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Há exceções 
mas só para 
alguns turistas 
FINADOS Só os turistas 
estrangeiros e os das re-
giões autónomas que ru-
mem ao continente es-
tão autorizados a circu-
lar entre concelhos, ape-
sar das restrições em vi-
gor de 30 de outubro a 3 
de novembro, para tra-
var o contágio pelo novo 
coronavírus, indicou, 
ontem, a Associação da 
Hotelaria, Restauração e 
Similares de Portugal, ci-
tando um esclarecimen-
to do Governo. 
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A2 Só alguns turistas podem circular entre concelhos apesar das restrições
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b618a453

 
Apenas os turistas estão autorizados a circular entre concelhos, apesar das restrições que vigoram
entre 30 de outubro e 03 de novembro para travar o contágio pelo novo coronavírus, indicou esta
quarta-feira a AHRESP, citando um esclarecimento do executivo.
 
Segundo o esclarecimento enviado pelo gabinete da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, à
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), as restrições de circulação
entre concelhos, no período compreendido entre as 00:00 de 30 de outubro e as 06:00 de 03 de
novembro, não se aplicam a "turistas estrangeiros, bem como os cidadãos nacionais residentes nas
regiões autónomas e fora de Portugal" para locais como empreendimentos turísticos e alojamento
local.
 
Num comunicado anterior, a AHRESP tinha apontado que, no seu entendimento, a proibição em causa
não se aplicava às reservas de alojamento previamente efetuadas.
 
Na leitura que faz do diploma, a AHRESP entende que as reservas previamente concretizadas, quer no
domínio do Alojamento Turismo, quer no domínio dos eventos familiares e corporativos, "se
encontram acomodadas" na parte da resolução que indica que esta restrição não se aplica "às
deslocações de cidadãos não residentes para locais de permanência comprovada".
 
Porém, na altura, a associação ressalvou que ia pedir uma clarificação à tutela.
 
No início desta semana a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) apelou para que a proibição de
deslocações entre concelhos exclua as reservas em estabelecimentos hoteleiros feitas antes do
anúncio da medida.
 
Esta medida foi aprovada na reunião do Conselho de Ministros realizada dia 22 de outubro, notando a
AHP que causou "imensa perturbação e cancelamentos" junto de alguns estabelecimentos hoteleiros,
nas "reservas previstas de pequenos grupos, nacionais e estrangeiros".
 
Pouco mais de uma semana após o Conselho de Ministros ter anunciado o regresso do estado de
calamidade, devido ao aumento de casos de contágio pelo novo coronavírus, foi aprovada, em 22 de
outubro, a proibição de circulação entre concelhos do continente, durante o fim de semana
correspondente ao Dia de Finados, estando previstas medidas semelhantes às da Páscoa.
 
JN/Agências
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A3

Covid-19. Turistas estrangeiros excluídos da proibição de viajar entre concelhos, se
forem para hotéis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Expresso Online Autores: Conceição Antunes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bcef0f83

 
Emigrantes, madeirenses ou açorianos que tinham reservas em hotéis ficam fora das restrições à
mobilidade de 30 de outubro a 3 de novembro, detalhou a Secretaria de Estado do Turismo à
associação AHRESP
 
Os turistas estrangeiros que têm reservas em hotéis ou estabelecimentos de alojamento local não vão
ficar abrangidos pela proibição de viajar entre concelhos de 30 de outubro a 3 de novembro,
decretada pelo Governo como medida de contenção da pandemia de covid-19, apanhando o fim-de-
semana com o dia de finados, a 1 de novembro, em que as pessoas habitualmente se deslocam a
vários lugares para irem aos cemitérios.
 
A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) avança ter pedido
esclarecimentos à tutela sobre as restrições à mobilidade que vão vigorar no país entre as zero horas
de 30 de outubro e as 6h00 de 3 de novembro, ao que a Secretaria de Estado do Turismo precisou
que a limitação de circulação entre concelhos não se aplica "às deslocações de cidadãos não residentes
em território nacional continental para locais de permanência comprovada".
 
Hotéis, alojamentos locais e outros empreendimentos turísticos inserem-se nestes "locais de
permanência comprovada", segundo clarificou, também, a Secretaria de Estado do Turismo à
associação.
 
Neste caso, a reserva do hotel irá servir de prova para permitir que turistas estrangeiros possam
circular livremente entre concelhos de 30 de outubro a 3 de novembro.
 
Também os emigrantes, madeirenses ou açorianos que nesta altura tinham reservas em
empreendimentos turísticos ficam com 'salvo conduto'. Conforme precisou a Secretaria de Estado do
Turismo à AHRESP, nas exclusões à proibição de viajar entre concelhos "incluem-se os turistas
estrangeiros, bem como os cidadãos nacionais residentes nas regiões autónomas e fora de Portugal".
 
