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Seis meses da pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=894bab8e-6f79-44cb-867b-

0692782b5bb6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Foi há seis meses que a pandemia entrou oficialmente em Portugal. Trouxe consequências ao nível da
saúde. Trouxe depois consequências também ao nível económico.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-09-02 10:00
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TURISMO 
CASAL HOMENAGEADO 
A Região de Turismo do Al-
garve vai presentear um ca-
sal britânico, que chega hoje 
ao aeroporto de Faro, com 
um ramo de flores e várias 
lembranças, de forma a assi-
nalar os 40 anos de viagens 
regulares de férias para a re-
gião do Algarve. 
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Algarve. Mercado alemão cresce 

O mercado alemão está a dar sinais muito positivos 
para o turismo do Algarve, assistindo-se ao retomar de 
um interesse crescente pelo destino quer da parte dos 
turistas, quer dos agentes do setor. A garantia é dada 

pelo Turismo do Algarve. Diana Tinoco 
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Início B1 Algarve: campanhas estão a recuperar mercado alemão
 
Algarve: campanhas estão a recuperar mercado alemão
 
Setembro 2, 2020
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Capturefile: D:Hélio-1909.TIF
CaptureSN: CC000776.021483
Software: Capture One DB for Windows
 
O mercado alemão está a dar sinais muito positivos para o turismo do Algarve, assistindo-se a um
retomar de um interesse crescente pelo destino, quer da parte dos turistas, quer dos agentes do
sector.
 
A comprovar esta tendência estão os resultados da mais recente campanha de "flash sale" que o
Turismo do Algarve organizou, em conjunto com a companhia aérea Eurowings, que registou uma
enorme adesão, provocando um aumento de vendas de 94%.
 
A Eurowings, que neste momento assegura oito ligações entre Faro e diferentes cidades alemãs, é
apenas uma das companhias aéreas com as quais o Turismo do Algarve está a operar este tipo de
campanhas, estando também a decorrer, até ao final do ano, a realização de ações semelhantes com
a Ryanair ou a easyJet, que voam igualmente para o mercado alemão.
 
Dado os bons resultados alcançados, o Turismo do Algarve tem previsto, até ao final de 2020, um
reforço da campanha online junto do mercado alemão, no valor de 100 mil euros, através da
promoção de conteúdos relacionados com produtos como o golfe, turismo de natureza, cycling e
walking, cultura e gastronomia.
 
Recorde-se que para além de ter conseguido reactivar, desde o início de Junho, um conjunto de
campanhas de marketing com alguns dos principais operadores turísticos do mercado alemão (Der
Touristik; FTI Germany; Shauinsland; TUI; Alltours; LMX; Olimar; HolidayCheck e GolfExtra), o
Turismo do Algarve continua a disponibilizar vários cursos gratuitos de e-learning, em parceria com o
Touristik Aktuell (jornal de referência alemão para o setor do turismo), dirigidos exclusivamente a
agentes de viagens que queiram aumentar ou actualizar os seus conhecimentos sobre a região.
 
Em 2020, o valor investido em campanhas de marketing conjuntas com operadores e companhias
aéreas dirigidas ao mercado alemão ascende a 1,8 milhão de euros, com o Turismo do Algarve a
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assegurar metade desse investimento.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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PS escolhe José Apolinário  
para a CCR do Algarve 

O secretário de Estado das Pescas e 

ex-presidente da Câmara de Faro, 

José Apolinário, é o candidato que o 

PS escolheu para disputar as eleições 

para a presidência da Comissão de 

Coordenação de Desenvolvimento 

Regional do Algarve, apurou o 

PÚBLICO. 

A saída de José Apolinário obriga-

rá a uma mini-remodelação gover-

namental, desconhecendo-se, para 

já, quem é que vai ocupar a pasta das 

Pescas. José Apolinário deverá aban-

donar o executivo de António Costa 

na altura em que assumir a candida-

tura aquele organismo, que é presi-

dido por Francisco Serra. 

