de IUC , acrescentou a Associação de
Empresas de Rent a Car do Algarve.
 
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
 
Hugo Rodrigues
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RTP 1
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"Volta de Verão":  Serra do Caldeirão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bf9236c2-1fea-4802-9fd0-

364d8256e42c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os passeios à Serra do Caldeirão, no Algarve, aumentaram 50% em relação ao ano passado.
Neste Verão, os turistas estão a optar por deixar de lado, pelo menos por um dia, a praia rumo ao
interior.
Declarações de Cláudio Guerreiro, Yellowfish Adventures.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-08-27 10:51
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RTP 1

 	Duração: 00:02:17

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 88258260

 
26-08-2020 20:23

1 1 1

Turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a5fd9679-6850-43b5-ba8f-

97cc58238441&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, estão a subir em flecha as reservas dos hotéis e a aumentar o número de voos diretos.
Desde que foi aberto corredor aéreo com o Reino Unido, os resultados não se fizeram esperar, com a
grande procura do mercado britânico.
Declarações de João Fernandes, pres. da Região de Turismo do Algarve; Elidérico Viegas, pres.
AHETA.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-08-27 07:06
 RTP 3 - 360 , 2020-08-26 22:35
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-27 07:07
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-08-26 00:32
 RTP 3 - 3 às... , 2020-08-27 10:33
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