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Reino Unido mantém Portugal fora da lista de países obrigados a quarentena

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=397f3c04-6ecd-4089-b2d9-

8cb0ff52f281&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo britânico manteve para já Portugal na lista de países que integram o corredor aéreo
britânico, mas o País de Gales e a Escócia voltaram a impor quarentena a Portugal continental.
 
Repetições: SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-04 08:12
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-04 09:21
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-09-04 10:21
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País de Gales e a Escócia colocaram Portugal na lista negra sanitária

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a6524947-1369-4134-a32b-

7f7428d86c93&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Depois do País de Gales, a Escócia, de acordo com uma fonte do governo de Edimburgo, citada pela
BBC, a Escócia também colocou Portugal na lista negra de países considerados inseguros devido à
COVID-19. A notícia é conhecida depois de Inglaterra ter decidido manter Portugal no corredor aéreo.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-09-04 08:03
 Renascença - Notícias , 2020-09-04 08:32
 Renascença - Notícias , 2020-09-04 09:02
 Renascença - Notícias , 2020-09-04 09:35
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A3 Covid-19: Britânicos antecipam saída do Algarve com receio de quarentena
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/09/2020

Meio: Comunidades Lusófonas Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=103a9ac

 
O representante da Associação da Hotelaria de Portugal (AHT) no Algarve disse ontem que "há clientes
britânicos a antecipar" a saída de unidades hoteleiras, devido à incerteza do fecho do corredor aéreo
entre o Reino Unido e Portugal.
 
"A notícia de um possível fecho do corredor aéreo já está a causar bastante preocupação,
nomeadamente nos clientes que estão neste momento no Algarve, com alguns a pedir para antecipar
o seu regresso a Inglaterra", disse à agência Lusa o dirigente associativo João Soares.
 
O dirigente regional da associação que representa mais de 60% dos hoteleiros nacionais, adiantou
que, além da antecipação de saídas, existem também cancelamentos de reservas: "Neste momento,
esse cancelamento tem já um número considerável".
 
João Soares afirmou que os hoteleiros estão a olhar para a situação com muita preocupação,
considerando que uma decisão britânica de repor a obrigatoriedade de quarentena à chegada a
território britânico, proveniente de Portugal, devido à pandemia de covid-19, "não faz grande sentido,
porque o Algarve cumpre os rácios de contaminações e é a região menos afetada pelos contágios".
 
O dirigente associativo defende que deveria ser dado "um tratamento diferenciado para o Algarve,
porque a região não deve ser penalizada pelo rácio de contágio existente noutras zonas do país".
 
"Dependemos em grande parte do mercado britânico que tem um impacto substancialmente grande
no mês de setembro", sublinhou João Soares, acrescentando que os hoteleiros estão muito
preocupados, até porque foi pedido às empresas associadas para que funcionassem durante o mês de
setembro".
 
Por seu turno, o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA) disse à agência Lusa que, "por enquanto, ainda não há registo" de turistas britânicos que
estejam a regressar ao seu país por força das notícias que apontam para uma possível decisão do
Governo do Reino Unido de repor a obrigatoriedade de quarentena à chegada a território britânico.
 
"O que se pode dizer é que isso não é uma boa notícia e, a verificar-se, trará avultados prejuízos para
a região e o país", afirmou o presidente da AHETA, Elidérico Viegas, sublinhando que o "mercado
britânico é estratégico e prioritário para a região, representa mais de um terço das dormidas e dos
turistas e, em receitas, representa mais porque a despesa 'per capita' é mais elevada que a média"
dos visitantes de outros países.
 
Os hotéis e empreendimentos turísticos algarvios "esperam vivamente é que a imprensa britânica
esteja enganada desta vez", acrescentou Elidérico Viegas, frisando que "não é a primeira vez que isso
aconteceria".
 
O presidente da AHETA defendeu que "não faz sentido considerar Portugal como um todo como
destino inseguro quando, em boa verdade, o Algarve teve muito poucos infetados por 100 mil
habitantes" e regista um valor de "pouco mais de dois por 100 mil habitantes", que "cumpre os
critérios europeus" para ser um destino considerado seguro.
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Incerteza sobre presença em corredores aéreos gera "instabilidade" para turistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/09/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Cátia Rocha

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f345dc22

 
Se Londres mantém Portugal no corredor aéreo, Cardiff volta a impor quarentena a quem chegue ao
País de Gales vindo de Portugal Continental.
 
