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Lewis Hamilton é o líder do Mundial e pode bater um recorde no Algarve, no próximo domingo 

100 MILHOES 
DE RETORNO 
RECEITA  O Cobertura mediática tem o maior impacto económico 
FÁBIO ARAÚJO/MÁRIO PEREIRA 

O
GP de Portugal deve re-
presentar um "impacto 
direto na economia da 

região algarvia superior a 
100 M €.", disse ontem Paulo Pi-
nheiro, o administrador do Au 
tódromo Internacional do Al-
garve (AIA), no âmbito cio re-
gresso da Fórmula 1 ao nosso 
país. A prova, com 27 500 es-
pectadores autorizados nas 
bancadas (inicialmente era 46 
mil mas a crise pandémica 
obrigou a cortes) realiza-se no 
próximo fim de semana, em 
Portimão. 

Elidérico Viegas, presidente 
cia Associação de Hotéis e Em 
preendimen tos Turísticos do  

Algarve explicou à agência Lusa 
a forma como o retorno finan-
ceiro é feito: "O principal im-
pacto económico tem a ver com 
a cobertura mediática e o seu 
contributo para a promoção e 
divulgação cio Algarve". 

Olhando para a história da Fl 
no País, o Au 
tódromo cio 
Algarve é o 
quarto palco 
diferente a 
acolher o GP de Portugal, de-
pois cia Boavista (1958 e 59'), 
Monsanto (1960) e Estoril (1984 
a 1996) . Os únicos portugueses a 
disputarem o GP de Portugal 
foram Nicho Cabral e Pedro 
Lamy. 

Esta etapa pode ser histórica, 
pois é possível que seja o palco 
cia consagração do piloto brita 
nico Lewis Hamilton (Merce-
des) corno o piloto mais vitorio-
so de sempre na Fórmula 1. 

Depois de ter igualado o recor 
de de 91 vitórias que pertencia a 

M i c h a e l 
Schumacher, 
Hamilton 
procura, em 
2020, igualar 

outro recorde do antigo piloto 
da Ferrari, e conquistar o sétimo 
título cia carreira. O inglês che 
ga a Portimão com sete triunfos 
em onze provas disputadas, o 
último dos quais no GP de Bife!, 
na Alemanha. e 

HAMILTON ES TÁ A UMA 
VITÓRIA DE QU EBRAR O 
RECORDE DE S CHUMACHER 
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Contributo da Fórmula 1 para o turismo do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=12975bbd-d6f4-43ec-bdac-

a4c2487b352f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A redução de espetadores imposta pela Direção-Geral da Saúde para a Fórmula 1 em Portugal não
assusta o Turismo do Algarve. 24 anos depois, a prova vai realizar-se no próximo fim de semana no
Autódromo Internacional em Portimão.
Declarações de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
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A3 Desemprego sobe 123% no Algarve. "Quero é o trabalho, não o subsídio"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2020

Meio: Público Online Autores: Idálio Revez

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bfaa893d

 
A pandemia continua a afectar o turismo na região e os cancelamentos de reservas no golfe estão a
multiplicar-se. Albufeira é a cidade mais atingida pelo desemprego e em Quarteira já há mais de 50
pessoas a viver na rua.
 
Conteúdo exclusivo
 
Num ano normal esta altura seria a época alta do golfe no Algarve, mas a pandemia em que vivemos
mudou essa realidade que constituía uma esperança para muitos para travar o desemprego na região.
Agora os jogadores não se sentem atraídos pelos verdes campos algarvios. "Todos os dias estamos a
receber cancelamentos de reservas", diz o presidente da Associação Regional de Golfe do Sul, José
Matias, destacando que esta é uma das actividades que, em circunstâncias normais, mais contribuiria
para amenizar o desemprego no Outono e no Inverno. O número de desempregados na região,
inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), regista um aumento de 123%, em
relação ao mesmo período do ano passado. E o pior está para vir, avisam os hoteleiros. O Sindicato
dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve, por outro
lado, queixa-se que a pandemia está a ser "aproveitada para o assédio e intensificação da exploração
dos trabalhadores".
 
Idálio Revez
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PRIMEIRA LINHA ÉPOCA ALTA EM AGOSTO? 

Mapa do turismo 
muda: Centro, Alentejo 
e Norte ganham peso 

PANDEMIA 
REORGANIZOU 
MAPA DO TURISMO 

Enquanto o Algarve e a Área Metro-
politana de Lisboa, principais re-
giões turísticas do país, perderam 
peso sobre o total de dormidas a ní-
vel nacional, as regiões do Centro, 
Alentejo e Norte ganharam relevân-
cia. O Centro chegou mesmo a ultra-
passar a Madeira no total de dormi-
das, representando agora a quarta 
maior região de turismo. 

Com a mudança de hábitos a que a pandemia obrigou, as regiões 
do Centro, Alentejo e Norte ganharam peso sobre o total de 
dormidas registadas em Portugal. A tendência será para continuar. 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelarelvas@negocios.pt 
RÚBEN SARMENTO 

infograf ia 

s e a larga maioria do se-
tor turístico atravessa 
um dos períodos mais 
críticos de que há me-
mória, há algumas re-

giões que poderão sair a ganhar no 
fim da atual crise. Isto porque, 
para lá do impacto imediato e ób-
vio dapandemia sobre o setor, que 
tem deixado milhares de camas de 
hotéis vazias nos últimos meses, 
há um efeito que começa a ganhar 
cada vez mais força: a reconfigu-
ração do mapa do turismo nacio-
nal. Este ano, regiões como o Cen-
tro, oAlentejo e o Norte estão a ga-
nhar peso sobre o total de dormi-
das a nível a nacional, enquanto 
Lisboa se apresenta como a mais 
penalizada pela pandemia. 

Os dados do Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE) relativos 
a agosto já permitem fazer uma 
antecipação daquele que poderá 
ser o retrato no final do ano. No 
conjunto dos primeiros oito me-
ses deste ano, Portugal registou 
pouco mais de 18,2 milhões de 
dormidas, valor que representa 
uma quebra de 63% em relação a 
igual período do ano passado. 

Mas o desempenho do turis-
mo não foi igual cm todo o país. 
Enquanto Açores, Madeira e 
Arca Metropolitana dc Lisboa re-
gistaram quedas a rondar os 70%, 
as regiões do Norte e Centro 
apresentam reduções na casa dos 
50%, e no Alentejo as dormidas 
caíram 39%. 

Para isto contribuiu, sobretu-

 

17% 
CENTRO 

O Centro foi a região 
que mais reforçou 
o seu peso no turismo 
nacional. Até ao final 
de agosto, respondia 
por 17% das dormidas. 

do, a resposta do mercado interno 
durante o mês dc agosto. Aliás, o 
Centro e o Alentejo são, a par do 
Algarve, as únicas regiões do país 
onde as dormidas de rcsidentes em 
Portugal aumentaram, em agosto, 
face ao mesmo mês de 2019. 

O resultado já começa a ser no-
tório: Centro,Alentejo e Norte fo-
ram as únicas regiões que viram o 
seu peso aumentar no total de dor-
midas a nível nacional. Feitas as 
contas, o Algarve continua a ser a 
principal região turística do país, 
seguida por Lisboa, mas ambas 
perderam peso. O Algarve repre-
senta agora 30% do total de dor-
midas, abaixo dos 31% do ano pas-
sado, e Lisboa sofre a maior que-
bra, passando de 26% para 22%. 

O Norte também mantém a 
posição, apresentando-se como a 
terceira principal região turística, 
mas, ao contrário das outras duas, 
sai reforçado, aumentando o seu 
peso de 15% para 17%. E o Centro 
ocupa, pela primeira vez, a quarta 
posição, com 13% do total de dor-
midas, contra os10%registados no  

ano passado. Ultrapassou, assim, 
a Madeira, que também perdeu 
terreno, tal corno os Açores. O 
Alentejo continua a ser u ma das re-
giões turísticas menos representa-
tivas do país, mas, ainda assim, com 
um aumento, de 4% para 7%. 

Tendência é para continuar 
No início da pandemia, os opera-
dores já acreditavam que esta vi-
ria a alterar os padrões de consu-
mo no turismo. Desde logo, o se-
tor tem deixado de contar com re-
servas antecipadas, esperando 
agora por marcações mais próxi-
mas da data em que serão usu fru í-
das. Ao mesmo tempo, os desti nos 
mais próximos de casa, para onde 
se possa ir de carro, ganham pre-
ferência. E, em última instância, a 
escolha de destinos mais isolados 
e com menor densidade popula-
cional também sai reforçada. 

Pedro Machado, presidente do 
Turismo do Centro de Portugal, a 
região que mais aumentou o seu 
peso no total nacional, defende isso 
mesmo. "Quem nos visitou emju-
lho, agosto e setembro ficou agra-
davelmente surpreendido com o 
que encontrou na região. O Cen-
tro de Portugal nunca esteve tão 
bempreparado para receberturis-
tas como agora", diz ao Negócios. 

Por isso, acrescenta, "a ten-
dência de se trocar o turismo mas-
si ficado, de muita gente, pelo tu-
rismo tranquiloe maispersonali-
zado irá continuar, mesmo depois 
de derrotarmos o vírus". 

Agosto não compensa 
perdas do ano 
A tendência de recuperação do tu-
rismo já verificada no início do ve-
rão intensificou-se em agosto - as 
dormidas caíram neste mês 43% 

5,6 
RECEITAS TURÍSTICAS 

As receitas turísticas 

totalizaram 5,6 mil 

milhões de euros 
no conjunto de janeiro 
a agosto deste ano, 
uma queda de 55,8%. 

cm relação a agosto do ano passa-
do e tinham caído mais 60% cm 
termoshomólogosemjulho -, mas 
omês forte do setor, em que 21% 
dos estabelecimentos ai nda esta-
vam encerrados ou não registaram 
qualquer movimento de hóspedes, 
não chegou para compensar as 
perdas no conjunto do ano. 

De acordo cornos últimos da-
dos do Banco de Portugal, as re-
ceitas turísticas totalizaram 5,6 
mil milhões de euros no conjunto 
de janeiro a agosto deste ano, va-
lor que representa uma quebra de 
55,8% em relação a igual período 
do ano passado. Esta é uma recu-
peração muito ligeira em relação 
ao mês anterior. Entre janeiroeju-
lho, as receitas turísticas ascen-
diam a 4,1 mil milhões de coros, 
urna queda homóloga de 57%. 

Considerando apenas o mês 
de agosto, este indicador totalizou 
1.455 milhões de euros. Este é o 
valor mais baixo registado num 
mês de agosto desde 2012, ano em 
que a última crise financeira ain-
da surtia efeito. • 

TURISMO RECUPERA 
EM AGOSTO 
Número de dormidas por mês 

A atividade turística reforçou em 
agosto a tendência de recuperação 
que já se verificava no início do ve-
rão. Nesse mês, Portugal registou 
mais de 5 milhões de dormidas, va-
lor que representa uma quebra pró-
xima de 40% face ao mesmo mês 
do ano passado. Em julho, a queda 
ainda rondava os 60%. Apesar da 
recuperação, no acumulado de ja-
neiro a agosto deste ano, foram re-
gistadas pouco mais de 18,2 milhões 
de dormidas, o equivalente a uma 
diminuição de 63% face a 2019. 

RECEITAS TURÍSTICAS 
DERRAPAM 
Valores em milhões de euros 

As receitas turísticas totalizaram 
5,6 mil milhões de euros de janeiro 
a agosto deste ano, uma quebra de 
quase 56% em relação a igual pe-
ríodo do ano passado. Consideran-
do apenas o mês de agosto, as re-
ceitas deixadas em Portugal pelos 
turistas estrangeiros totalizaram 
1.455 milhões de euros. É preciso re-
cuar até 2012, ano em que ainda se 
assistia à última crise soberana, 
para encontrar um valor tão baixo 
num mês de agosto, tipicamente 
dos mais fortes. 
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PERGUNTAS A 
PEDRO MACHADO 
Presidente do Turismo 
do Centro de Portugal 

O Centro foi a região que 
mais viu o seu peso subir. A 
aposta no mercado nacional 
e espanhol é para continuar. 

O que justifica o desempe-

 

nho do turismo no Centro? 
Os portugueses evitaram 

zonas com muita concentra-
ção de turistas e optaram por 
territórios mais afastados dos 
destinos de sol e praia. Des-
cobriram uma região maravi-
lhosa, onde há tempo e espa-
ço para usufruir, com total se-
gurança, da natureza, de pas-
seios, de praias fluviais e 
atlânticas com pouca gente, 
de gastronomia e vinhos, de 
cultura e património. As cam-
panhas promocionais que 
lançámos contribuíram igual-
mente para este resultado. 

Que perspetivas há? 
O centro nunca esteve tão 

bem preparado para receber 
turistas como agora. Acredi-
to que a tendência de trocar 
o turismo massificado por tu-
rismo tranquilo e mais perso-
nalizado irá continuar, mes-
mo depois de derrotarmos o 
vírus. Enquanto tal não acon-
tece, a perspetiva é de que os 
visitantes internos continuem 
a ser o principal mercado, 
mas estamos confiantes no 
regresso de outros visitantes, 
se bem que está dependente 
da evolução da doença nos 
seus próprios países. 

Qual a estratégia para 
manter o novo fôlego que 
a região ganhou? 
A estratégia será continuar 

a apostar naquilo que nos di-
ferencia, que nem sempre foi 
devidamente valorizado, mas 
que, à luz da pandemia, faz 

66 
Enquanto 
[a pandemia não 
chegar ao fim], 
a perspetiva é de 
que os visitantes 
internos continuem 
a ser o principal 
mercado. Mas 
estamos confiantes 
no regresso de 
outros visitantes. 

99 

toda a diferença: somos uma 
região com pouca densidade 
populacional, segura, autên-
tica e sustentável. Continua-
remos a apostar na formação, 
na requalificação do patrimó-
nio, na criação de infraestru-
turas em territórios-chave, 
novos roteiros e produtos. 
Ajustaremos a estratégia "ao 
minuto" ao comportamento 
do novo consumidor no de-
curso desta pandemia. 