A "imensa perturbação" em cancelamentos de reservas nos hotéis
Além da AHRESP, também a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) tinha apelado ao Governo para
excluír os hóspedes com reservas já efetuadas da proibição de circular entre concelhos de 30 de
outubro a 3 de novembro, pelos "impactos que a medida pode acarretar nas reservas em
estabelecimentos hoteleiros".
 
"É necessário acautelar que as poucas reservas efetuadas para esse período possam ser
concretizadas, permitindo aos hóspedes deslocar-se dos seus concelhos de origem para aqueles onde
os estabelecimentos se localizem", frisou Raul Martins, presidente da AHP, enfatizando a "imensa
perturbação e cancelamentos" que a proibição gerou junto de alguns estabelecimentos hoteleiros.
 
Quer para turistas nacionais, quer para estrangeiros, o presidente da AHP defendeu ser "necessário
garantir que estas deslocações possam ser asseguradas, com o comprovativo de reserva nos hotéis,
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em data prévia ao anúncio da medida" e garantiu que "os hotéis cumprem todas as regras da DGS e
do Governo, são certificados com o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal e existirá um geral
cumprimento das regras de não deslocações inter-concelhos senão para esse fim de alojamento".
 
Neste apelo para se criarem excepções às restrições decretadas no caso dos hotéis e alojamentos
turísticos, Raul Martins lembrou que "estamos a enfrentar uma previsível quebra de dormidas neste
ano que pode chegar a 46,6 milhões, e a uma perda de receita da ordem de 3,6 mil milhões de
euros", e que "seria uma inconsciência não segurar as poucas oportunidades que ainda temos", e
"com o sacrifício cego das poucas unidades hoteleiras e trabalhadores que lutam por manter as portas
abertas".
 
[Additional Text]:
Conceição Antunes
 
Conceição Antunes
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A5

Microempresas do turismo do Norte são as que recebem mais apoios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/10/2020

Meio: ECO - Economia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a258b54b

 
Até a momento já foram pagos 52,5 milhões de euros a microempresas do setor do turismo, indicam
os dados do Turismo de Portugal.
 
As microempresas de turismo do Norte foram as que mais dinheiro receberam da linha de apoio à
tesouraria criada em resposta ao impacto da pandemia de coronavírus nesse setor. Segundo avança
esta quinta-feira o Público (acesso condicionado), as empresas nortenhas ficaram com 29,3% (15,3
milhões de euros) do bolo total.
 
A Área Metropolitana de Lisboa ficou, por sua vez, com 25,4% do bolo total (13,3 milhões de euros), a
região centro com 19,3% (10,3 milhões de euros) e o Algarve com 11,7% (6,1 milhões de euros). Até
a momento, já foram pagos 52,5 milhões de euros a empresas do setor em causa, indicam os dados
do Turismo de Portugal.
 
Estão ainda disponíveis 37,8 milhões de euros para financiamento de microempresas de turismo, já
que a verba inicial da linha (60 milhões de euros) foi reforçada em 30 milhões há dois meses, no
âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social. O setor do turismo foi um dos mais afetados
pela pandemia de coronavírus.
 
ECO
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 13

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,08 x 18,64 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 89354518 29-10-2020

Turismo. Próximos 
meses vão ser difíceis 
para o setor 
Efeitos continuam a ser 
visíveis para este 
mercado: Groundforce 
não renovou contrato 
com 285 trabalhadores. 

Para a secretária de Estado do 
Turismo, não há dúvidas: os pró-
ximos meses vão ser "especialmen-
te dificeis" para o setor em conse-
quência das restrições impostas 
devido à covid-19. "Em 2019 tive-
mos um total de receita turística 
de 18 mil milhões de euros e, por-
tanto, tínhamos as estimativas de 
terminar 2020 com uma quebra 
de 50%. Provavelmente, já não será 
assim", afirmou Rita Marques, lem-
brando que "em agosto havia "uma 
estimativa de poder ter uma redu-
ção das receitas turísticas na ordem 
dos 50%", mas essa percentagem 
deverá ser ainda maior. 

Segundo a secretária de Estado, 
fruto das restrições que têm sido 
impostas e da evolução da situa-
ção epidemiológica nacional e 
mundial, provavelmente, o setor 
será "ainda mais fustigado, ali-
nhando com as estimativas da pró-
pria Organização Mundial do Turis-
mo, que apontavam para uma que-
bra na ordem dos 60/70%". E, como 
tal, defende que "vamos ter de 
acompanhar a situação de uma 
forma muito atenta, muito ativa, 
no sentido de garantir que esta 
pandemia não nos leve tudo o que 
fizemos e construímos durante 
estes anos". 