O anúncio chegou pelo ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps, ao final do dia: para já,
Portugal mantém-se na lista de países seguros, o chamado corredor aéreo. Desta forma, os britânicos
que viajem para Portugal não estão sujeitos a um período de 14 dias de quarentena no regresso a
casa. "Continuamos a manter a lista do corredor aéreo sob constante análise e não vamos hesitar em
remover países caso tal seja necessário. No entanto, hoje não há novas adições ou remoções da lista",
escreveu o ministro dos Transportes na rede social Twitter.
 
Na mesma mensagem, ficou ainda o lembrete aos turistas de que a lista de países 'seguros' muda
rapidamente. "Quem vai de férias deve lembrar-se de que os países que precisam de período de
quarentena de 14 dias podem e mudam com pouca antecedência".
 
A revelação feita por Grant Shapps chegou algumas horas depois das declarações de Matt Hancock,
ministro da Saúde, que indicava à Sky News ao início da manhã de quinta que só seria conhecida uma
decisão na sexta-feira. Mais alinhados estão os dois membros do Governo britânico nos avisos aos
viajantes. "As pessoas devem olhar para os números e apenas viajar se estiverem preparados para
ficar em quarentena", avisou Hancock.
 
Já os turistas do País de Gales vão necessitar de quarentena no regresso a casa, já que as autoridades
do país decidiram retirar Portugal Continental do corredor aéreo. Ao final desta quinta-feira, a BBC
avançava que a Escócia poderia seguir o mesmo caminho, retirando também Portugal da lista de
países no corredor aéreo.
 
Nos últimos dias, a imprensa britânica dava conta de que Portugal poderia ser excluído do corredor
aéreo, tendo em conta a taxa de infeção de 22,9 novos casos por cem mil habitantes ao longo de sete
dias, valor acima da métrica de 20 do Reino Unido considerada como segura.
 
De ponto positivo a fragilidade
 
Para Isabel Tavares, diretora de marketing para hotelaria da Sonae Capital, o interesse dos britânicos
pelo Algarve, "aquilo que era muito positivo, agora passa a fragilidade". Ainda antes de ser feito o
anúncio de que o Reino Unido iria manter Portugal na lista, Isabel Tavares explicava ao DV que a
incerteza sobre a continuidade do país na lista gerava alguma apreensão. "Sentimos claramente o
mesmo que os outros operadores que estão no Algarve, que é o desconforto e achamos que acima de
tudo cria instabilidade."
 
Sendo a Sonae Capital dona de hotéis como o Aqualuz Lagos, Isabel Tavares detalha que foi sentida
uma alteração no comportamento dos hóspedes ao longo dos últimos dias. "É a preocupação e a
instabilidade em relação à incerteza de amanhã, começarem a antecipar e a alterar os seus planos de
estadia, essa é uma das grandes desvantagens."
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"O país foi sempre muito estável a reagir à situação, conseguimos reagir de forma relativamente ágil e
rápida. Estivemos, na hotelaria, desde o início sempre a tentar assegurar que as pessoas que
viajassem e que estivessem connosco estavam em segurança, fizemos esse investimento e
continuamos a fazer", explica. "Acho que estas notícias, do 'abrir' e 'fechar' [dos corredores], criam
muita instabilidade e as pessoas hoje em dia para continuarem a viajar precisam de alguma calma e
paz de espírito e de sentir que estão em segurança."
 
A diretora de marketing para hotelaria da Sonae Capital considera ainda que aquilo que pode ser visto
como "problema de comunicação" poderá "trazer grandes desvantagens para o setor".
 
Partilhe esta notícia
 
Cátia Rocha
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Algarve cumpre os critérios para ser um destino seguro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/09/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães
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Início B1 AHETA: Algarve cumpre os critérios para ser um destino seguro
 
AHETA: Algarve cumpre os critérios para ser um destino seguro
 
Setembro 4, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Um possível encerramento do corredor aéreo que, afinal não veio a acontecer, entre o Reino Unido e
Portugal, devido ao aumento do número de infectados em Portugal, continua a causar uma certa
preocupação, nomeadamente nos clientes que estão neste momento no Algarve, com alguns indecisos
a estudar uma possível antecipação do seu regresso ao Reino Unido.
 