A maior aposta continua-

 

rá a ser o turismo interno? 
Até se debelar a pandemia, 

a aposta incidirá principal-
mente nos mercados interno 
e espanhol. São os mais dis-
poníveis, enquanto conti-
nuarmos nesta situação. ven-
cida a doença, será altura de 
assentarmos baterias nos 
mercados internacionais. • 

Preferência por 
"turismo tranquilo 
irá continuar" 
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PRIMEIRA LINHA ÉPOCA ALTA EM AGOSTO? 
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O Governo tem lançado várias medidas para apoiar o turismo. os operadores do setor acolhem-nas, mas pedem mais. 

Medidas de apoio ao turismo são 
"manifestamente insuficientes" 
Os operadores do setor do turismo descrevem um cenário de "crise gigantesca", 
com empresas em dificuldades para manter a atividade e o emprego, e pedem medidas 
como o prolongamento do lay-off simplificado e a redução da carga fiscal. 

RAFAELA BURD RELVAS 
rafaelareivas@negocios.pt 

D
esdc o in ício dapande-
m ia, que impôs o con-
fi 'lamento da popula-
ção e restringiu as via-

gens internacionais, que o setor do 
turismo é dos mais penalizados a 
nível mundial. Por cá, a atividade 
turística sofre quebras superiores 
a 60% no conjunto deste ano, um 
valor histórico que o Governo tem  

procurado mi tigar. A pandemia já 
vai longa, mas as medidas conti-
nuam a chegar ou a ser prolonga-
das. Programas de estímulo ao 
consumo interno, incentivos à 
promoção externa ou reforço das 
linhas de crédito são apenas algu-
mas delas. Do lado dos operado-
res do turismo, todas são bem re-
cebidas, mas o setor é claro na ava-
liação que faz: sem recuperação à 
vista no curto prazo, estas medi-
das são insuficientes. 

O chamadolVAucher e a cam-
panha de descontos oferecidos do 
alojamento à cultura são duas das 
mais recentes medidas anuncia -  

das pelo Governo para apoiar o tu-
rismo. Neste último caso, para im-
pulsionar a procura turística in-
terna, o Governo decidiu compar-
ticipar as promoções lançadas por 
operadores privados, numa cam-
panha que oferece descontos de 
até 50% e que podem ser uti 1 i za-
dos até l5 de dezembro, em várias 
áreas culturais e turísticas. 

Já o 1VAucher trata-se de um 
programa temporário que permi-
te aos consumidores acumular, 
durante um trimestre, o valor cor-
respondente à totalidade do IVA 
suportado nos setores da restau-
ração, alojamento e cultura, po-

  

dendo utilizar esse montante no 
trimestre seguinte, nas mesmas 
áreas. 

Ainda no âmbito do Orçamen-
to do Estado para 2021, será cria-
do um incentivo fiscal temporário 
destinado a apoiar empresas que 
exerçam atividades comerciais, 
industriais ou agrícolas e que par-
ticipem em ações de promoção no 
exterior. Amedida abrange micro, 
pequenas e médias empresas, que 
poderão concorrer para a deter-
minação do lucro tributável num 
valor correspondente a 110% do 
total de despesas elegíveis, em que 
se incluem os gastos com arrenda-

 

o 
LINHA DE CRÉDITO 

A linha de crédito 
destinada às 
microempresas de 
turismo foi reforçada 
para um total de 
90 milhões de euros. 
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mento dos espaços ou com a 
construção e funcionamento dos 
stands. 

Antes disso, também já tinha 
sido lançada uma medida que 
devolve às empresas o equivalen-
te a 50% IVA relativo à organi-
zação de eventos. Foi ainda refor-
çada a linha de crédito destinada 
às microempresas de turismo, 
para um total de 90 milhões de 
euros, ao mesmo tempo que foi 
alargada a microempresas que, 
não atuando diretamente no se-
tor, exerçam atividades conside-
radas relevantes para o turismo. 

Lay-off, capitalização e 
carga fiscal são prioridades 
Todas estas medidas "são bem-
-vindas", diz ao Negócios Rodri-
go Pinto de Barros, presidente da 
Associação Portuguesa de Hote-
laria, Restauração e Turismo 
(APHORT). Mas os empresá-
rios, acrescenta, devem ser "cau-
telosos e prudentes quanto ao 
efeito prático", já que não repre-
sentam "ações revolucionárias 
que irão, por si só, resolver os 
problemas de base que o setor do 
turismo atravessa. 

O cenário, completa Francis-

  

co Calheiros, presidente da Con-
federação do Thrismo de Portu-
gal (CTP), é grave. "Estamos a 
atravessar uma crise gigantesca 
e as empresas estão com sérias 
dificuldades em manter a sua ati-
vidade e os postos de trabalho, 
sem perspetiva de recuperação a 
curto prazo. As medidas anun-
ciadas, apesar de positivas, são 
manifestamente insuficientes", 
considera. Por isso, defende, "o 
turismo precisa de medidas mais 
pujantes e rápidas". 

O prolongamento do lay-off 
simplificado está no topo das rei-
vindicações feitas pelo setor. A 
manutenção deste regime du-
rante o próximo ano, argumenta 
Rodrigo Pinto de Barros, servi-
ria para "ajudar as empresas a 
preservar a sua estrutura, de for-
ma que possam retornar a sua 
atividade assim que possível. 

Do lado fiscal, defende tam-
bém uma medida já reivindicada 
pela Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de Por-
tugal (AHRESP): a criação de 
uma taxa única de IVA de 6% 
para o setor da restauração, ex-
clusivamente para os alimentos 
e não para as bebidas. "Esta seria 

64 
Estamos a 
atravessar uma 
crise gigantesca 
e as empresas 
estão com sérias 
dificuldades em 
manter a atividade 
e os empregos. 
FRANCISCO CALHEIROS 

Presidente da CTP 

Não estamos 
perante medidas 
revolucionárias 
que irão, por si 
só, resolver 
os problemas de 
base que o setor do 
turismo atravessa. 
RODRIGO PINTO DE BARROS 
Presidente da APHORT 

99 
uma medida decisiva para esti-
mular o mercado, de forma ime-
diata, e para ajudar a restabele-
cer a tesouraria dos restauran-
tes", acredita o presidente da 
APHORT. 

Ao mesmo tempo, aponta 
Francisco Calheiros, "as empre-
sas precisam de medidas de 
apoio à capitalização, seja a fim-
do perdido de capital de risco ou 
outra forma de diversificar os 
instrumentos de capitalização 
necessários". Esta é uma posição 
que já tem sido assumida porvá-
rias associações empresariais em 
reação ao lançamento de novas 
linhas de crédito. Por esta altura, 
defendem, muitas empresas já 
não têm capacidade para se en-
dividar mais. 

Rodrigo Pinto de Barros de-
fende, ainda, o alargamento do 
prazo das moratórias para as em-
presas "para um horizonte de 
três a quatro anos", uma medida 
que pede que seja levada à mesa 
de negociações em Bruxelas. 
"Estamos a falar de uma medida 
que será determinante para des-
viar a espada que pende, neste 
momento, sobre as empresas do 
setor", conclui. •  

Tal como na hotelaria, também 
no alojamento local a ocupação 
está a atingir mínimos históricos 
este ano. Contudo, e ao contrá-
rio do que tem acontecido nos 
estabelecimentos tradicionais, 
o alojamento local tem resistido 
a reduzir os preços. Em Lisboa, 
os valores chegaram mesmo a 
aumentar este verão, em relação 
aos que eram praticados em 
2019. 

Os dados da Confidencial 
Imobiliário, relativos apenas a 
Lisboa e Porto, mostram tun ce-
nário devastador nestas cidades. 
Entre junho e agosto, os estabe-
lecimentos de alojamento local 
venderam uma média de 29500 
noites por mês em Lisboa e 
26.100 noites por mês no Porto. 
São números que correspon-
dem a quebras de 71% e 65%, 
respetivamente, em relação ao 
mesmo período do ano passado, 
quando a média era de 103.145 
noites em Lisboa e perto de 
74.700 noites no Porto. 

Ataxa de ocupação, num se-
tor que já tem mais ofertado que 
a hotelaria tradicional, acabou, 
assim, por cair drasticamente. 
No Porto, passou de 66% no ve-
rão passado para 16% entre ju-
nho e agosto deste ano; em Lis-
boa, caiu de 68% para 11%. 

Mas nem por isso se assiste 
ao mesmo movimento no que 
diz respeito aos preços. Ainda de 
acordo com os dados da Confi-
dencial Imobiliário, a diária pra-
ticada no Porto passou de uma 
média de 78 euros no verão do 
ano passado para 73 euros este 
ano. Em Lisboa, assistiu-se a um 
aumento de 86 euros para urna 
média de 90 euros. 

Registos continuam a subir 
Apesar deste cenário, os registos 
oficiais de alojamentos locais no 
Turismo de Portugal continuam 
a aumentar. A 20 de outubro de 
2020, estavam registados 
95.064 alojamentos locais em  

Portugal, acima dos 87.072 re-
gistados na mesma data do ano 
passado. E um aumento de 9%, 
ainda assim muito inferior à su-
bida de 19% dos registos que se 
tinha registado em 2019. 

A Associação de Alojamen-
to Local em Portugal (ALEP) já 
justificou esta tendência com o 
facto de muitos proprietários 
deixarem a atividade sem darem 
baixa do registo oficial do Turis-
mo de Portugal. 

Certo é que a oferta do mer-
cado de arrendamento habita-
cional tem vindo a aumentar nos 
últimos meses, sobretudo nas 
grandes cidades, um movimen-
to que acontece ao mesmo tem-
po que a Confidencial Imobiliá-
rio dá conta de uma forte redu-
ção dos alojamentos locais ati-
vos. No final de junho, segundo 
dados divulgados no mês passa-
do pela consultora, Lisboa tinha 
uma oferta de 3468 alojamen-
tos locais ativos na tipologia TO 
e Ti (que representam a maio-
ria do mercado), muito abaixo 
dos 5.212 contabilizados em ju-
nho do ano passado. No Porto, a 
oferta passou de 3.694 unidades 
para 2.536 alojamentos no iní-
cio deste verão. Ao todo, foram 
quase três mil imóveis que saí-
ram do mercado. • 

RAFAEL% BURD RELVAS 

95.064 
ALOJAMENTOS LOCAIS 
A 20 de outubro 
de 2020, estavam 
registados em Portugal 
mais de 95 mil 
alojamentos locais, 
acima de 2019. 

Preços do alojamento 
local resistem a 
ocupação em mínimos 

Apesar da baixa ocupação, o preço médio do 
alojamento local caiu apenas ligeiramente 
no Porto e até aumentou em Lisboa. 
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Novo mapa do turismo tem 
mais Centro, Norte e Alentejo 

F01 _ 
E 

41, 

iI 

rj 121 

- 
Preços do alojamento loCral 

resistem a ocupação em mínimos 
PRIMEIRA LINHA  4 a 7 

 

e c 
 

OS 
negocios.pt 

  

  

Quarta-feira, 21 de outubro de 2020 Diário Ano XVI N.o 4354 € 2.50 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

   

Mota-Engil e Teixeira 
Duarte unem-se para 
enfrentar espanhóis 
As duas maiores construtoras nacionais vão aliar-se num concurso para a ferrovia 
na tentativa de travar os rivais ibéricos que têm ganho a maioria dos projetos. 
EMPRESAS 14 e 15 

Emprego 

Lay-off 
tradicional 
no nível 
mais alto 
desde 2005 
Adesões duplicaram em dois 
meses. Agora, são 8,6 mil os 
trabalhadores abrangidos. 

ECONOMIA 12 

União Europeia 

Emissão 
histórica de 
dívida social 
com juro 
negativo 
Ursula von der Leyen 
é o rosto da primeira 
emissão conjunta dos 
27 Estados-membros. 

MERCADOS 24 e 25 

Transportes 

Pandemia vai 
agravar prejuízos 
do Metro para 
60 milhões 

Habitação social 

Programa 
1.0  Direito 
com taxa 
de execução 
de 7,4% 

Governar em duodécimos 
é prenúncio de crise política 
ECONOMIA 8 

Agências de rating aprovam 
Orçamento de João Leão 

EMPRESAS 16 e 17 

Sondagem 

Só 17% acham 
que o regresso 
às aulas 
correu mal 

"?. 
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A Construção Civil é, a par dos Serviços, um dos setores da economia onde existe um maior otimismo 

DADOS DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 

Economia recupera 
de forma mais lenta 
OPTIMISMO O Setores da Construção e dos Serviços estão mais confiantes APOIOS Existem 
mais de 442 mil portugueses a viver do subsídio de desemprego e rendimento social de inserção 
MIGUEL ALEXANDRE GANHÃO 

F findos os meses de verão, 
tradicionalmente conhe-
cidos como especialmente 

dinâmicos em termos econó-
micos, os dados mostram que a 
recuperação da economia por-
tuguesa está a realizar-se, mas 
de forma mais lenta do que o es-
perado. De acordo com a sínte-
se económica de conjuntura de 
setembro, ontem revelada pelo 
Instituto Nacional da Estatística 
(INE), o indicador de confiança 
dos consumidores diminuiu 
(com reflexos no abrandamen-
to dos gastos), bem como caí-
ram as perspetivas no Comércio 
e Indústria Transformadora. 
Em sentido inverso estiveram 
os setores da Construção e dos 
Serviços que reforçaram o oti-
mismo no mês passado. 

A quebra no Turismo conti-
nua a ser o fator mais penali-
zador para a economia nacio-
nal. Embora em agosto tenha 
registado urna ligeira recupe-
ração, a verdade é que a quebra 
registada em termos de hós-
pedes e de dormidas foi supe-
rior a 40% em termos homó-
logos (-43,2% e -47,1%, res-
petivamente). 
.Também divulgados foram os 

dados da Segurança Social rela-
tivamente ao pagamento das 
várias prestações. O subsídio de 
desemprego foi pago a 230 303 
portugueses (uma subida de 
2,6% face a agosto e de 37,2% 
face ao perío—
do homólogo 
de 2019). Ou-
tra prestação 
importante é o 
Rendimento Social de Inserção 
(RSI) que, em setembro, foi 
pago a 211 992 beneficiários. Nó 
total, somando estas duas pres-
tações sociais já existem 442 295  

portugueses que dependem da-
queles pagamentos. 