Ainda assim, Rita Marques mos-
trou-se esperançada de que "esta 
procura deixe de estar reprimida, 
provavelmente, não num futuro 
próximo, mas no decurso de 2021", 
acrescentando que "a procura há 
de surgir, como aconteceu em 
agosto assim que os corredores 
aéreos forem abertos para o des-
tino turístico Portugal". 

EFEITOS VISÍVEIS O certo é que os 
efeitos são cada vez mais visíveis. 
Ainda ontem, a empresa de handling 
Groundforce, que presta assistên-
cia em terra nos aeroportos, não 
renovou contrato com 285 traba-
lhadores. 

Numa nota enviada aos traba-
lhadores, o presidente executivo 
da Groundforce disse, no entan-
to, que conseguiu renovar o con-
trato de 76 trabalhadores. "A recu-
peração da nossa atividade está 
a acontecer a valores muito abai-
xo do previsto mais recentemen-
te", referiu Paulo Neto Leite. E 
deu exemplos: "Preparámo-nos 
e dimensionámo-nos para che-
gar ao final do mês de setembro 
com uma faturação acumulada 
de 120,5 milhões de euros, com 
um total de passageiros assisti-
dos de 22 milhões e um total de 
102,8 mil toneladas de carga manu-
seada", mas "os números são mui-
to diferentes, respetivamente, 
48,5 milhões de euros (menos 
58%), 6,3 milhões de passageiros 
(menos 70%) e 63,1 mil toneladas 
de carga (menos 36%)". 
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A7

Autoridade Marítima Nacional auxilia 14 pessoas de uma embarcação que virou em
Albufeira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/10/2020

Meio: Algarve 7 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b7c37326

 
Autoridade Marítima Nacional auxilia 14 pessoas de uma embarcação que virou em Albufeira
 
A Autoridade Marítima Nacional auxiliou, durante a tarde de hoje, dois tripulantes e um grupo de 12
passageiros de nacionalidades inglesa, francesa e holandesa, com idades entre os 13 e os 72 anos,
entre os quais duas crianças e uma senhora grávida, que caíram ao mar depois da embarcação
marítimo-turística onde seguiam se ter virado a cerca de 350 metros da praia da Galé, no concelho de
Albufeira.
 
O alerta foi recebido pelas 14h53 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo
de Lisboa (MRCC Lisboa), tendo sido ativado de imediato para o local a Polícia Marítima, a embarcação
"SR43" da Estação Salva-vidas de Ferragudo, o INEM e os Bombeiros Voluntários de Albufeira.
 
No local constatou-se que as 14 pessoas tinham chegado a terra pelos seus próprios meios, sendo que
13 apresentavam ferimentos ligeiros, tendo sido assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de
Albufeira e pelo INEM e posteriormente transportados para uma unidade hospitalar.
 
O Comando-local da Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência e irá efetuar um inquérito
para apurar as causas do acidente.
 
ThemeGrill
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A8

Presidentes das cinco CCDR tomam esta quinta-feira posse em Coimbra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/10/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=91228f52

 
Os presidentes e vice-presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional tomam
posse esta quinta-feira em Coimbra, numa cerimónia que terá como convidados vários ministros.
 
Os presidentes e vice-presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR), eleitos em 13 de outubro, tomam esta quinta-feira posse na cidade de Coimbra, numa
cerimónia que será presidida pelo primeiro-ministro, António Costa.
 
A cerimónia decorre a partir das 15h00, no Convento de São Francisco e contará, igualmente, com a
presença da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e do
secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho.
 
As eleições para a presidência das cinco CCDR (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e
Algarve) confirmaram quatro candidatos únicos, à exceção do Alentejo, num modelo pouco consensual
fora do espetro político do PS e PSD que mereceu críticas dos outros partidos.
 
O ex-reitor da Universidade do Minho António Cunha foi nomeado para a CCDR Norte, enquanto a do
Centro será presidida por Isabel Damasceno.
 
A CCDR de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) será presidida por Teresa Almeida, a do Alentejo pelo ainda
presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, António Ceia da Silva (PS), e a do
Algarve pelo ex-secretário de Estado José Apolinário (PS).
 
Os eleitos têm um mandato de quatro anos, embora nesta primeira vez, excecionalmente, seja de
cinco.
 
No caso da eleição para um dos vice-presidentes foram eleitos Beraldino Pinto, ex-autarca de Macedo
de Cavaleiros (PSD), para o Norte; o arquiteto José Pacheco para o Algarve; o ex-autarca Aníbal Reis
Costa (PS) para o Alentejo; o geógrafo Jorge Marques de Brito, atual secretário executivo da
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, para o Centro; e Joaquim Sardinha, autarca em
Mafra (PSD), para LVT. Todos eles eram candidatos únicos.
 