Há um grande secretismo à volta 

dos nomes que os dois principais 

partidos, PS e PSD, estão a escolher 

para a liderança das cinco comissões 

de coordenação de desenvolvimen-

to regional (CCDR) e muita polémica 

também. A pouco mais de um mês 

de eleições indirectas, as negocia-

ções entre António Costa e Rui Rio 

ainda decorrem. Aparentemente, 

terá cado acordado entre os dois 

partidos que a liderança das CCDR-

Norte e Centro cairá para o PSD 

enquanto as de Lisboa e Vale do 

Tejo, Alentejo e Algarve deverão 

car para o PS. 

As eleições indirectas dos presi-

dentes e de um dos vice-presidentes 

(o Governo tem direito a nomear um 

vice-presidente) das cinco comissões 

de coordenação estão previstas para 

meados de Outubro. E, de acordo 

com a portaria que aprova a regula-

mentação destes actos eleitorais 

indirectos, podem apresentar-se a  

eleições, quer para a presidência, 

quer para a vice-presidência, candi-

datos independentes ou propostos 

pelos partidos políticos, sendo que 

estes têm de ter representação na 

respectiva região. Os independentes 

terão de apresentar um processo de 

candidatura subscrito por 15% do 

colégio eleitoral da CCDR. 

Todos os candidatos têm de ser 

licenciados, mas não há obrigatorie-

dade de ligação ao território. No caso 

da comissão de coordenação do 

A saída do secretário de Estado das Pescas obriga a uma mini-remodelação governamental. No Norte, 
autarcas do PS e do PSD ameaçam com “movimento de revolta” para manter Freire de Sousa

dos claustros da academia, não é o 

caso de António Cunha, que nunca 

se cingiu à cátedra”, acrescentou. 

No entanto, a escolha do candida-

to à CCDR-Norte pode abrir uma 

guerra porque há autarcas quer do 

PS, quer do PSD que se preparam 

para formar um movimento que 

patrocine a candidatura de Freire de 

Sousa como independente. “Pode 

haver um movimento de revolta lide-

rado por autarcas dos dois partidos 

no sentido de convencer o actual 

presidente da comissão de coorde-

nação a avançar como independen-

te. Vemos nele a pessoa certa para 

ganhar esta eleição”, declarou um 

autarca social-democrata que solici-

tou o anonimato. 

António Fontainhas Fernandes, 

reitor da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (que está em 

RUI GAUDÊNCIO

José Apolinário é secretário de Estado e já foi presidente da Câmara de Faro entre 2005 e 2009

m de mandato), é outro nome que 

tem vindo a ser apontado há já algum 

tempo para a CCDR-Norte. 

Não é só no Norte que há polémi-

ca. A eleição indirecta para a CCDR 

do Alentejo e Ribatejo está a dividir 

PS e PSD. O ex-deputado e presiden-

te do Turismo do Alentejo e Ribatejo, 

António Ceia da Silva, é o nome que 

o PS indicou para candidatar à pre-

sidência, mas no partido há quem 

não aprove a escolha. Segundo o 

Expresso, para além do PS, também 

o PSD e o PCP parecem estar dispo-

níveis para apoiar o actual presiden-

te da CCDR-Alentejo e Ribatejo, 

Roberto Grilo, que admite candida-

tar-se como independente. O PÚBLI-

CO tentou contactar Roberto Grilo 

ontem, mas sem sucesso.

mas o PS vetou o nome do marido da 

comissária europeia Elisa Ferreira.  

O nome do ex-reitor da Universi-

dade do Minho António Cunha tem 

vindo a ser defendido pelo PS para 

liderar a candidatura à presidência 

daquele organismo. Os socialistas 

inclinam-se para escolher uma gura 

com per l académico, no seguimen-

to do que aconteceu com Valente de 

Oliveira, e António Cunha pode ser 

a solução. O nome do ex-reitor da 

UM estará a ser negociado entre os 

dois partidos e o PÚBLICO sabe que 

já foram feitos contactos informais. 

“António Cunha tem percurso, 

tem currículo e tem mundividência. 