Em termos de subsídio de de 
semprego trata-se mesmo do 
número mais alto desde o início 
de 2020. 

Segundo a análie dos consul-
tores da Tocus Economics', que 

estudam men-
salmente todas 
as economias 
da Zona Euro, 
em Portugal 

agravaram -se ligeiramente as 
condições da economia, com 
aquela instituição a prever uma 
contração do Produto Interno 
Bruto (PI13) de 8,8% este ano. • 

APESAR DA R ECUPERAÇÃO 
DE AGOSTO, T URISMO TEVE 
QUEDA SUPER IOR A 40% 

       

       

410 mil inscritos 
nos centros 
de emprego 

São 410 174 pessoas que 
estavam inscritas nos cen-
tros de emprego no final de 
setembro. Mais 108 982 do 
que os registados há um ano. 
A região mais castigada pelo 
desemprego foi o Algarve 
com uma subida de 157% do 
número de pessoas que pro-
curam ativamente emprego. 

     

     

     

 

y. 

   

     

Algarve registou a maior subida 

    

Face a 2019, a região algarvia 
registou mais 13 034 desem-
pregados. Lisboa e Vale do 
Tejo teve uma subida de 48 
399 inscritos. e 
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Pandemia apaga 
7 mil milhões na 
receita do turismo 
Redução foi de 56% só até ao final de agosto, 
face aos ganhos de 13 mil milhões de há um ano 

CRISE  As receitas turísticas 
de janeiro a agosto ascende-
ram a 5,6 mil milhões de eu-
ros, o que representa uma 
diminuição de 56% face ao 
mesmo período de 2019, 
quando estavam próximas 
dos 12,8 mil milhões de eu-
ros, de acordo com dados do 
Banco de Portugal. 

O Instituto Nacional de 
Estatística já tinha eviden-
ciado uma quebra significa-
tiva no número de hóspedes 
e dormidas até agosto de 
2020. Agora, os dados do 
BdP mostram quanto é que 
os turistas estrangeiros dei-
xaram no território e a dife-
rença é clara: são 7,1 mil mi-
lhões de euros a menos que 
não foram gastos em Portu-
gal, devido à limitação da 
circulação de pessoas im-
posta pela pandemia, bem 
como à crise económica que 
entretanto se instalou. 

Apesar de, no acumulado 
deste ano, agosto ser o me-
lhor mês, com os gastos dos 
turistas estrangeiros a apro-
ximarem-se dos 1,5 mil mi-
lhões de euros, a verdade é 
que está significativamente 
abaixo dos mais de três mil 
milhões de euros gerados 
no mês homólogo de 2019. 

O peso dos turistas não re-
sidentes para a atividade em 
Portugal é grande. No ano 
passado, o turismo interno 
representou cerca de um 
terço do total. Ou seja, en-
tre os mais de 27 milhões de 
hóspedes que ficaram nas 
unidades de alojamento tu-

  

rístico nacionais, mais de 
16,4 milhões não residiam 
em Portugal. As receitas tu-
rísticas ascenderam assim, 
em 2019, a 18,4 mil milhões 
de euros, um montante que 
o Governo já tinha admiti-
do que não seria possível 
atingir neste ano. 

No início de outubro, Rita 
Marques, secretária de Esta-
do do Turismo, tinha indica-
do estimar que as receitas 
turísticas deveriam ficar 
neste ano entre 50% e 60% 
abaixo dos valores de 2019, 
o que se traduz em valores 
na casa dos oito a nove mil 
milhões de euros. 

EVOLUÇÃO 
A atividade turística em 
2020 arrancou forte, com ja-
neiro e fevereiro a conquis-
tarem mais hóspedes e dor-
midas que no período ho-
mólogo. Mas os efeitos da 
pandemia começaram a 
sentir-se no final desse tri-
mestre. Março foi um mês 
misto, mas abril e maio fo-
ram de inatividade. A partir 
de junho surgiram os sinais 
de retoma. •  ANA LARANJEIRO 

HÓSPEDES 

ll 3 
milhões de hóspedes 
registados até final de 
agosto, dos quais apenas 
2,9 milhões eram não resi-
dentes. Foram menos 8,1 
milhões de estrangeiros. 
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Estrangeiros deixaram muito menos receita no país 
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ALRBNB SOBE COMISSÃO 
Os proprietários inscritos 
no Airbnb vão pagar urna co-
missão de 15% à plataforma, 
em vez de 3%. Já os hóspedes 
passám a pagar apenas o alo-
jamento, revelou a empresa. 
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Algarve agradece residentes com campanha específica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/algarve-agradece-residentes-com-campanha-especifica/

 
Início Breves Algarve agradece residentes com campanha específica
 
Algarve agradece residentes com campanha específica
 
Outubro 21, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
'O teu sorriso é um dos segredos do Algarve'. É desta forma que o turismo da região pretende, através
de uma campanha específica, homenagear os residentes, pela simpatia e cordialidade com que
recebem, todos os anos, milhares de turistas nacionais e estrangeiros.
 
Trata-se de uma campanha multimeios, com forte aposta no digital, nomeadamente veiculada nas
redes sociais Facebook, Instagram e Youtube, e em publicidade de exterior com mupis nas ruas de
Olhão, Albufeira e Portimão, ou em movimento, já que estão a decorar cinco autocarros que circulam
pela cidade de Faro.
 
O vídeo geral da campanha cruza imagens reais da região, onde sobressaem vários elementos da
cultura e do património edificado e natural do Algarve, de Lagos, Cacela Velha, Silves, Loulé e Praia da
Salema, com o quotidiano de cinco residentes.
 
- Esta campanha segue o conceito criativo que utilizámos o ano passado, agora com novos
protagonistas que nos trazem novos sorrisos. A região do Algarve tem muitos atractivos: a natureza, a
gastronomia, o património... e o clima, claro, refere João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve.
 
Mas acima de tudo, temos as pessoas! Uma comunidade que é composta por diferentes
nacionalidades. É esta multi-culturalidade da vida colectiva que contribui para o sucesso da região e
nos permite acolher, tão bem, todos os turistas que vêm desfrutar da oferta turística do destino,
refere o dirigente regional.
 
- Num ano especialmente exigente e com tantos desafios, não quisemos deixar de agradecer aos
residentes pela dedicação e por continuarem a receber tão bem quem procura o Algarve, conclui.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 

Página 12



Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Carolina Morgado
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Nova Campanha do Turismo do Algarve Agradece aos Residentes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2f8f6565

 
A mais recente campanha da Região do Turismo do Algarve (RTA), O teu sorriso é um dos segredos do
Algarve, volta a prestar homenagem aos residentes da região, pela simpatia e cordialidade com que
recebem, todos os anos, os milhares de turistas nacionais e estrangeiros que escolhem o destino para
passar férias ou para uma escapadinha de fim-de-semana.
 
Trata-se de uma campanha multimeios, com forte aposta no digital, nomeadamente veiculada nas
redes sociais Facebook, Instagram e Youtube, e em publicidade de exterior, encontrando-se as
criatividades (MUPIs) nas ruas de Olhão, Albufeira e Portimão, ou em movimento, já que estão a
decorar cinco autocarros que circulam pela cidade de Faro. Todas as peças gráficas refletem o sorriso,
ou seja, o espírito acolhedor e a hospitalidade que se encontra, naturalmente, na população local.
 
O vídeo geral da campanha cruza imagens reais da região, onde sobressaem vários elementos da
cultura e do património edificado e natural do Algarve - de Lagos, Cacela Velha, Silves, Loulé e Praia
da Salema -, com o quotidiano de cinco residentes. São estes os protagonistas dos cinco spots de 14''
que vão sendo revelados faseadamente nas redes sociais. O primeiro já se encontra disponível e é
intitulado de o sorrido da Ana.
 
Esta campanha segue o conceito criativo que utilizámos o ano passado, agora com novos
protagonistas que nos trazem novos sorrisos. A região do Algarve tem muitos atrativos: a natureza, a
gastronomia, o património... e o clima, claro. Mas acima de tudo, temos as pessoas! Uma comunidade
que é composta por diferentes nacionalidades. É esta multiculturalidade da vida coletiva que contribui
para o sucesso da região e nos permite acolher, tão bem, todos os turistas que vêm desfrutar da
oferta turística do destino. Num ano especialmente exigente e com tantos desafios, não quisemos
deixar de agradecer aos residentes pela dedicação e por continuarem a receber tão bem quem procura
o Algarve  refere João Fernandes, presidente da RTA.
 
O Algarve é, há 40 anos seguidos, o principal destino turístico nacional tanto para portugueses como
para estrangeiros e é, repetidamente, reconhecido como melhor destino europeu de praia e melhor
destino de golfe do mundo.
 
LPM
 
[Additional Text]:
SorrisoAlgarve3
SorrisoAlgarve2
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Campanha do Turismo do Algarve agradece aos residentes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2020

Meio: Algarve 7 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fef5094f

 
A mais recente campanha da Região do Turismo do Algarve (RTA), O teu sorriso é um dos segredos do
Algarve, volta a prestar homenagem aos residentes da região, pela simpatia e cordialidade com que
recebem, todos os anos, os milhares de turistas nacionais e estrangeiros que escolhem o destino para
passar férias ou para uma escapadinha de fim-de-semana.
 
Trata-se de uma campanha multimeios, com forte aposta no digital, nomeadamente veiculada nas
redes sociais Facebook,Instagram e Youtube, e em publicidade de exterior, encontrando-se as
criatividades (MUPIs) nas ruas de Olhão, Albufeira e Portimão, ou em movimento, já que estão a
decorar cinco autocarros que circulam pela cidade de Faro. Todas as peças gráficas refletem o sorriso,
ou seja, o espírito acolhedor e a hospitalidade que se encontra, naturalmente, na população local.
 
O vídeo geral da campanha cruza imagens reais da região, onde sobressaem vários elementos da
cultura e do património edificado e natural do Algarve - de Lagos, Cacela Velha, Silves, Loulé e Praia
da Salema -, com o quotidiano de cinco residentes. São estes os protagonistas dos cinco spots de 14''
que vão sendo revelados faseadamente nas redes sociais. O primeiro já se encontra disponível e é
intitulado de o sorrido da Ana.
 
Esta campanha segue o conceito criativo que utilizámos o ano passado, agora com novos
protagonistas que nos trazem novos sorrisos. A região do Algarve tem muitos atrativos: a natureza, a
gastronomia, o património... e o clima, claro. Mas acima de tudo, temos as pessoas! Uma comunidade
que é composta por diferentes nacionalidades. É esta multiculturalidade da vida coletiva que contribui
para o sucesso da região e nos permite acolher, tão bem, todos os turistas que vêm desfrutar da
oferta turística do destino. Num ano especialmente exigente e com tantos desafios, não quisemos
deixar de agradecer aos residentes pela dedicação e por continuarem a receber tão bem quem procura
o Algarve  refere João Fernandes, presidente da RTA.
 
O Algarve é, há 40 anos seguidos, o principal destino turístico nacional tanto para portugueses como
para estrangeiros e é, repetidamente, reconhecido como melhor destino europeu de praia e melhor
destino de golfe do mundo.
 
ThemeGrill
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Nova campanha do Turismo do Algarve agradece aos residentes pelos seus sorrisos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2020

Meio: Algarve Informativo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=35534ff4

 
A mais recente campanha da Região do Turismo do Algarve (RTA),  O teu sorriso é um dos segredos
do Algarve , volta a prestar homenagem aos residentes da região, pela simpatia e cordialidade com
que recebem, todos os anos, os milhares de turistas nacionais e estrangeiros que escolhem o destino
para passar férias ou para uma escapadinha de fim-de-semana. Trata-se de uma campanha
multimeios, com forte aposta no digital, nomeadamente veiculada nas redes sociais Facebook,
Instagram e Youtube, e em publicidade de exterior, encontrando-se as criatividades (MUPIs) nas ruas
de Olhão, Albufeira e Portimão, ou em movimento, já que estão a decorar cinco autocarros que
circulam pela cidade de Faro. Todas as peças gráficas refletem o sorriso, ou seja, o espírito acolhedor
e a hospitalidade que se encontra, naturalmente, na população local.
 
O vídeo geral da campanha cruza imagens reais da região, onde sobressaem vários elementos da
cultura e do património edificado e natural do Algarve - de Lagos, Cacela Velha, Silves, Loulé e Praia
da Salema -, com o quotidiano de cinco residentes. São estes os protagonistas dos cinco spots de 14
segundos que vão sendo revelados faseadamente nas redes sociais, sendo que o primeiro já se
encontra disponível e é intitulado de  o sorrido da Ana . Recorde-se que o Algarve é, há 40 anos
seguidos, o principal destino turístico nacional, tanto para portugueses como para estrangeiros, e é,
repetidamente, reconhecido como melhor destino europeu de praia e melhor destino de golfe do
mundo.
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RTA lança nova campanha promocional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2020

Meio: Algarve Marafado Online Autores: Jorge Eusébio

URL: https://www.algarvemarafado.com/2020/10/20/rta-lanca-nova-campanha-promocional/

 
A mais recente campanha da Região do Turismo do Algarve (RTA),  O teu sorriso é um dos segredos
do Algarve , presta homenagem aos residentes da região, pela "simpatia e cordialidade com que
recebem, todos os anos, os milhares de turistas nacionais e estrangeiros que escolhem o destino para
passar férias ou para uma escapadinha de fim-de-semana". Trata-se de uma campanha multimeios,
com forte aposta no digital, nomeadamente veiculada nas redes sociais Facebook, Instagram e
Youtube, e em publicidade de exterior, encontrando-se as criatividades (MUPIs) nas ruas de Olhão,
Albufeira e Portimão, ou em movimento, já que estão a decorar cinco autocarros que circulam pela
cidade de Faro. Todas as peças gráficas refletem o sorriso, ou seja, o espírito acolhedor e a
hospitalidade que se encontra, naturalmente, na população local. O vídeo geral da campanha cruza
imagens reais da região, onde sobressaem vários elementos da cultura e do património edificado e
natural do Algarve - de Lagos, Cacela Velha, Silves, Loulé e Praia da Salema -, com o quotidiano de
cinco residentes. São estes os protagonistas dos cinco spots de 14'' que vão sendo revelados
faseadamente nas redes sociais. O primeiro já se encontra disponível e é intitulado de o sorrido da
Ana. O presidente da RTA, João Fernandes, diz que "esta campanha segue o conceito criativo que
utilizámos o ano passado, agora com novos protagonistas que nos trazem novos sorrisos. A região do
Algarve tem muitos atrativos: a natureza, a gastronomia, o património... e o clima, claro. Mas acima
de tudo, temos as pessoas! Uma comunidade que é composta por diferentes nacionalidades. É esta
multiculturalidade da vida coletiva que contribui para o sucesso da região e nos permite acolher, tão
bem, todos os turistas que vêm desfrutar da oferta turística do destino. Num ano especialmente
exigente e com tantos desafios, não quisemos deixar de agradecer aos residentes pela dedicação e por
continuarem a receber tão bem quem procura o Algarve".
 