O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) afirmou que,
por enquanto, ainda não há registo de turistas britânicos que estejam a regressar ao seu país por
força das notícias que apontam para uma possível decisão do Governo do Reino Unido de repor a
obrigatoriedade de quarentena à chegada a território britânico. E com a recente declaração do
ministro dos Transportes, Grant Shapps, essa preocupação foi adiada.
 
Elidérico Viegas comentando ainda a situação destaca que o que se pode dizer é que isso não é uma
boa notícia e, a verificar-se, agora ou mais tarde, trará avultados prejuízos para a região e o país,
acrescentando que o mercado britânico é estratégico e prioritário para a região, representando mais
de um terço das dormidas e dos turistas e, em receitas, representa mais porque a despesa 'per capita'
é mais elevada que a média dos visitantes de outros países.
 
O presidente da AHETA considera que não faz sentido considerar Portugal como um todo como destino
inseguro quando, em boa verdade, o Algarve teve muito poucos infectados por 100 mil habitantes e
regista um valor de pouco mais de dois por 100 mil habitantes.
 
- E, assim sendo, cumpre os critérios europeus para ser um destino considerado seguro, refere
Elidérico Viegas afirmando que os hotéis e empreendimentos turísticos algarvios esperam vivamente é
que a imprensa britânica esteja enganada desta vez, lembrando que não é a primeira vez que isso
aconteceria.
 
- Penalizar as regiões como o Algarve porque a zonas de Lisboa e do Porto têm um número de
infetados superior parece-me um bocadinho - não é um bocadinho, é muito - injusto. E não apenas
para nós, mas para os próprios turistas britânicos, disse ainda o presidente da AHETA.
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Luís de Magalhães
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Germans flocking to the Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/09/2020

Meio: Portugal News Online (The)

URL: https://www.theportugalnews.com/news/germans-flocking-to-the-algarve/55590

 
Germans flocking to the Algarve
 
in Algarve ·
 
04-09-2020 01:00:00 · 0 Comments
 
Demand from the German market for the Algarve is increasing, with growth in air travel to the region
following a campaign that brought together Algarve Tourism and the German company Eurowings.
 
In a statement, the Association of Tourism of the Algarve (ATA) said that the latest 'flash sale'
campaign to boost last-minute bookings in the region until the end of October "has had a very large
take up, leading to an increase in sales of 94 percent.
 
The German market is the second largest for the region, in number of tourists, after the United
Kingdom, and has been, over the last three years, "the target of the largest investment" in the
"promotional strategy for the destination," said the president of Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Eurowings, which provides eight connections between Faro and different German cities, is one of the
airlines with which Turismo do Algarve is operating similar campaigns, and is also carrying out actions
with Ryanair and Easyjet, which also fly to Germany, by the end of the year.
 
"We are very enthusiastic about the interest and receptivity with which the various initiatives that
Tourismo do Algarve has been carrying out in this market have been welcomed," stresses João
Fernandes, quoted in the statement.
 
The digital communication campaign that the Algarve has launched during the months of July and
August on platforms such as Facebook, Instagram and Youtube, aimed at the German market, is also
obtaining "very positive results", he added.
 
Under the motto "Die Algarve tut dir gut" ("The Algarve looks good on you"), the campaign consists of
promoting a video about the Algarve, which has already exceeded 120,000 views.
 
By the end of 2020, the online campaign will be reinforced with the German market, to the value of
EUR100,000, through the promotion of contents related to golf, nature tourism, cycling, tours, culture
and gastronomy.
 
"The German tourist appreciates the differentiating experiences and authenticity of the Algarve and
visits the region based on very diverse motivations," explains João Fernandes, stressing that he also
travels outside the high season.
 
In 2020, the amount invested in joint marketing campaigns with operators and airlines aimed at the
German market amounted to EUR1.8 million, with Tourismo do Algarve providing half of this
investment.
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"We believe that, in a progressive way, we are managing to restore the confidence that German
tourists have always had in the Algarve, a destination that is already familiar to them", concluded João
Fernandes.
 
Last year, the Algarve saw 360,000 tourists from Germany, which translated into approximately 1.9
million overnight stays, a figure corresponding to a 15 percent growth between 2014 and 2019.
 
Hotel occupancy in July in the Algarve fell by 60.2 percent compared to the same month last year,
with an overall average occupancy per room of 33.2 percent.
 