Não é só um académico, tem ligação 

às autarquias e tem uma visão do 

território”, declarou fonte do PSD, 

evidenciando o per l do ex-reitor. 

“Há académicos que nunca saíram 

Eleições
Margarida Gomes

margarida.gomes@publico.pt

António Costa  
e Rui Rio estão  
a negociar nomes  
e apoios cruzados 
para a presidência 
das cinco CCDR

Algarve, José Apolinário tem ligação 

à região e o PS tem a maioria das 

câmaras municipais (em 16, tem dez), 

das presidências de assembleias 

municipais (em 16, tem 13) e das jun-

tas de freguesia (em 67, tem 45). 

Quando o Governo pôs em marcha 

o processo das eleições para as 

CCDR, autarcas sociais-democratas 

bateram-se para que o actual presi-

dente da CCDR-Norte, Fernando 

Freire de Sousa, fosse o candidato, 
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Governo pediu 
con dencialidade, mas não 
há nomes no relatório. BE 
quer versão completa p20/21

Julgamento começa hoje. 
Será uma espécie de sessão 
terapêutica para um país que 
continua a ter medo p24

A saída do secretário de 
Estado das Pescas obrigará 
a uma minirremodelação 
governamental p12

Bilhetes a mais podem ser 
comprados como “gestos  
de apoio” sem pôr em causa 
o limite de entradas p13

Governo decide prolongar 
regularização de imigrantes
Estão abrangidos os que deram entrada com processo de regularização até 18 de 
Março. SEF está a marcar agendamentos para Junho do próximo ano Sociedade, 15 

Auditoria  
ao Novo Banco  
não identifica 
devedores

Charlie Hebdo, 
mais do que  
um ataque  
em julgamento

PS escolhe José 
Apolinário para 
presidir a CCR 
do Algarve

PCP vende 
entradas acima 
da lotação para 
Festa do Avante!

Alberto Barbera 
“É um milagre  
o Festival de 
Veneza acontecer 
este ano e receber 
filmes de todo  
o mundo” 

Cultura, 28 e 29

O novo normal. 
Seis meses que 
mudaram o nosso 
mundo  
Destaque, 2 a 7

mundo” 

ra, 28 e 29
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Aumenta procura do mercado alemão pelo Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/09/2020

Meio: Sapo Online - Casa Sapo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=39d5c1de

 
A procura do mercado alemão pelo Algarve está a aumentar, registando-se um crescimento na venda
de viagens aéreas para a região ao abrigo de uma campanha que juntou o Turismo do Algarve e a
companhia alemã Eurowings.
 
Em comunicado, a Associação de Turismo do Algarve (ATA) adianta que a mais recente campanha de
'flash sale' (saldos) para potenciar reservas de última hora na região até ao final de Outubro "registou
uma enorme adesão, provocando um aumento de vendas de 94%".
 
O mercado alemão é o segundo mais expressivo para a região, em número de turistas, a seguir ao
Reino Unido, e tem sido, ao longo dos últimos três anos, "o alvo do maior investimento" na "estratégia
promocional para o destino", refere o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
A Eurowings, que assegura oito ligações entre Faro e diferentes cidades alemãs, é uma das
companhias aéreas com as quais o Turismo do Algarve está a operar campanhas idênticas, estando
também a decorrer, até ao final do ano, a realização de acções com a Ryanair ou a Easyjet, que voam
igualmente para a Alemanha.
 
"Estamos muito entusiasmados perante o interesse e a receptividade com que têm sido acolhidas as
várias iniciativas que o Turismo do Algarve tem estado a realizar junto deste mercado", sublinha João
Fernandes, citado no comunicado.
 
A campanha de comunicação digital que o Algarve lançou durante os meses de Julho e Agosto em
plataformas como o Facebook, Instagram ou Youtube, dirigida ao mercado alemão, está a obter,
também, "resultados muito positivos", acrescenta.
 
Sob o mote "Die Algarve tut dir gut" ("O Algarve fica-te bem"), a campanha consiste na promoção de
um vídeo sobre o Algarve, que já ultrapassou as 120 mil visualizações.
 