JorgeEusebio
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Campanha do Turismo do Algarve agradece sorriso e simpatia dos algarvios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7afd9541

 
Economia
 
A mais recente campanha da Região do Turismo do Algarve (RTA), "O teu sorriso é um dos segredos
do Algarve", volta a prestar homenagem aos residentes da região,  pela simpatia e cordialidade com
que recebem, todos os anos, os milhares de turistas nacionais e estrangeiros que escolhem o destino
para passar férias ou para uma escapadinha de fim-de-semana , destaca nota da RTA.
 
A entidade faz saber que se trata de uma campanha multimeios,  com forte aposta no digital ,
nomeadamente veiculada nas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube, e em publicidade de
exterior, encontrando-se as criatividades (MUPIs) nas ruas de Olhão, Albufeira e Portimão, ou em
movimento, já que estão a decorar cinco autocarros que circulam pela cidade de Faro. A mesma fonte
acrescenta que, todas as peças gráficas refletem o sorriso, ou seja,  o espírito acolhedor e a
hospitalidade que se encontra, naturalmente, na população local .
 
Explica que, o vídeo geral da campanha cruza imagens reais da região, onde sobressaem vários
elementos da cultura e do património edificado e natural do Algarve - de Lagos, Cacela Velha, Silves,
Loulé e Praia da Salema -, com o quotidiano de cinco residentes. São estes os protagonistas dos cinco
spots que vão sendo revelados faseadamente nas redes sociais. O primeiro já se encontra disponível e
é intitulado de o sorriso da Ana, especificou a mesma fonte.
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Nova campanha do Turismo do Algarve agradece aos residentes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3a8eaa43

 
A mais recente campanha da Região do Turismo do Algarve (RTA), "O teu sorriso é um dos segredos
do Algarve", volta a prestar homenagem aos residentes da região, pela simpatia e cordialidade com
que recebem, todos os anos, os milhares de turistas nacionais e estrangeiros que escolhem o destino
para passar férias ou para uma escapadinha de fim-de-semana.
 
Trata-se de uma campanha multimeios, com forte aposta no digital, nomeadamente veiculada nas
redes sociais Facebook, Instagram e Youtube, e em publicidade de exterior, encontrando-se as
criatividades (MUPIs) nas ruas de Olhão, Albufeira e Portimão, ou em movimento, já que estão a
decorar cinco autocarros que circulam pela cidade de Faro. Todas as peças gráficas refletem o sorriso,
ou seja, o espírito acolhedor e a hospitalidade que se encontra, naturalmente, na população local.
 
O vídeo geral da campanha cruza imagens reais da região, onde sobressaem vários elementos da
cultura e do património edificado e natural do Algarve - de Lagos, Cacela Velha, Silves, Loulé e Praia
da Salema -, com o quotidiano de cinco residentes. São estes os protagonistas dos cinco spots de 14''
que vão sendo revelados faseadamente nas redes sociais. O primeiro já se encontra disponível e é
intitulado de O sorriso da Ana.
 
"Esta campanha segue o conceito criativo que utilizámos o ano passado, agora com novos
protagonistas que nos trazem novos sorrisos. A região do Algarve tem muitos atrativos: a natureza, a
gastronomia, o património... e o clima, claro. Mas acima de tudo, temos as pessoas! Uma comunidade
que é composta por diferentes nacionalidades. É esta multiculturalidade da vida coletiva que contribui
para o sucesso da região e nos permite acolher, tão bem, todos os turistas que vêm desfrutar da
oferta turística do destino. Num ano especialmente exigente e com tantos desafios, não quisemos
deixar de agradecer aos residentes pela dedicação e por continuarem a receber tão bem quem procura
o Algarve", refere João Fernandes, presidente da RTA.
 
O Algarve é, há 40 anos seguidos, o principal destino turístico nacional tanto para portugueses como
para estrangeiros e é, repetidamente, reconhecido como melhor destino europeu de praia e melhor
destino de golfe do mundo.
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Turismo do Algarve lança campanha para agradecer aos residentes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=64d2a433

 
Turismo do Algarve lançou a campanha  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve , para prestar
homenagem aos residentes da região, pela simpatia e cordialidade com que recebem, todos os anos,
milhares de turistas nacionais e estrangeiros.
 
Trata-se de uma campanha multimeios, com forte aposta no digital, nomeadamente veiculada nas
redes sociais Facebook, Instagram e Youtube, e em publicidade de exterior, encontrando-se as
criatividades (MUPIs) nas ruas de Olhão, Albufeira e Portimão, ou em movimento, já que estão a
decorar cinco autocarros que circulam pela cidade de Faro.
 
Todas as peças gráficas refletem  o sorriso, ou seja, o espírito acolhedor e a hospitalidade que se
encontra, naturalmente, na população local .
 
O vídeo geral da campanha cruza imagens reais da região, onde sobressaem vários elementos da
cultura e do património edificado e natural do Algarve, de Lagos, Cacela Velha, Silves, Loulé e Praia da
Salema, com o quotidiano de cinco residentes.
 
São estes os protagonistas dos cinco spots de 14 segundos que vão sendo revelados faseadamente
nas redes sociais.
 
O primeiro já se encontra disponível e é intitulado de  O Sorriso da Ana .
 
Esta campanha segue o conceito criativo que utilizámos o ano passado, agora com novos
protagonistas que nos trazem novos sorrisos. A região do Algarve tem muitos atrativos: a natureza, a
gastronomia, o património... e o clima, claro , refere João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve.
 
Mas acima de tudo, temos as pessoas! Uma comunidade que é composta por diferentes
nacionalidades. É esta multiculturalidade da vida coletiva que contribui para o sucesso da região e nos
permite acolher, tão bem, todos os turistas que vêm desfrutar da oferta turística do destino .
 
Num ano especialmente exigente e com tantos desafios, não quisemos deixar de agradecer aos
residentes pela dedicação e por continuarem a receber tão bem quem procura o Algarve , conclui.
 
O Algarve é, há 40 anos seguidos, o principal destino turístico nacional tanto para portugueses como
para estrangeiros e é, repetidamente, reconhecido como melhor destino europeu de praia e melhor
destino de golfe do mundo.
 
barlavento

Página 20



A21

Nova campanha do turismo do Algarve agradece aos residentes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2020

Meio: Correio de Lagos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=872379f

 
O teu sorriso é um dos segredos do Algarve
 
A mais recente campanha da Região do Turismo do Algarve (RTA), O teu sorriso é um dos segredos do
Algarve, volta a prestar homenagem aos residentes da região, pela simpatia e cordialidade com que
recebem, todos os anos, os milhares de turistas nacionais e estrangeiros que escolhem o destino para
passar férias ou para uma escapadinha de fim-de-semana.
 
Trata-se de uma campanha multimeios, com forte aposta no digital, nomeadamente veiculada nas
redes sociais Facebook, Instagram e Youtube, e em publicidade de exterior, encontrando-se as
criatividades (MUPIs) nas ruas de Olhão, Albufeira e Portimão, ou em movimento, já que estão a
decorar cinco autocarros que circulam pela cidade de Faro. Todas as peças gráficas refletem o sorriso,
ou seja, o espírito acolhedor e a hospitalidade que se encontra, naturalmente, na população local.
 
O vídeo geral da campanha cruza imagens reais da região, onde sobressaem vários elementos da
cultura e do património edificado e natural do Algarve - de Lagos, Cacela Velha, Silves, Loulé e Praia
da Salema -, com o quotidiano de cinco residentes. São estes os protagonistas dos cinco spots de 14''
que vão sendo revelados faseadamente nas redes sociais. O primeiro já se encontra disponível e é
intitulado de o sorrido da Ana.
 
Esta campanha segue o conceito criativo que utilizámos o ano passado, agora com novos
protagonistas que nos trazem novos sorrisos. A região do Algarve tem muitos atrativos: a natureza, a
gastronomia, o património... e o clima, claro. Mas acima de tudo, temos as pessoas! Uma comunidade
que é composta por diferentes nacionalidades. É esta multiculturalidade da vida coletiva que contribui
para o sucesso da região e nos permite acolher, tão bem, todos os turistas que vêm desfrutar da
oferta turística do destino. Num ano especialmente exigente e com tantos desafios, não quisemos
deixar de agradecer aos residentes pela dedicação e por continuarem a receber tão bem quem procura
o Algarve  refere João Fernandes, presidente da RTA.
 
O Algarve é, há 40 anos seguidos, o principal destino turístico nacional tanto para portugueses como
para estrangeiros e é, repetidamente, reconhecido como melhor destino europeu de praia e melhor
destino de golfe do mundo.
 
[Additional Text]:
Nova campanha do turismo do Algarve agradece aos residentes
 
Correio de Lagos
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Nova campanha do Turismo do Algarve agradece aos residentes - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Gonçalo Dourado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2a2d0777

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
A mais recente campanha publicitária da Região de Turismo do Algarve (RTA), intitulada "O teu sorriso
é um dos segredos do Algarve", presta homenagem aos residentes do distrito de Faro, anunciou a
entidade.
 
Esta homenagem aos algarvios deve-se à sua "simpatia e cordialidade com que recebem, todos os
anos, os milhares de turistas nacionais e estrangeiros que escolhem o destino para passar férias ou
para uma escapadinha de fim-de-semana", segundo o comunicado.
 
A campanha tem uma forte aposta no digital, através das redes sociais Facebook, Instagram e
Youtube, além da publicidade exterior colocada nas ruas de Olhão, Albufeira, Portimão e Faro.
 
O vídeo publicitário mistura várias imagens da região algarvia, onde se destacam elementos da cultura
e do património de Lagos, Cacela Velha, Silves, Loulé e Praia da Salema, com cinco residentes que se
tornaram protagonistas da campanha.
 
"Esta campanha segue o conceito criativo que utilizámos o ano passado, agora com novos
protagonistas que nos trazem novos sorrisos. A região do Algarve tem muitos atrativos: a natureza, a
gastronomia, o património... e o clima, claro. Mas acima de tudo, temos as pessoas! Uma comunidade
que é composta por diferentes nacionalidades. É esta multiculturalidade da vida coletiva que contribui
para o sucesso da região e nos permite acolher, tão bem, todos os turistas que vêm desfrutar da
oferta turística do destino. Num ano especialmente exigente e com tantos desafios, não quisemos
deixar de agradecer aos residentes pela dedicação e por continuarem a receber tão bem quem procura
o Algarve", refere o presidente da RTA, João Fernandes, em comunicado.
 
Gonçalo Dourado
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Turismo do Algarve lança campanha de agradecimento aos residentes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2020

Meio: Marketeer Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=88f56898

 
"O teu sorriso é um dos segredos do Algarve" é o mote da mais recente campanha da Região do
Turismo do Algarve (RTA)
 
Turismo do Algarve lança campanha de agradecimento aos residentes
 
Por Marketeer
 
em 16:44, 20 Out, 2020
 
"O teu sorriso é um dos segredos do Algarve" é o mote da mais recente campanha da Região do
Turismo do Algarve (RTA). Desta vez, não se dirige a potenciais visitantes ou a viajantes estrangeiros,
mas sim aos residentes, a quem está na região ao longo de todo o ano. É uma homenagem à sua
simpatia e à cordialidade na forma de receber.
 
Segundo João Fernandes, presidente da RTA, o novo projecto publicitário segue o conceito criativo já
usado no ano passado mas agora com novos protagonistas e novos sorrisos.  A região do Algarve tem
muitos atractivos: a natureza, a gastronomia, o património... e o clima, claro. Mas, acima de tudo,
temos as pessoas! Uma comunidade que é composta por diferentes nacionalidades. É esta
multiculturalidade da vida colectiva que contribui para o sucesso da região e nos permite acolher, tão
bem, todos os turistas que vêm desfrutar da oferta turística do destino , indica o responsável.
 
Este ano, especialmente exigente e repleto de desafios, a RTA não quis deixar de agradecer aos
residentes  pela dedicação e por continuarem a receber tão bem quem procura o Algarve , sublinha
João Fernandes.
 
A campanha será divulgada nos meios digitais e em publicidade exterior, estando já em mupis nas
ruas de Olhão, Albufeira e Portimão. Há também cinco autocarros a circular por Faro com o
agradecimento da RTA.
 
pub
 
[Additional Text]:
turismo do algarve
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Nova campanha da RTA agradece simpatia e cordialidade dos algarvios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6485a343

 
Todas as peças gráficas refletem o sorriso, ou seja, o espírito acolhedor e a hospitalidade que se
encontra, naturalmente, na população local
 
Previous
 
Foto D.R.
 
Foto D.R.
 
Next13
"O teu sorriso é um dos segredos do Algarve", a mais recente campanha da Região do Turismo do
Algarve (RTA), volta a prestar homenagem aos residentes da região, pela simpatia e cordialidade com
que recebem, todos os anos, os milhares de turistas nacionais e estrangeiros que escolhem o destino
para passar férias ou para uma escapadinha de fim-de-semana.
 