In a statement, the Association of Hotels and Tourist Developments of the Algarve (AHETA) states that
the British market was the one that contributed most to the decline, having registered a drop of 91.1
percent.
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Turismo
Claudia Carvalho Silva

O País de Gales anunciou a 
decisão de retirar Portugal 
continental da lista de 
países isentos de 
quarentena

claudia.silva@publico.pt

Menos de duas semanas depois de 

Portugal passar a integrar a lista de 

corredores aéreos considerados 

seguros pelo Reino Unido, o ministro 

da Saúde britânico, Matt Hancock, 

admitiu que o país pode voltar a 

entrar na “lista negra”. 

“Publicaremos uma decisão ama-

nhã [hoje] depois de olharmos para 

os dados”, a rmou ontem o ministro 

britânico, citado pela Sky News. 

“Estamos preparados para tomar 

decisões de pôr países individuais de 

volta na lista da quarentena se for 

necessário, e mantemos isso em ava-

liação constante. As pessoas só devem 

viajar se estiverem preparadas para 

fazer quarentena se o vírus aumentar 

quando estiverem nesse país”, expli-

cou Matt Hancock. 

Momentos mais tarde, o ministro 

dos Transportes britânico, Grant 

Shapps, revelara que o Reino Unido 

não retirou nem acrescentou nenhum 

país à “lista negra” da covid-19, mas 

lembrou que a decisão — que obriga 

quem regressa a solo britânico vindo 

de Portugal a cumprir uma quarente-

na obrigatória — poderá mudar a 

qualquer momento. 

Segundo o Centro Europeu de 

Prevenção e Controlo de Doenças 

(ECDC), Portugal tem uma taxa de 

infecção de 34,5 casos por cada cem 

mil habitantes (dados dos últimos 

14 dias). Segundo a imprensa britâ-

nica, o Reino Unido impõe restri-

ções a viagens internacionais quan-

do os países têm mais do que 20 

casos semanais por cem mil habi-

tantes. Na última semana, a média 

em Portugal foi de 22,7 casos por 

cada cem mil habitantes (em com-

paração com 14,2 na semana passa-

da), escreve o The Guardian. 

Saída do Algarve  
Com a abertura do corredor aéreo em 

Agosto, as reservas de viagens de bri-

tânicos para Portugal tinham dispa-

rado. Agora, o representante da Asso-

ciação da Hotelaria de Portugal (AHT) 

no Algarve diz que “há clientes britâ-

Governo britânico mantém 
Portugal, para já, fora da 
“lista negra” da covid-19

nicos a antecipar” a saída de unidades 

hoteleiras, devido à incerteza do 

fecho do corredor aéreo entre o Reino 

Unido e Portugal. 

“A notícia de um possível fecho do 

corredor aéreo já está a causar bas-

tante preocupação, nomeadamente 

nos clientes que estão neste momen-

to no Algarve, com alguns a pedir 

para antecipar o seu regresso a Ingla-

terra”, disse à agência Lusa o dirigen-

te associativo João Soares. 

O dirigente regional da associação 

que representa mais de 60% dos 

hoteleiros nacionais adiantou que, 

além da antecipação de saídas, exis-

tem também cancelamentos de 

reservas: “Neste momento, esse can-

celamento tem já um número consi-

derável”. João Soares a rmou que os 

hoteleiros estão a olhar para a situa-

ção com muita preocupação, consi-

derando que uma decisão britânica 

de repor a obrigatoriedade de qua-

rentena “não faz grande sentido, 

porque o Algarve cumpre os rácios 

de contaminações e é a região menos 

afectada pelos contágios”. 

O País de Gales decidiu retirar Por-

tugal da lista de países isentos de qua-

rentena, mas mantém a Madeira e 

Açores, anunciou o Ministério da Saú-

de do governo autónomo, que pela 

primeira vez aplicou regras diferentes 

do Governo britânico.  O ministro da 

Saúde galês, Vaughan Gething, disse 

ter considerado o relatório do Centro 

de Biossegurança Comum sobre os 

países que representam um risco 

para a saúde pública. com Lusa

Britânicos no Algarve 
antecipam regresso ao seu país Página 11
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Covid-19: "baixa taxa de positivos" manteve Portugal como país seguro para
Inglaterra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/09/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7dba3177

 
Segundo o ministro britânico dos Transportes, quando o Reino Unido incluiu Portugal nos corredores
de viagem, há duas semanas atrás, o país tinha uma taxa de positividade de 1.8% e esta semana foi
de 1,6%, uma tendência que considera "positiva"
 
O governo britânico decidiu manter Portugal na lista dos países isentos de quarentena em Inglaterra
devido à reduzida 'taxa de positividade', justificou esta sexta-feira o ministro dos Transportes, a
propósito da diferença relativamente à Escócia e País de Gales.
 