Nesse sentido, está previsto, até ao final de 2020, um reforço da campanha 'online' junto do mercado
alemão, no valor de 100 mil euros, através da promoção de conteúdos relacionados com o golfe,
turismo de natureza, ciclismo, passeios, cultura e gastronomia.
 
"O turista alemão é apreciador de experiências diferenciadoras e da autenticidade do Algarve e visita a
região com base em motivações muito diversificadas", explica João Fernandes, frisando que costuma
viajar também fora da época alta.
 
Em 2020, o valor investido em campanhas de 'marketing' conjuntas com operadores e companhias
aéreas dirigidas ao mercado alemão ascende a 1,8 milhões de euros, com o Turismo do Algarve a
assegurar metade desse investimento
 
"Acreditamos que, de forma progressiva, estamos a conseguir restabelecer a confiança que os turistas
alemães sempre tiveram no Algarve, um destino que já lhes é familiar", conclui João Fernandes.
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No ano passado, o Algarve registou a visita de 360 mil turistas provenientes da Alemanha, o que se
traduziu em aproximadamente 1,9 milhão de dormidas, um valor correspondente a um crescimento de
15% entre 2014 e 2019.
 
A ocupação hoteleira em Julho no Algarve registou uma quebra de 60,2% face ao mesmo mês do ano
passado, tendo sido registada uma ocupação global média por quarto de 33,2%, indicou hoje uma
associação do sector.
 
Em comunicado, a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) refere que
o mercado britânico foi o que mais contribuiu para a descida, tendo sido registada uma quebra de
91,1%.
 
Os outros mercados com mais quebras em Julho passado comparativamente ao período homólogo
foram o mercado irlandês, alemão e holandês.
 
CASA SAPO - Portal Nacional de Imobiliário - Janela Digital SA
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Turistas escolhem setembro para férias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9799e753-381f-430b-acab-

24dc3ac96804&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, os hoteleiros têm boas expectativas para o mês de setembro se Portugal não sair do
corredor aéreo do Reino Unido. Para alguns turistas, as férias começam agora a 1 de setembro com
boas temperaturas mas com água do mar mais fria.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-09-01 20:57
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-01 22:35
 TVI - Diário da Manhã , 2020-09-02 07:12
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-09-01 01:53
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-01 00:30
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-01 02:49
 TVI - Diário da Manhã , 2020-09-02 09:44
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Turismo do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dbd18a12-d286-4069-85ba-

7e7df8045ccc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Do Algarve surgem declarações de receio em relação ao futuro.
Na última quinzena, o turismo da região ganhou um balão de oxigénio.
Declarações de José Fernandes, pres. do Turismo do Algarve.
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40 anos, 80 viagens para o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/09/2020

Meio: Correio de Lagos Online

URL: https://correiodelagos.com/turismo-negocios/40-anos-80-viagens-para-o-algarve/

 
Correio de Lagos 01/09/2020
 
Os britânicos Arthur Anderson e Corinne Anderson viajam para o Algarve desde 1980 e amanhã
chegam novamente à região para mais umas férias sem desconfiarem da recepção calorosa que o
presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, fará para assinalar os 40 anos de visitas
consecutivas e as 80 viagens do casal para o Algarve.
 
Numa acção simbólica que realça a importância do maior mercado emissor de estrangeiros para a
região, João Fernandes surpreenderá o casal com a oferta de um ramo de flores e outras lembranças
da região onde há quatro décadas são visita frequente em férias de longa duração.
 
Os britânicos chegam a Faro no voo EZY 6005 da companhia aérea easyJet com origem em Bristol, no
Reino Unido. Aterram esta quarta-feira, dia 02, às 09h25.
 
Recorde-se que em 2019 o Reino Unido registou quase seis milhões de dormidas no Algarve e 1,2
milhões de hóspedes, com uma taxa de crescimento de 2,6% e de 7,1%, respectivamente, em
comparação com 2018.
 
PARTILHAR
 
[Additional Text]:
40 anos, 80 viagens para o Algarve
 
Correio de Lagos
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