"Trata-se de uma campanha multimeios, com forte aposta no digital, nomeadamente veiculada nas
redes sociais Facebook, Instagram e Youtube, e em publicidade de exterior, encontrando-se as
criatividades (MUPIs) nas ruas de Olhão, Albufeira e Portimão, ou em movimento, já que estão a
decorar cinco autocarros que circulam pela cidade de Faro", explica a RTA em comunicado.
 
Todas as peças gráficas refletem o sorriso, ou seja, o espírito acolhedor e a hospitalidade que se
encontra, naturalmente, na população local.
 
O vídeo geral da campanha cruza imagens reais da região, onde sobressaem vários elementos da
cultura e do património edificado e natural do Algarve - de Lagos, Cacela Velha, Silves, Loulé e Praia
da Salema -, com o quotidiano de cinco residentes. São estes os protagonistas dos cinco spots de 14''
que vão sendo revelados faseadamente nas redes sociais. O primeiro já se encontra disponível e é
intitulado de o sorrido da Ana.
 
"Esta campanha segue o conceito criativo que utilizámos o ano passado, agora com novos
protagonistas que nos trazem novos sorrisos. A região do Algarve tem muitos atrativos: a natureza, a
gastronomia, o património... e o clima, claro. Mas acima de tudo, temos as pessoas! Uma comunidade
que é composta por diferentes nacionalidades. É esta multiculturalidade da vida coletiva que contribui
para o sucesso da região e nos permite acolher, tão bem, todos os turistas que vêm desfrutar da
oferta turística do destino. Num ano especialmente exigente e com tantos desafios, não quisemos
deixar de agradecer aos residentes pela dedicação e por continuarem a receber tão bem quem procura
o Algarve" refere João Fernandes, presidente da RTA.
 
O Algarve é, há 40 anos seguidos, o principal destino turístico nacional tanto para portugueses como
para estrangeiros e é, repetidamente, reconhecido como melhor destino europeu de praia e melhor
destino de golfe do mundo.
 
Há 44 minutos
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RTA lança campanha focada nos residentes do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2020

Meio: Presstur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=16baddec

 
20-10-2020 (18h15)
 
Imagem: Região de Turismo do Algarve
 
Imagem: Região de Turismo do Algarve
 
Imagem: Região de Turismo do Algarve
 
A Região do Turismo do Algarve (RTA) lançou uma nova campanha, chamada
 
"O teu sorriso é um dos segredos do Algarve" que se foca nos residentes
 
na região, de acordo com um comunicado hoje divulgado.
 
Na mesma nota, a entidade diz que se trata de "uma campanha multimeios, com forte aposta no
digital, nomeadamente veiculada nas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube, e em publicidade
de exterior", nas ruas de Olhão, Albufeira e Portimão, bem como "cinco autocarros que circulam pela
cidade de Faro".
O vídeo da campanha "cruza imagens reais da região, onde sobressaem vários elementos da cultura e
do património edificado e natural do Algarve - de Lagos, Cacela Velha, Silves, Loulé e Praia da Salema
-, com o quotidiano de cinco residentes", indicou a RTA, no comunicado.
Veja o vídeo abaixo.
 
(PressTUR com Agência Lusa)
Clique para ver mais: Cá Dentro
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Algarve lança campanha de promoção para agradecer a residentes
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Nova campanha, sob o mote 'O teu sorriso é um dos segredos do Algarve', é multimeios e tem uma
forte componente digital
 
A Região do Turismo do Algarve (RTA) lançou uma nova campanha de promoção, sob o mote 'O teu
sorriso é um dos segredos do Algarve', que pretende agradecer "aos residentes da região, pela
simpatia e cordialidade com que recebem, todos os anos, os milhares de turistas nacionais e
estrangeiros que escolhem o destino para passar férias".
 
Segundo uma nota informativa da RTA, a nova campanha é multimeios e inclui uma forte componente
digital, sendo veiculada através das redes sociais Facebook, Instagram e Youtube, bem como através
de meios outdoor, nomeadamente em MUPIS que vão estar espalhados pelas ruas de Olhão, Albufeira
e Portimão, e ainda em autocarros que circulam por Faro.
 
"Todas as peças gráficas refletem o sorriso, ou seja, o espírito acolhedor e a hospitalidade que se
encontra, naturalmente, na população local", destaca a RTA, em comunicado enviado esta terça-feira,
20 de outubro, à imprensa.
 
A nova campanha algarvia conta ainda com um vídeo composto por imagens reais da região, que
destaca a cultura e património natural e edificado do Algarve, e no qual é também retratado o
quotidiano de cinco residentes na região, que protagonizam os cinco spots de 14 segundos que têm
vindo a ser faseadamente revelados nas redes sociais. O primeiro destes spots já se encontra
disponível no Youtube, sob o título "O sorriso da Ana".
 
"Esta campanha segue o conceito criativo que utilizámos o ano passado, agora com novos
protagonistas que nos trazem novos sorrisos. A região do Algarve tem muitos atrativos: a natureza, a
gastronomia, o património... e o clima, claro. Mas acima de tudo, temos as pessoas! Uma comunidade
que é composta por diferentes nacionalidades. É esta multiculturalidade da vida coletiva que contribui
para o sucesso da região e nos permite acolher, tão bem, todos os turistas que vêm desfrutar da
oferta turística do destino", destaca João Fernandes, presidente da RTA, citado na informação
divulgada.
 
Publituris
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"O teu sorriso é um dos segredos do Algarve": região agradece aos residentes
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Num "ano especialmente exigente e com tantos desafios", o Turismo do Algarve volta a prestar
homenagem a quem mora na região. "O teu sorriso é um dos segredos do Algarve", lança a nova
campanha publicitária.
 
Fotogaleria
 
"O sorriso da Ana" é o primeiro de cinco vídeos publicitários
 
DR
 
Fotogaleria
 
Duarte Drago
 
Fotogaleria
 
Rui Gaudencio
 
Todos os anos, recebem milhares de turistas nacionais e estrangeiros que escolhem o Algarve "para
passar férias ou para uma escapadinha de fim-de-semana". E este 2020, "especialmente exigente e
com tantos desafios" para uma região que assenta no turismo grande parte da sua economia, com
uma taxa de desemprego quase 180% acima dos valores de há um ano, não foi diferente.
 
"Não quisemos deixar de agradecer aos residentes pela dedicação e por continuarem a receber tão
bem quem procura o Algarve", afirma João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve,
em comunicado.
 
A nova campanha publicitária volta, por isso, a "prestar homenagem aos residentes da região", "pela
simpatia e cordialidade" com que recebem quem chega. O sorriso deles é, afinal, também "um dos
segredos do Algarve".
 
A campanha segue o conceito criativo utilizado no ano passado, "agora com novos protagonistas que
nos trazem novos sorrisos", porque a região "tem muitos atractivos"  -  sublinha-se a natureza, a
gastronomia, o património, o clima - mas, "acima de tudo, temos as pessoas", destaca João Fernandes
no comunicado. Uma comunidade "composta por diferentes nacionalidades" que "contribui para o
sucesso da região" e permite "acolher, tão bem, os turistas".
 
Trata-se de uma campanha publicitária que estará presente em vários meios, "com forte aposta no
digital", nomeadamente através de publicações nas redes sociais da entidade regional de turismo, mas
também em mupis nas ruas de Olhão, Albufeira e Portimão e em "cinco autocarros que circulam pela
cidade de Faro." Em destaque, o sorriso dos residentes no Algarve, "ou seja, o espírito acolhedor e a
hospitalidade que se encontra, naturalmente, na população local".
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Segundo o comunicado, o vídeo geral da campanha cruza o "quotidiano de cinco residentes" com
"imagens reais da região", que levam o espectador por "vários elementos da cultura e do património
edificado e natural do Algarve".
 
A campanha traz-nos Ana Grilo e as falésias douradas de Lagos, mostra Maria Manuela e o casario de
Cacela Velha sobre a ria Formosa, Sarah Greenwood nas ruelas de Silves, o mestre caldeireiro Analide
Carmo em Loulé, e o pescador Pedro Casanova na praia da Salema, no concelho de Vila do Bispo.
 
O primeiro de cinco vídeos de 14 segundos já se encontra disponível e revela "o sorriso da Ana" pelas
paisagens da Ponta da Piedade, em Lagos. Os restantes vídeos serão "revelados faseadamente nas
redes sociais".
 
Fugas
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Nova campanha do Turismo do Algarve agradece aos residentes: O teu sorriso é um
dos segredos do Algarve
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A mais recente campanha da Região do Turismo do Algarve (RTA), O teu sorriso é um dos segredos do
Algarve, volta a prestar homenagem aos residentes da região, pela simpatia e cordialidade com que
recebem, todos os anos, os milhares de turistas nacionais e estrangeiros que escolhem o destino para
passar férias ou para uma escapadinha de fim-de-semana.
 
Trata-se de uma campanha multimeios, com forte aposta no digital, nomeadamente veiculada nas
redes sociais Facebook, Instagram e Youtube, e em publicidade de exterior, encontrando-se as
criatividades (MUPIs) nas ruas de Olhão, Albufeira e Portimão, ou em movimento, já que estão a
decorar cinco autocarros que circulam pela cidade de Faro. Todas as peças gráficas refletem o sorriso,
ou seja, o espírito acolhedor e a hospitalidade que se encontra, naturalmente, na população local.
 
O vídeo geral da campanha cruza imagens reais da região, onde sobressaem vários elementos da
cultura e do património edificado e natural do Algarve - de Lagos, Cacela Velha, Silves, Loulé e Praia
da Salema -, com o quotidiano de cinco residentes. São estes os protagonistas dos cinco spots de 14''
que vão sendo revelados faseadamente nas redes sociais. O primeiro já se encontra disponível e é
intitulado de o sorrido da Ana.
 
Esta campanha segue o conceito criativo que utilizámos o ano passado, agora com novos
protagonistas que nos trazem novos sorrisos. A região do Algarve tem muitos atrativos: a natureza, a
gastronomia, o património... e o clima, claro. Mas acima de tudo, temos as pessoas! Uma comunidade
que é composta por diferentes nacionalidades. É esta multiculturalidade da vida coletiva que contribui
para o sucesso da região e nos permite acolher, tão bem, todos os turistas que vêm desfrutar da
oferta turística do destino. Num ano especialmente exigente e com tantos desafios, não quisemos
deixar de agradecer aos residentes pela dedicação e por continuarem a receber tão bem quem procura
o Algarve  refere João Fernandes, presidente da RTA.
 
O Algarve é, há 40 anos seguidos, o principal destino turístico nacional tanto para portugueses como
para estrangeiros e é, repetidamente, reconhecido como melhor destino europeu de praia e melhor
destino de golfe do mundo.
 
Texto da responsabilidade da empresa.
 
Fonte: LPM Comunicação
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Campanha "O teu sorriso é um dos segredos do Algarve" presta homenagem aos
residentes da região
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O foco da campanha é obviamente o sorriso, ou seja, o espírito acolhedor e a hospitalidade que se
encontra, naturalmente, na população local.
 
A mais recente campanha da Região do Turismo do Algarve (RTA), "O teu sorriso é um dos segredos
do Algarve", volta a prestar homenagem aos residentes da região, pela simpatia e cordialidade com
que recebem, todos os anos, os milhares de turistas nacionais e estrangeiros que escolhem o destino
para passar férias ou para uma escapadinha de fim de semana.
 
A campanha tem uma forte aposta no digital, nomeadamente das diversas redes sociais, mas também
pode ser admirada nas ruas através dos cartazes espalhados nas ruas de Olhão, Albufeira e Portimão.
Pela cidade de Faro vai ser possível ver estes "sorrisos" em cinco autocarros decorados para o efeito.
 
O foco da campanha é obviamente o sorriso, ou seja, o espírito acolhedor e a hospitalidade que se
encontra, naturalmente, na população local.
 
O vídeo geral cruza imagens reais da região, onde sobressaem vários elementos da cultura e do
património edificado e natural do Algarve - de Lagos, Cacela Velha, Silves, Loulé e Praia da Salema -,
com o quotidiano de cinco residentes.
 
São eles os protagonistas dos cinco vídeos que vão sendo revelados faseadamente nas redes sociais.
O primeiro já se encontra disponível e é intitulado de o sorriso da Ana.
 
O Algarve é, há 40 anos seguidos, o principal destino turístico nacional tanto para portugueses como
para estrangeiros e é, repetidamente, reconhecido como melhor destino europeu de praia e melhor
destino de golfe do mundo.
 
Newsletter Receba o melhor do SAPO Viagens. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi
Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Facebook Twitter Instagram
 
Susana Krauss
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Nova campanha recorda residentes de que "o teu sorriso é um dos segredos do
Algarve"
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A região do Algarve tem muitos atrativos: a natureza, a gastronomia, o património... e o clima, claro.
Mas acima de tudo, temos as pessoas! , diz João Fernandes
 
"O teu sorriso é um dos segredos do Algarve". A mais recente campanha da Região de Turismo do
Algarve (RTA) presta homenagem aos residentes  pela simpatia e cordialidade com que recebem,
todos os anos, os milhares de turistas nacionais e estrangeiros .
 
Trata-se de uma campanha multimeios, com forte aposta no digital, nomeadamente nas redes sociais
Facebook, Instagram e Youtube, e em publicidade de exterior, encontrando-se nos MUPIs (Olhão,
Albufeira e Portimão), ou em movimento, já que estão a decorar cinco autocarros que circulam pela
cidade de Faro.
 
Todas as peças gráficas refletem o sorriso, ou seja, o espírito acolhedor e a hospitalidade que se
encontra, naturalmente, na população local , diz a RTA.
 
O vídeo geral da campanha cruza imagens reais da região, onde sobressaem vários elementos da
cultura e do património edificado e natural do Algarve - de Lagos, Cacela Velha, Silves, Loulé e Praia
da Salema -, com o quotidiano de cinco residentes. São estes os protagonistas dos cinco spots de 14
segundos que vão sendo revelados faseadamente nas redes sociais. O primeiro já se encontra
disponível e chama-se o "sorriso da Ana".
 