Grant Shapps disse hoje à BBC que o critério privilegiado foi o número de casos que testaram positivo,
considerado "muito importante porque não queremos excluir países por fazerem o que está certo e
fazerem muitos testes".
 
Segundo o ministro, quando o Reino Unido incluiu Portugal nos 'corredores de viagem', há duas
semanas atrás, o país tinha uma taxa de positividade de 1.8% e esta semana foi de 1,6%, uma
tendência positiva.
 
Até agora, o Reino Unido tem privilegiado um outro indicador, o do número de casos positivos por 100
mil habitantes, acionando as restrições e entrada para a lista de países obrigados a cumprir
quarentena de 14 dias quando o valor sobe acima dos 20 casos por 100 mil habitantes, o que terá
acontecido em Portugal esta semana.
 
Porém, admitiu que existe um "grande número de testes a ser realizado em Portugal e isso tende a
aumentar os números".
 
"Temos de olhar para a taxa de positividade, senão acabamos por castigar países que estão a fazer o
que é correto", vincou.
 
Já para o ministro da Saúde galês, Vaughan Gething, a situação em Portugal "é clara" pois existe um
aumento na taxa (de infeção) em Portugal, em particular em áreas que as pessoas têm de atravessar
para viajar, como Lisboa, cidade que muitos turistas também visitam.
 
"Tem um nível de risco em que normalmente tomamos decisões para introduzir quarentena e não
penso que seria consistente não fazê-lo", afirmou, também à BBC.
 
A razão para excluir Açores e Madeira, continuando a estar isentos de quarentena, "é porque têm uma
classificação diferente e porque têm testes à entrada", explicou.
 
O Reino Unido introduziu a necessidade de auto-isolamento por 14 dias a todas as pessoas que
cheguem do estrangeiro ao Reino Unido em 08 de junho para evitar a importação de infeções com
covid-19, mas um mês depois isentou cerca de 70 países e territórios, considerados de baixo risco.
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Portugal foi adicionado à lista dos países com 'corredores de viagem' para o Reino Unido a 22 de
agosto.
 
Na quinta-feira, País de Gales e Escócia decidiram voltar a incluir Portugal na lista de países cujos
passageiros têm de fazer quarentena à chegada dos respetivos países, com efeito desde as 04:00 de
hoje no primeiro e a partir das 04:00 de sábado no segundo.
 
O governo galês decidiu também aplicar restrições a seis ilhas gregas e à Polinésia Francesa e
Gibraltar, enquanto que a Escócia exige quarentena sobre quem chega de qualquer parte da Grécia e
Polinésia Francesa, mas não sobre Gibraltar.
 
Já o governo britânico decidiu manter inalterada a lista que se aplica apenas, pelo que Portugal,
Grécia, Polinésia Francesa ou Gibraltar continuam na lista de países dos 'corredores de viagem',
isentos de quarentena na chegada a Inglaterra, opção replicada pela Irlanda do Norte.
 
Consciente do risco de confusão sobre o conselho dado aos viajantes, o ministro dos Transportes
britânico admitiu ser "preferível" uma coordenação entre as diferentes nações do Reino Unido, mas
lembrou que regras diferentes também foram aplicadas durante o confinamento.
 
"As administrações autónomas têm as suas próprias leis e as suas próprias regras e aplicam-nas. (...)
Estou muito determinado e tento coordenar-me, umas semanas com mais sucesso do que noutras,
com as restantes administrações para que possamos anunciar ao mesmo tempo e, idealmente,
anunciar a mesma coisa", disse Grant Shapps.
 