Esta campanha segue o conceito criativo que utilizámos o ano passado, agora com novos
protagonistas que nos trazem novos sorrisos. A região do Algarve tem muitos atrativos: a natureza, a
gastronomia, o património... e o clima, claro. Mas acima de tudo, temos as pessoas! Uma comunidade
que é composta por diferentes nacionalidades. É esta multiculturalidade da vida coletiva que contribui
para o sucesso da região e nos permite acolher, tão bem, todos os turistas que vêm desfrutar da
oferta turística do destino , diz João Fernandes, presidente da RTA.
 
Num ano especialmente exigente e com tantos desafios, não quisemos deixar de agradecer aos
residentes pela dedicação e por continuarem a receber tão bem quem procura o Algarve , conclui.
 
Sul Informação
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TURISMO: Algarve agradece aos residentes
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NOVA CAMPANHA DO TURISMO DO ALGARVE AGRADECE AOS RESIDENTES
 
A mais recente campanha da Região do Turismo do Algarve (RTA), O teu sorriso é um dos segredos do
Algarve, volta a prestar homenagem aos residentes da região, pela simpatia e cordialidade com que
recebem, todos os anos, os milhares de turistas nacionais e estrangeiros que escolhem o destino para
passar férias ou para uma escapadinha de fim-de-semana.
 
Trata-se de uma campanha multimeios, com forte aposta no digital, nomeadamente veiculada nas
redes sociais Facebook, Instagram e Youtube, e em publicidade de exterior, encontrando-se as
criatividades (MUPIs) nas ruas de Olhão, Albufeira e Portimão, ou em movimento, já que estão a
decorar cinco autocarros que circulam pela cidade de Faro. Todas as peças gráficas refletem o sorriso,
ou seja, o espírito acolhedor e a hospitalidade que se encontra, naturalmente, na população local.
 
O vídeo geral da campanha cruza imagens reais da região, onde sobressaem vários elementos da
cultura e do património edificado e natural do Algarve - de Lagos, Cacela Velha, Silves, Loulé e Praia
da Salema -, com o quotidiano de cinco residentes. São estes os protagonistas dos cinco spots de 14''
que vão sendo revelados faseadamente nas redes sociais. O primeiro já se encontra disponível e é
intitulado de o sorrido da Ana.
 
Esta campanha segue o conceito criativo que utilizámos o ano passado, agora com novos
protagonistas que nos trazem novos sorrisos. A região do Algarve tem muitos atrativos: a natureza, a
gastronomia, o património... e o clima, claro. Mas acima de tudo, temos as pessoas! Uma comunidade
que é composta por diferentes nacionalidades. É esta multiculturalidade da vida coletiva que contribui
para o sucesso da região e nos permite acolher, tão bem, todos os turistas que vêm desfrutar da
oferta turística do destino. Num ano especialmente exigente e com tantos desafios, não quisemos
deixar de agradecer aos residentes pela dedicação e por continuarem a receber tão bem quem procura
o Algarve  refere João Fernandes, presidente da RTA.
 
O Algarve é, há 40 anos seguidos, o principal destino turístico nacional tanto para portugueses como
para estrangeiros e é, repetidamente, reconhecido como melhor destino europeu de praia e melhor
destino de golfe do mundo.
 
[Additional Text]:
Algarve
 
tvn.pt
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Algarve F1 success “dependant on the people”
BRUNO G
SANTOSNNNNN

As the Algarve and Portugal prepares to welcome thousands of visitors for the upcoming Formula 1 race, those
behind the organisation of the event talk of the impact that it will have on the region and country as a whole.

Paulo Pinheiro, CEO of the Autódromo Internacional de Portimão, calls for safety rules to be observed byPaulo Pinheiro, CEO of the Autódromo Internacional de Portimão, calls for safety rules to be observed byPaulo Pinheiro, CEO of the Autódromo Internacional de Portimão, calls for safety rules to be observed byPaulo Pinheiro, CEO of the Autódromo Internacional de Portimão, calls for safety rules to be observed byPaulo Pinheiro, CEO of the Autódromo Internacional de Portimão, calls for safety rules to be observed by
those in attendance. (Photo: Lusa)those in attendance. (Photo: Lusa)those in attendance. (Photo: Lusa)those in attendance. (Photo: Lusa)those in attendance. (Photo: Lusa)

A fter 24 years without a
race in Portugal, the
Formula 1 competition
returns to Lusitanian

lands on the Algarve track of the
Autódromo Internacional do
Algarve, in Portimão, between 23
and 25 October.
Due to the Covid-19 pandemic,
the number of tickets has been
reduced. Around 95,000 tickets
could be sold for the event under
normal circumstances but the
pandemic demanded that a
maximum of 35,000 tickets be
sold.
On 7 October, Standvirtual
hosted a Webinar focused on the
impact that the return of Formula
1 would have in Portugal. Nuno
Castel-Branco was the
moderator of the conversation
with the presence of Isilda
Gomes, Mayor of Portimão,
Paulo Pinheiro, CEO of the
Autódromo Internacional de
Portimão and Pedro Matos
Chaves, former Formula 1 driver.

During the Webinar, which was
broadcast live through the
YouTube platform, subjects
such as the economic impact of
the event, the characteristics of
the circuit and the safety
measures that the pandemic
implied were discussed.
The Mayor of Portimão showed
confidence in the reception of
the event. After so many months
of the crisis, according to the
mayor, it will be difficult to cover
the economic deficit caused by
the pandemic with the reception
of Formula 1 and MotoGP
events alone. Even though
“August was reasonable and
September was good”,
companies will profit a lot from
the event. Isilda Gomes goes
further and states that the
restaurants that usually close in
October will remain open, as
well as the hotels in the Algarve,
which are full during the week of
the event.
Paulo Pinheiro calls for safety

rules to be observed by those in
attendance, as this is the only
way to guarantee that the event
can return to Portugal. Masks
and social distancing measures
are already a reality all over the
world, so these same rules will
have to be followed at the
entrance of the event, as well as

in the stands area. When asked
by one of the viewers of the
webinar about ticket sales, the
director of the Autódromo
Internacional do Algarve. Paulo
Pinheiro reinforces saying that
“the success of Formula 1 in
Portugal depends on people.”
Isilda Gomes said that the
municipality of Portimão will be
ready to “live Formula 1” and that
the municipality will have to
maintain a good image, starting
from the cleaning of city spaces
to meetings with businessmen
in the hotel sector. The
municipality is also cooperating
with security authorities. The
mayor says that road
rehabilitation works and the
creation of easy access to the
Autodrome entrances and exits
have been carried out. And
although it is not guaranteed
“that everything goes 100
percent as planned”, Isilda
Gomes is confident that
everything can go well during
the event.
The former driver, Pedro Matos
Chaves, praised the organising
teams of Portugal, regarding
this type of events. According to
the former driver, foreigners are
always happily surprised when
visiting Portugal and he is
hopeful that Portugal will
organise a great event. As
someone who has already
driven on the track at the

Autódromo Internacional do
Algarve, Pedro Matos Chaves,
said that the track is challenging
and “fun.”
At the end of the meeting, Isilda
Gomes highlighted that the event
was supported by the Prime
Minister, António Costa and that
the event cannot be seen as a
regional achievement, but
instead as a national one, since
the race will contribute to “the
increase of the national GDP”. As
the Algarve is a region that thrives
on tourism, the “capital injection”
that the event will bring will boost
the Algarve region, with “the
whole Algarve feeling and
experiencing Formula 1.”
The Mayor of Portimão says that
the results of the project can only
be quantified in the future, using
a company hired by the
municipality. Isilda Gomes
hopes that Formula 1 and
MotoGP events will bring more
people to the Algarve in the
future, and that the images
shared in the press will give
more visibility to the region and
the country as a whole for
prospective visitors in the future.
The organisation hopes that the
Formula 1 race will be able to
return to Portugal in the coming
years and to help this there is a
team of 150 people, working so
that in 2020 Portugal will
organise one of the best events
related to the sport.
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A breath of fresh air PAULA
MARTINSNNNNN

While doctors are unable to pinpoint the exact medical reasons behind improved breathing in the Algarve, anecdotal cases,
historical precedence and scientific air quality levels show that the Algarve really is a breath of fresh air for many.

spent in the south of Portugal
can potentially help improve
health, particularly relating to
respiratory health.
Ilse Van Parys had been
visiting the Algarve for many
years for holidays and she fell
in love with the region. The
environment, the air quality,
and the healthy lifestyle, were
some of the ingredients that
made her family then move to
the Algarve where they decided
to build a house. Ilse Van Parys
is from Belgium, just like
Sigurd Versailles, a Belgian
man with ALS Disease, the
same disease that affected
Stephen Hawking. Sigurd
Versailles who came to the
south of Portugal to improve
his quality of life also.
Versailles had Amyotrophic
Lateral Sclerosis, or ALS, a
progressive nervous system
disease that affects nerve cells
in the brain and spinal cord,
causing loss of muscle control.
One of the consequences of his
loss of capacity was lung
problems. His respiratory

capacity was at about 25
percent and when he was in
Belgium he needed a ventilator
to help him breathe. However,
when he came to Portugal he
didn’t need to use a machine,
only at night when sleeping,
which was something that
made a huge difference to his
life said Ilse Van Parys, his
neighbour.
“Over time he could do less
and less, in the end he couldn’t
do many small and simple
things, the house had to be
adapted to his needs. However
the doctors were amazed at his
level of health while he was in
the Algarve and although they
were unable to pinpoint or
scientifically prove why his
health was better in the
Algarve, they could not deny the
improvements,” she said.
 “After spending four or seven
weeks in Belgium, his
condition was not so good”,
she said. And when he
returned from Portugal to
Belgium, doctors were very
surprised to see significant

improvements in his health.
“Despite not being able to
scientifically prove it, the
results were clear to see,” she
confirmed.
In her own family she also sees
the differences: “Whenever the
children return to Belgium their
health always differs slightly,
for example, it’s easier to get a
cold”. Furthermore, her mother
has asthma and they soon
began to realise that
“whenever she is in the Algarve
she can breathe better”.
According Amilcar Martins, a
retired doctor from São
Martinho do Porto, Portugal,
that also chose the Algarve to
live in with his wife and
children a few years ago: “The
atmosphere here is beneficial
because there is much less
pollution than in other
regions”. The doctor gave an
example: “Even in the Algarve,
close to the ocean we can
breathe better than in the
middle of the city”.
During the year, the air quality
levels do not always remain the
same. According to the doctor:
“In the drier periods of the year,
respiratory disease is better
tolerated than during periods
of humidity”.

Air Quality dataAir Quality dataAir Quality dataAir Quality dataAir Quality data
In the south of Portugal, data
from Qualar - a Portuguese
organisation that provides
information about air quality in
the national territory, found that
at the time of going to press,
the air quality data was very
positive throughout the
Algarve, classified as either
“Very Good” or “Good” across
the region.
In the Algarve, more
specifically in Albufeira, at the
Malpique Station,  51 µg / m3 of
O

3
 (ozone) were recorded, also

classified as “Very good” by
Qualar, while the level of NO

2
,

(Nitrogen dioxide), Albufeira
was considered “very good” for
presenting 0 µg / m3,  which is a
gas considered to be very toxic
to the lungs, was not registered

in Albufeira according to the
latest data.
Given this data, the president of
the Algarve Tourism Region,
João Fernandes, highlights the
historical relationship of the
healthy lifestyle of the Algarve
with the past, recalling the
Algarve tradition of health
tourism. João Fernandes told
The Portugal NewsThe Portugal NewsThe Portugal NewsThe Portugal NewsThe Portugal News: “More
than a century ago, in 1918, the
old São Brás de Alportel
Sanatorium treated patients
with tuberculosis through
exposure to clean and open air,
believing that the Algarve’s
mountain range provided the
best environment for patients to
get away from the polluted air
from urban centres. Already
back then, the Algarve was one
of the main centres for the
treatment of respiratory
diseases in Portugal and
received people from all over
the country in search of clean
air for therapeutic purposes”,
he explained.
A century later, João Fernandes
points out that “the air
quality in the Algarve is still
rated as “very good” and “good”
most days of the year, according
to the indicators provided by the
QUALAR monitoring network
stations, which is jointly
managed by the Portuguese
Environment Agency and CCDR
Algarve”, he clarified.
“We are fortunate to live in a
destination where the sources
of emission of atmospheric
pollutants are practically
nonexistent, both through
industry and from natural
sources, which makes the
Algarve a destination
 with great potential to be a
destination for health and well-
being”, said João Fernandes
who concluded by
stating that these factors
appear to be immediately
perceived by foreigners who
visit the region, helping to
influence the choice of the
Algarve as a residential
destination for those looking for
a healthy quality of life.

The Algarve has great
levels of air quality, rich
in oxygen and low in
pollution, and time

 “We are fortunate to live in a destination where the sources of emission of atmospheric pollutants are “We are fortunate to live in a destination where the sources of emission of atmospheric pollutants are “We are fortunate to live in a destination where the sources of emission of atmospheric pollutants are “We are fortunate to live in a destination where the sources of emission of atmospheric pollutants are “We are fortunate to live in a destination where the sources of emission of atmospheric pollutants are
practically nonexistent,” said the president of the Algarve Tourism Region, João Fernandes.practically nonexistent,” said the president of the Algarve Tourism Region, João Fernandes.practically nonexistent,” said the president of the Algarve Tourism Region, João Fernandes.practically nonexistent,” said the president of the Algarve Tourism Region, João Fernandes.practically nonexistent,” said the president of the Algarve Tourism Region, João Fernandes.
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Renature Section
Welcome to the new Renature section of The Portugal News, a place to read about initiatives that have been designed

to make the natural world that we live in a better place. The Portugal News will be seeking out articles and stories
from across the country but if you have information to share about a project that you are involved in then please

contact us at: info@theportugalnews.com

ReNature Monchique – Tree future is shady JAKE
CLEAVERNNNNN

Unfortunately, due to warming temperatures and our
influences in general, forest fires have become increasingly
common here in Portugal.

In this millennium
alone we’ve had big
fires in 2003, 2004,
2016, 2017 and in

2018 we had the worst fire
in Europe that year. In the
Serra de Monchique
28,000 hectares were
burnt down, which had a
devastating effect on the
natural habitats and the
species that live there.
However, thanks to a
project called ‘ReNature
Monchique’, over 62,000
native trees have been re-
planted, and there’s plans
to plant another 75,000.
That’s a whole lot of holes
to dig! How is this
possible? The PortugalThe PortugalThe PortugalThe PortugalThe Portugal
NewsNewsNewsNewsNews went to talk to João
Fernandes, the President
of the Região de Turismo
do Algarve, to find out.
The President explained
that it was all a matter of
bringing the right partners
together. Michael O’Leary,
the CEO of Ryanair was
here in the Algarve during
the fires in 2018 and,
witnessing the devastation,
wanted to see how he
could help. He contacted
the Região de Turismo do
Algarve, and President
Fernandes said they were
quick to get in touch with
the ICNF (Instituto da
Conservação da Natureza
e das Florestas) who told
them that a group called
GEOTA (Grupos de
Estudos de Ordenamento
do Território e Ambiente)
was, with the help of the

Municipality of Monchique,
already developing this
ReNature project, but even
though they had the
necessary expertise - they
were in desperate need of
a cash injection.
Ryanair run a ‘Carbon
Offset Initiative
Programme’ in which they
offer all their customers the
option of donating to the
project that promises to
use the money to plant
trees that will not only help
diminish their carbon
footprint, but will also serve
to help to restore local
ecosystems and keep the
beautiful places they enjoy
visiting so much, well...
beautiful. Ryanair offered
to use this money to invest
in the project, and the
whole thing got off the
ground, or more literally,
trees got ‘in the ground’, in
record time.
In 2019 they donated
€250,000 which, as I said
before, helped in the
production and plantation
of 62,000 trees, over 291
hectares and helped 90
landowners, and it’s
estimated that in the future
these trees will be
responsible for catching
and storing over 500
tonnes of carbon per year.
However, just last month
on 29 September, Ryanair,
who were very pleased with
the results of the past year,
donated another €250,000
to the project. President
João Fernandes stressed

how, “in the globally
adverse context for the
travel and tourism sector in
general, and for air travel in
particular, Ryanair and
their passengers
continuing commitment to
the renaturalisation of the
Serra de Monchique is
remarkable. Ryanair
clearly believes in the
Algarve and deserves the
greatest gratitude and
recognition in the region”.
You may have noticed that
the project is concentrating
on the renaturalisation of
Monchique, rather than the
reforestation. Although the
words are synonymous,
reforestation is what’s
known as silvicultural,
which means it
concentrates more on
developing the forests for
timber production.
Renaturalisation also
involves planting plenty of
trees, but it concentrates
on restoring the ecosystem
in general, and uses trees
as a vital means of doing
that.
This is not an easy thing to
do and requires
considerable expertise.
That’s why it’s great that the
money went to GEOTA who
are experts in the field and
who know the area well
since they have been on
the ground, and indeed ‘in
the fields’ of Monchique
since 2015 working on
another project called
‘Terraseixe’. There’s a
high mortality rate in the

trees planted, and it’s
important to know the land
well, and know what works
best where, in order to give
the trees a fighting start.
It’s also important to know
what to plant. In the past
you wouldn’t see any
Eucalyptus, or Pine trees in
Monchique. They are an
invasive species, and
however beautiful they may
be (particularly the
Eucalyptus), they are highly
flammable, and are not
meant to be there. The
Renature project has
therefore taken the
opportunity to re-plant
trees that are native to the
area, and are also on the
‘Natura 2000’ list of
species that are most
threatened in Europe.
Namely Chestnut, Cork and
Medronho trees, which
they grow locally at the
Viveiro Dinis, and it’s only
the Monchique Oak,
whose production isn’t very
profitable, that comes from
the ICNF nurseries. These
trees will take 15 years to
grow and, of course, not all
the trees that are planted
will make it, but in 2045 we
should all be able to enjoy
the Serra in all its old glory.
Of course, none of this
would have been possible
without the collaboration
and support of the local
community. 98 percent of
the forest around
Monchique is privately
owned and most
landowners do not have
the ability or the resources
to recover from such
disasters. But not only that,

deciding not to plant
Eucalyptus trees that grow
quickly and can be used as
pulp for making paper, and
also in the construction
industry (and so can soon
be monetised) but are
however highly flammable
and make it more likely that
such a disaster will happen
again. And instead,
deciding to plant a barely
visible Cork Oak sapling
that will only reach a
reasonable size in 20
years, and only then start to
give an income to the
landowner, requires great
forethought and ability to
see beyond themselves
and look to what’s best for

the ecology and the future
of the region.
As the Ancient Greek
proverb has it, ‘A society
grows great when old men
plant trees whose shade
they know they shall never
sit in’.
As President Fernandes
sums it up “without the will
of all parties involved, it
would not be possible to
promote the ecological
restoration of the land and
forests in Monchique,
keeping them in harmony
with the rest of the Algarve,
which as a whole remains
the main holiday
destination in Portugal”.

The ReNature programme gets underway in Monchique with the planting of new trees.The ReNature programme gets underway in Monchique with the planting of new trees.The ReNature programme gets underway in Monchique with the planting of new trees.The ReNature programme gets underway in Monchique with the planting of new trees.The ReNature programme gets underway in Monchique with the planting of new trees.

In 2018 we had the worst fire in Europe that year and in the Serra de Monchique 28,000In 2018 we had the worst fire in Europe that year and in the Serra de Monchique 28,000In 2018 we had the worst fire in Europe that year and in the Serra de Monchique 28,000In 2018 we had the worst fire in Europe that year and in the Serra de Monchique 28,000In 2018 we had the worst fire in Europe that year and in the Serra de Monchique 28,000
hectares were burnt down, which had a devastating effect on the natural habitats andhectares were burnt down, which had a devastating effect on the natural habitats andhectares were burnt down, which had a devastating effect on the natural habitats andhectares were burnt down, which had a devastating effect on the natural habitats andhectares were burnt down, which had a devastating effect on the natural habitats and
the species that live there.the species that live there.the species that live there.the species that live there.the species that live there.
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Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:48

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 89211670

 
21-10-2020 09:00

Perdas dos hotéis portugueses

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bbf6cfc4-0d9a-496c-9294-

163dbe4e44a1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com uma pandemia, sem turistas e com vários meses praticamente sem voos a aterrar em Portugal,
os hotéis terão perdido este ano mais de 3 mil e 600 milhões de euros. Previsão avançada pelo
presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, Raul Martins.
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Rádio Observador

 	Duração: 00:01:32

 	OCS: Rádio Observador - Notícias

 
ID: 89211697

 
21-10-2020 08:05

Perdas dos hotéis portugueses

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7a593d0a-448f-4268-9db0-

2d1bf9d99cae&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Turismo, a Associação da Hotelaria em Portugal estima que este ano haja perdas de receitas nos
hotéis que devem ascender a três mil milhões de euros. 70% é a quebra de receita estimada pelo
presidente da associação, que justifica, sobretudo, pela falta de turistas. Raul Martins lamenta, em
entrevista à agência Lusa, que os apoios do Governo ter tenham chegado tarde.
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Renascença

 	Duração: 00:01:00

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 89210532

 
20-10-2020 21:03

Desemprego em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9a451e5b-8551-4169-b16b-

3ee7fe3aa745&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve acredita que a curva
do desemprego vai continuar a subir na região. Elidérico Viegas sustenta que na época baixa, que
agora se inicia, mais de 70% do alojamento vai fechar portas, uma subida de cerca de 20% em
relação a anos anteriores.
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Renascença

 	Duração: 00:01:10

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 89205471

 
20-10-2020 20:03

Trabalhadores algarvios recebem apoio social das autarquias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=667c8614-0706-4595-9293-

b9b43280fddb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os trabalhadores algarvios com dificuldades no acesso ao subsídio de desemprego estão a receber
apoio social das autarquias.
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"Portimão Motor Sports" Em contagem decrescente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2020

Meio: Algarve 7 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=829ee9a7

 
"Portimão Motor Sports" já veste a cidade com muitos adereços inspirados nos desportos motorizados
 
Em contagem decrescente para a corrida de 25 de outubro a contar para o Mundial de Fórmula 1, que
se vai disputar no Autódromo Internacional do Algarve, a cidade de Portimão veste-se ao longo desta
semana com as cores dos desportos motorizados, tendo preparado um programa de animação
inspirado nas competições de alta velocidade.
 
Sob o lema "Portimão Motor Sports", o programa pretende ser "um conceito e uma marca que afirma
a cidade como a anfitriã do Autódromo Internacional do Algarve, e que se embeleza para receber de
braços abertos os grandes fãs dos desportos motorizados, fazendo questão de mostrar a sua
identidade, do património à cultura, sem esquecer a gastronomia", segundo a presidente do Município,
Isilda Gomes.
 
Esta animada 'pista' tem início no Largo da Mó, estendendo-se pela Alameda da República, Jardim 1º
de Dezembro, Praça Manuel Teixeira Gomes e zona ribeirinha. Nos grandes ecrãs instalados na cidade
será possível ver os treinos e as competições, enquanto a animação de rua, o Camião RFM (com
emissões em direto), gaming e simuladores 7D, entre outras atividades. "Toda esta oferta funcionará
como um chamariz para que quem nos visita consuma no nosso comércio, se delicie com a nossa
gastronomia e experiencie as nossas propostas de lazer, vibrando com as emoções da alta velocidade,
mesmo fora do autódromo", defende a autarca.
 
Estão previstas atuações musicais, sujeitas a levantamento gratuito de bilhetes e com lugares
sentados, a começarem pelas 21h30, sexta-feira dia 23 de Outubro a Banda Motorsports, sábado dia
24 a cantora Mariza. Domingo, para encerramento a animação estará por conta da DJ ZANOVA pelas
17h30, no recinto de exposições.
 
Centenas de bandeirolas de xadrez decoram centenas de estabelecimentos comerciais durante toda
esta semana, transmitindo uma ambiência festiva à principal zona de comércio da cidade.
 
Sem esquecer a atual situação pandémica, a responsável apela ao comportamento cívico, ao pedir que
"todos sejamos um agente de proteção, nossa e dos outros: se cumprirmos as regras da Direção-
Geral da Saúde, estaremos salvaguardados."
 
"Na cidade primamos por cumprir as regras emanadas pelas autoridades sanitárias e tudo faremos
para que ninguém possa dizer que foi infetado em Portimão, pois esta é uma excelente oportunidade
para mostrarmos o que temos de melhor", sublinha Isilda Gomes.
 
A programação do "Portimão Motor Sports" pode ser consultada em
 
Portimão Motorsports Village
 
ThemeGrill

Página 42



A43

F1 em Portugal: 4,2 mil milhões de euros estão a chegar ao Autódromo Internacional
do Algarve (Desporto )
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2020

Meio: Bola Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=959beb42

 
A competição rainha do mundo automóvel regressa a Portugal 24 anos depois e traz consigo uma das
frotas mais valiosas de sempre. Mercedes e Ferrari lideram o pelotão na classificação e na quantia
investida por carro, na época que antecede a limitação das despesas que cada equipa/construtora
pode investir nos seus veículos.
 
10 equipas com dois pilotos cada disputam o GP de Portugal no que promete ser mais uma luta
renhida para retirar o atual campeão do mundo, Lewis Hamilton, do pódio. A tarefa não será fácil, não
só pelo talento e experiência do piloto britânico, mas também pela qualidade do carro da Mercedes
que, segundo os especialistas, supera em larga escala os adversários.
 
Ferrari e Mercedes são as equipas mais valiosas de sempre
 
A equipa/construtora do atual campeão do mundo, a Mercedes, está avaliada em 1,1 mil milhões de
euros, sendo a equipa mais valiosa de sempre a disputar uma temporada de Fórmula 1. Segue-se a
italiana Ferrari, marca emblemática desta modalidade, avaliada em 846 milhões de euros. Segundo a
"Forbes", estas duas equipas foram as mais bem-sucedidas financeiramente na última década.
 
As restantes oito equipas estão, conjuntamente, avaliadas em 2,2 milhões de euros segundo a
"Forbes". Individualmente, a Red Bull Racing (541 milhões de euros) fecha o pódio das equipas mais
valiosas a alguma distância da Mercedes e Ferrari. Seguem-se a Mclaren (525 milhões de euros),
Renault (364 milhões de euros), Williams (338 milhões de euros), AlphaTauri (169 milhões de euros),
Racing Point (110 milhões de euros), Haas F1 (97 milhões de euros) e a Alfa Romeu (88 milhões de
euros).
 
Diferença de orçamento das equipas diminui a competitividade
 
O orçamento que cada equipa/construtora está disposta a gastar nos seus carros tem sido, ao longo
da última década, um dos pontos mais sensíveis e escrutinados da competição. A diferença entre os
dois primeiros (Mercedes e Ferrari) e os restantes é bastante significativa e isso tem gerado várias
críticas à organização.
 
Nesse sentido e, após longas negociações, a Fórmula 1 aceitou diminuir os gastos numa escala móvel
ao longo de vários anos. O limite será estabelecido nos 145 milhões de dólares (122 milhões de euros)
já para 2021, caindo para os 140 milhões dólares (118 milhões de euros) em 2022, e para o período
entre 2023 a 2025 estará fixado nos 135 milhões de dólares (114 milhões de euros).
 
Para se ter uma melhor noção do quanto este aspeto influencia o desempenho das equipas, basta
olharmos para o orçamento que cada uma investiu na temporada de 2020 segundo o portal
"BeyondTheFlag": Mercedes (409 milhões de euros), Ferrari (392 milhões de euros), Red Bull Racing
(376 milhões de euros), Renault (230 milhões de euros), Mclaren (227 milhões de euros), Racing Point
(159 milhões de euros), Haas F1 (146 milhões de euros), Alfa Romeu (119 milhões de euros),
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AlphaTauri (116 milhões de euros) e a Williams (111 milhões de euros).
 