2020-09-04 10:01
 
/ LF
 
/ LF

Página 13



A14

 
TVI 24

 	Duração: 00:02:53

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 88395926

 
03-09-2020 23:02

1 1 1

Corredor áereo pode ser suspenso a quaquer altura

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2c2a2eb1-697b-4c54-afda-

b04104435115&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo britânico decidiu hoje manter Portugal na lista de países seguros mas alerta para uma
possível alteração no curto prazo.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-09-03 00:03
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-03 02:21
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RTP 3

 	Duração: 00:11:22

 	OCS: RTP 3 - 360

 
ID: 88402175

 
03-09-2020 21:44

1 1 1

Corredor aéreo com o Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e57e5c67-aec3-4cd7-abe8-

219c4341d7df&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Entrevista a João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, e a Eduardo Jesus, secretário
Regional do Turismo da Madeira - duas das regiões onde o turismo tem um enorme peso.
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SIC

 	Duração: 00:03:01

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 88393996

 
03-09-2020 20:16

1 1 1

Corredor turístico com o Reino Unido/Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0d127c1b-6da1-4f1d-9843-

5f93f48aa0d9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Inglaterra mantém o país na lista de lugares seguros, o que deve bastar para voltar a disparar as
reservas turísticas no Algarve.
Declarações de Rafael Ferreira, DJ/Diretor de cadeia de bares; Jorge Beldade, diretor hoteleiro; Carlos
Oliveira, empresário.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-09-03 20:16
 SIC - Edição da Manhã , 2020-09-04 06:14
 SIC - Edição da Manhã , 2020-09-04 07:14
 SIC - Edição da Manhã , 2020-09-04 08:12
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-09-03 00:08
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-04 08:13
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-04 09:22
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-04 06:15
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-04 07:15
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-09-04 10:23
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RTP 1

 	Duração: 00:05:12

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 88401438

 
03-09-2020 18:36

1 1 1

Passeios de barco no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=eac14b45-83a1-45e6-882c-

98ad62e976d7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os passeios de barco no Algarve para ver grutas e golfinhos estão a ter muita procura, apesar da crise
provocada pela pandemia. Os percursos marítimos entre Lagos e Portimão fazem-se várias vezes ao
dia.
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40 years, 80 trips to Algarve 
P 

si 

‘.4 
Turismo do Algarve (RTA) dellghted veteran fans of the reglon 
Arthur and Corinne Anderson Chis week, meetIng them off their i•  • 

easyJet 'light from Bristol with a bunch of flowers and other 
souvenirs of a destination the pai!" has vlsited no fess than 80 
times In the last 40 years. Says RTA, thls was a symbolic act to 
reinforce the Importance of the Algarve's largest tourist market, 
albeit one that has suffered massively due to the pandemlc. 

Picture:Adros and Connne with ATA vice-president Fát rT13 Catarina and Faro alrport director Alberto Mota Borges 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 12,71 x 9,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88381034 03-09-2020

O mercado alemão está a re-
tomar o interesse pelo desti-
no, quer da parte dos turis-
tas, quer dos agentes do sec-
tor. A comprovar esta ten-
dência estão os resultados 
da mais recente campanha 
de flash sale que o Turismo 
do Algarve organizou, em 
conjunto com a companhia 
aérea Eurowings, para po-
tenciar reservas de última 
hora na região até ao final de 
outubro, e que registou uma 
enorme adesão, provocando 
um aumento de vendas de 

94 por cento. A Eurowings, 
que neste momento assegu-
ra oito ligações entre Faro e 
diferentes cidades alemãs, é 
apenas uma das companhias 
aéreas com as quais o Turis-
mo do Algarve está a operar 
este tipo de campanhas, es-
tando também a decorrer, 
até ao final do ano, a reali-
zação de ações semelhan-
tes com a Ryanair ou a Easy-
jet, que também voam para 
a Alemanha. O Turismo do 
Algarve continua a disponi-
bilizar vários cursos gratui-

tos de e-learning, em parce-
ria com o Touristik Aktuell 
(jornal de referência alemão 
para o sector), dirigidos a 
agentes de viagens que quei-
ram aumentar ou atualizar 
os seus conhecimentos so-
bre a região. Este mês haverá 
a visita de um grupo convi-
dado composto por 16 agen-
tes de viagens e dois repre-
sentantes da editora líder de 
publicações na área das via-
gens na Alemanha (FVW Me-
dien) e um workshop para 
profissionais que contará, 
entre outros, com a presença 
do embaixador alemão em 
Portugal e de representantes 
da Câmara de Comércio e In-
dustria Luso-Alemã.

Aumenta procura alemã
pelo destino Algarve
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