Rentabilidade não é sinónimo de troféus na F1
 
A nível de receitas, sem surpresa, Mercedes e Ferrari também lideram nesta categoria, com 451
milhões de dólares (381 milhões de euros) e 426 milhões de dólares (360 milhões de euros)
respetivamente. A diferença para as restantes equipas, ainda assim, não é tão grande como a sua
avaliação faz transparecer. Segundo a "Forbes", as restantes oito equipas que compõem o
campeonato do mundo de Fórmula 1 têm receitas de: Red Bull Racing (276 milhões de euros), Renault
(165 milhões de euros), Williams (149 milhões de euros), AlphaTauri (145 milhões de euros), Mclaren
(139 milhões de euros), Racing Point (88 milhões de euros), Haas F1 (80 milhões de euros) e a Alfa
Romeu (71 milhões de euros).
 
Patrocínios multiplicam-se na competição automóvel mais vista do mundo
 
Sendo uma das competições mais mediáticas do mundo, é natural que várias marcas estejam
dispostas a investir vários milhões de euros em patrocínios. A Fórmula 1 conta com 15 parceiros no
financiamento da temporada: Heineken, Pirelli, DHL, Emirates, Rolex, Johnnie Walker, AMG Driving
Performance, AWS, Petronas, Champagne Carbon, Cyber1, Marelli, Securitas, Hotels for Hope and
Fanatec.
 
14 nacionalidades divididas por 20 equipas
 
A nível de pilotos, sendo esta a competição rainha do automobilismo, é natural que a possibilidade de
conduzir um carro de Fórmula 1 seja muito atraente para quem faz das corridas a sua profissão. A
Fórmula 1 desde a sua fundação, em 1950, já contabilizou 39 nacionalidades diferentes.
 
A edição de 2020 conta com 14 nacionalidades diferentes, que representam todos os continentes do
mundo, com exceção para África. Reino Unido e França são os países com mais representantes, três
cada, seguindo-se o Canadá e a Finlândia com dois cada. Austrália, Alemanha, México, Polónia,
Dinamarca, Tailândia, Rússia, Países Baixos, Itália e Espanha completam o leque de nacionalidades.
 
Impacto económico para Portugal pode chegar aos 100 milhões de euros
 
As corridas de Fórmula 1, regra geral, acabam por ter sempre um impacto económico muito
significativo nos países onde se disputam. Portugal, ao que tudo indica, não será exceção. Segundo o
presidente executivo do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), Paulo Pinheiro, os cálculos feitos
para 35 mil espectadores geravam um resultado "sempre superior" a 100 milhões de euros.
 
Apesar de já se saber que o AIA só vai poder receber 27.500 espectadores, depois da DGS ter limitado
a lotação inicial prevista de 46 mil pessoas. Ainda assim, o impacto económico para a região do
Algarve e restante Portugal continental será considerável, não só por ser um dos eventos mais
mediáticos do mundo desportivo, como também pela expectativa criada à volta de uma corrida que
não se disputa em Portugal desde 1996.
 
Segundo Paulo Pinheiro, o impacto económico gerado servirá como uma "lufada de ar fresco" para a
região do Algarve - uma das mais afetadas economicamente pela pandemia de Covid-19 por estar tão
dependente do Turismo. Segundo o responsável a vinda da Fórmula 1 a Portugal impedirá que "90%
da hotelaria algarvia esteja fechada".
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Hotelaria quer TAP à escala do turismo nacional e "que sirva o país"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=af834755

 
O desenvolvimento da transportadora aérea nos últimos anos, com a gestão privada, "não era tanto
servir o país turístico", mas mais atingir objetivos de resultados, entende líder da AHP.
 
Raul Martins, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal.
 
© António Cotrim/Lusa
Comentar
O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse à Lusa que o setor deseja, no âmbito
da reestruturação da TAP, uma companhia aérea dimensionada à escala do turismo nacional, "rentável
e que sirva o país".
 
Em entrevista à agência Lusa, Raul Martins afirmou que o que a AHP quer para a TAP "é que seja
rentável e que sirva o país", sublinhando, porém, não querer uma TAP "pequenina", mas sim
"dimensionada à escala daquele que seja o turismo nacional".
 
O presidente da AHP defendeu que o desenvolvimento da transportadora aérea nos últimos anos, com
a gestão privada, "não era tanto servir o país turístico", mas mais atingir objetivos de resultados,
"que, afinal, foram negativos".
 
No entanto, o responsável apontou que, dentro das opções da gestão anterior da TAP, a aposta no
mercado dos Estados Unidos da América "foi um aspeto muito positivo".
 
"É certo que esta nova administração da TAP que vier a ser concretizada o fará
 
, porque ela é, em termos financeiros, benéfica para a TAP, mas também é benéfica para o país,
sendo certo que as rotas da América e do Brasil, em especial, não têm muita concorrência das 'low
cost' ", acrescentou.
 
Em relação à operação da companhia aérea no Porto, Raul Martins disse não compreender como é que
aquela cidade foi colocada numa "situação de segunda opção" e entende que reduzir as ligações com o
Porto foi uma decisão "pouco curial".
 
"O Porto cresceu imenso em termos turísticos nos últimos anos, cresceu mais do que Lisboa, em
percentagem", sublinhou.
 
Porém, o presidente da AHP disse ter informação de que está a ser feito um levantamento pela TAP
das necessidades do Porto em termos de operação -- bem como da Madeira e dos Açores -, no âmbito
do plano de reestruturação a apresentar à Comissão Europeia, que "vai fazer com que o Porto volte a
ter a importância que deve em termos turísticos".
 
"O facto de haver muitas 'low cost' a operar com muita intensidade para o Porto, ou para o Algarve,
não quer dizer que a TAP não tenha a sua quota e o seu mercado, não só dos portugueses que se
querem deslocar, mas também dos turistas que vêm para o norte", acrescentou.
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Numa audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, em 15 de outubro, no
parlamento, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, disse que as quatro
rotas criadas no aeroporto do Porto, para Amesterdão, Milão, Zurique e Ponta Delgada estão com
"46% da lotação em média" e são "neste momento um prejuízo para a TAP".
 
O ministro revelou ainda que está a ser estudado o reforço da frota da TAP Express/Portugalia, para
operar, a partir de Porto e Faro, para outros aeroportos da Europa, em "ligações ponto a ponto", para
tentar que a TAP seja "mais competitiva", nomeadamente face às companhias aéreas 'low-cost'.
 
Em 02 de julho, o Governo anunciou que tinha chegado a acordo com os acionistas privados da TAP,
passando a deter 72,5% do capital da companhia aérea, por 55 milhões de euros.
 
A Comissão Europeia aprovou em 10 de junho um "auxílio de emergência português" à companhia
aérea TAP, um apoio estatal de até 1.200 milhões de euros para responder às "necessidades imediatas
de liquidez" com condições predeterminadas para o seu reembolso, entre os quais a apresentação de
um plano de reestruturação até meio de dezembro.
 
[Additional Text]:
Raul Martins, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal.
Rosália Amorim
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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AHP mais pessimista estima perda de receita acima de 3,6 mil milhões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/10/2020

Meio: ECO - Economia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f61c7e7e

 
Estimativa da associação é de uma quebra de receita a rondar os 70% este ano, que se traduzirá num
valor superior ao estimado a meses do início da pandemia de Covid-19.
 
O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Raul Martins, estima que a perda de
receitas dos hotéis em 2020 possa ser superior a 3,6 mil milhões de euros, previsão mais pessimista
do que a que foi feita em junho.
 
Em entrevista à Lusa, Raul Martins, disse que a estimativa da associação anda atualmente numa
quebra de receita a rondar os 70% este ano, que se traduzirá num valor superior ao estimado a
meses do início da pandemia de Covid-19.
 
A queda "anda pelos 70%, há [estimativas de] outros que andam nos 60%, mas com a evolução que
estamos a ter na Europa e sem turistas dos outros continentes, só vejo que possa ser pior do que isso,
não tenho outra expectativa", afirmou Raul Martins.
 
Em 4 de junho, a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, disse que a associação estimava
perdas de receita entre os 3,2 e os 3,6 mil milhões de euros este ano, bem como menos 24,8 a 46,4
milhões de dormidas.
 
Agora, Raul Martins lembra que, em junho, a AHP ainda tinha a expectativa de que no mês seguinte "a
situação retomava", mas que, entretanto, "houve hotéis que estavam para abrir" a partir de julho, e
que "não abriram, nomeadamente nas cidades".
 
"A expectativa era de que em julho houvesse uma retoma [...], ela não existiu e, portanto, a
expectativa é de facto a redução ou a perda de receitas no turismo ser superior a essa" que tinha sido
estimada inicialmente.
 
Sobre a ajuda que o mercado interno deu este verão às empresas do setor que se veem privadas de
turistas estrangeiros ao nível dos últimos anos, o presidente da administração da AHP admite que o
fluxo dos portugueses "a muitas [empresas] salvou".
 
"Salvou no sentido de que os prejuízos foram contidos ou não houve quase prejuízos. Repare, o
Algarve, mais até em setembro do que em agosto - julho nesse aspeto não resultou muito -, mas em
agosto já houve um crescimento razoável de turismo interno e em setembro houve, salvo erro, mais
de 30% de aumento do turismo interno no Algarve", afirmou.
 
"Mas não só. Todo o interior (...), [este] não teve aumento, teve foi menos redução, quer dizer se o
ano passado tinham tido uma ocupação de 60% este ano tiveram 50%. É muito melhor do que aquilo
que aconteceu nas cidades", acrescentou.
 
Segundo o responsável, em Lisboa, por exemplo, a ocupação dos hotéis "já depois de julho" está
numa média, "face à oferta, de 15% e há quem tenha menos", disse
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"Estou a dizer da oferta, não é dos hotéis que estão abertos, mas como há hotéis que estão abertos e
outros estão fechados, alguns conseguem chegar ali aos 30%, mas [a média] é 15%", explicou.
 
Já no Porto, Raul Martins, diz que "quanto muito 25%".
 
"As cidades foram as que sofreram mais porque as pessoas sabem que nas cidades há mais gente.
Portanto, as pessoas querem ir para as zonas rurais onde há menos gente. Veja o que aconteceu
agora no Algarve: Albufeira ficou deserta porque era onde se concentravam mais pessoas. No entanto
as pessoas foram para outros lados onde havia menos possibilidade de haver um grande volume de
pessoas".
 
Raul Martins acredita que "este paradigma" da hotelaria e do turismo "está a mudar", e até já estava,
"mas agora mudou mais rapidamente e não vai voltar para trás".
 
"Não vamos voltar ao mesmo nível de aglomerações que tínhamos. As pessoas vão querer cada vez
mais ir para sítios onde estejam mais recatadas por todas as razões e mais uma: agora aprenderam
que isso até será mais interessante. Agora, haverá sempre os mais novos que querem ter mais
gente", acredita.
 
"É natural, é humano, mas este paradigma que agora surge de procurar hotéis mais pequenos,
procurar sítios com menos gente, mas que tenham atratividade" não vai mais desaparecer, sustenta.
 
Assim, há a convicção de não se vai "voltar à estaca anterior a 2019".
 
"Vai haver uma alteração das preferências dos turistas. Já havia, estas coisas dos passeios, das
caminhadas (...) e agora há mais uma razão", a pandemia, conclui.
 
Lusa
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Início B4 Presidente da República deu volta ao Algarve para apoiar turismo
 
Presidente da República deu volta ao Algarve para apoiar turismo
 
Outubro 21, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, terminou a sua autêntica volta ao Algarve. No
total foram 16 visitas a outros tantos municípios como tinha prometido no início do Verão, que
começou em Vila Real de Santo António, e foi concluída no sábado em Vila do Bispo.
 
No final da sua deslocação, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a forma positiva como os portugueses
aderiram ao Algarve nas suas férias de Verão, mas admitiu que não chega para suprir as enormes
quebras do turismo na região.
 
O ciclo de 16 visitas que Marcelo Rebelo de Sousa fez ao longo de todo o Verão, com o objectivo de
puxar pelo Algarve, reunindo-se com os autarcas, empresários e dirigentes de IPSS, foi inteiramente
justificado. É que a região algarvia, demasiado dependente do turismo, viveu o seu Verão mais negro
de sempre. Olha-se para os números do desemprego e o Algarve é, de longe, a região do país onde o
desemprego mais subiu, por causa da paragem do turismo, sublinhou o chefe de Estado, no balanço
que fez aos jornalistas.
 
O Presidente da República destacou os aspectos positivos e aspectos menos positivos que encontrou
ao longo destas suas deslocações de trabalho à região algarvia.
 
Do lado dos aspectos positivos, salientou a unidade que encontrei entre autarcas de todo o Algarve,
que convergiram, desde o início e sem excepção, até ao presente, na estratégia a adoptar, bem como
o facto de ser possível haver uma ponte entre a administração central e o poder local.
 
Em relação ao turismo e à actividade económica regional, apesar de ter andado muito longe de anos
anteriores, o Presidente da República considerou que acabou por ser melhor do que se esperava. Por
isso, considerou, como terceiro ponto positivo, o facto de partir-se de zero ou quase zero e ter sido
possível ter uma evolução, nuns casos mais positiva, noutros menos, mas genericamente superior
àquilo que se temia em finais de Maio, princípios de Junho.
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O Presidente considerou também o facto de, sobretudo no caso do mercado britânico, e depois
noutros mercados de forma menos sensível, ter havido avanços e recuos como um dos pontos menos
positivos que detectou no Algarve durante as suas visitas ao longo de todo o Verão e que só agora
terminam.
 
Fazendo um balanço final sobre este ciclo de 16 visitas de apoio ao Algarve, o Presidente da República
concluiu: o saldo foi melhor do que eu, em Junho, pensava. É evidente que fica muito aquém daquilo
que foi em anos anteriores e daquilo que nós desejaríamos e desejamos para os anos seguintes.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
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