Há uma semana, o Conselho de Ministros deu a conhecer os outros vice-presidentes, por proposta do
membro do Governo responsável pela coesão territorial, após prévia coordenação com os membros do
Governo responsáveis pelas áreas das autarquias locais e do ambiente, e depois de consultado o
presidente e o vice-presidente eleitos.
 
São eles Célia Maria Gomes de Oliveira Ramos, vice-presidente da CCDR Norte, Eduardo Anselmo
Moreira Fernandes de Castro, vice-presidente da CCDR Centro, José Manuel Pereira Alho, vice-
presidente da CCDR LVT, Carmen de Jesus Geraldo Carvalheira, vice-presidente da CCDR Alentejo e
Elsa Maria Simas Cordeiro, vice-presidente da CCDR Algarve.
 
As CCDR são serviços desconcentrados da Administração Central, dotados de autonomia
administrativa e financeira, incumbidos de executar medidas para o desenvolvimento das respetivas
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regiões, como a gestão de fundos comunitários.
 
Mais de 10.000 autarcas dos executivos e das assembleias municipais de cada câmara foram
convocados para eleger pela primeira vez, através de colégios eleitorais regionais, os cinco
presidentes CCDR, que eram até agora nomeados pelo Governo.
 
Agência Lusa
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Hostel nasce na estação que viu  
a primeira viagem de comboio

DR

Nesta fase foram criadas seis camas de alojamento na ala norte da antiga estação, onde pernoitavam os antigos chefe e subchefe da estação

A antiga estação ferroviária do Carre-

gado-Alenquer, desactivada há déca-

das, vai “renascer” como unidade de 

alojamento local. A primeira fase do 

projecto foi apresentada ontem, dia 

em que se assinalaram os 164 anos da 

primeira viagem de comboio realiza-

da em Portugal, que ligou Lisboa a 

este local da Estação do Carregado. 

O edifício actualmente existente já 

não é o original, foi construído em 

1930, mas continua a ter um forte 

simbolismo na história do transporte 

ferroviário em Portugal porque foi 

exactamente ali que terminou a pri-

meira (e atribulada) viagem de um 

comboio em território português, 

realizada no dia 28 de Outubro de 

1856, no reinado de D. Pedro V. 

O objectivo de reaproveitar a antiga 

Estação do Carregado-Alenquer 

(assim designada, mas situada na 

localidade da Vala do Carregado, no 

extremo Norte do concelho de Vila 

Franca de Xira) começou a ganhar 

forma há mais de três anos. Susana 

Fabião reside no Carregado, dá aulas 

em Lisboa e utiliza diariamente os 

comboios que param naquela esta-

ção. “Sempre que estava à espera do 

comboio, olhava para aquele edifício 

lindíssimo e sentia pena por ver aque-

le espaço importante do nosso patri-

mónio fechado e abandonado. Fomos 

desenvolvendo esta ideia de criar ali 

uma unidade de alojamento”, explica 

Susana Fabião. O marido ajudou a 

alimentar o “sonho”, até porque é 

natural da Vala do Carregado e cres-

ceu a brincar em torno da velha esta-

ção de comboios. 

“Na altura, até pensámos que seria 

uma ideia pioneira, zemos algumas 

pesquisas e percebemos que já não 

era e que existe uma unidade do 

género na antiga estação de Galveias 

(Marvão). Fomos vê-la, conversámos 

com as pessoas que têm esse projec-

to, vimos um entusiasmo grande e 

isso incentivou-nos ainda mais”, con-

fessa Susana Fabião ao PÚBLICO. 

Seguiram-se os contactos com a Infra-

estruturas de Portugal (IP), proprie-

tária do imóvel, e a reacção foi muito 

positiva. “A IP reagiu muito bem, 

ta Susana Fabião, vincando que gos-

taria de poder concretizar a curto 

prazo a segunda fase do projecto, com 

mais camas, com uma cozinha de 

apoio, com o espaço cultural e com o 

minimuseu, para o qual sabe que terá 

todo o apoio da IP na cedência de 

diversos materiais. Inclusivamente, a 

IP já cedeu alguns antigos equipamen-

tos como máquinas de bilhética e de 

comunicações, malas e outros mate-

riais que Susana já utilizou na decora-

ção da Estação Real. 

A partir de dia 3, quando estiver na 

Estação do Carregado à espera de 

comboio ou quando regressar depois 

de um dia de aulas em Lisboa, Susana 

Fabião sabe que vai olhar para aque-

le edifício com outros olhos. “É como 

se fosse mais um lho, é como se fos-

se o meu quarto lho. Sou professora, 

tenho três lhos e gerir uma pro ssão 

e uma família não é fácil. Mas conse-

gue-se, quando há gosto e determina-

ção. Este projecto é mais um lho que 

tenho ali. Estão ali muitas horas da 

nossa vida. Ainda faltam mais alguns 

passos, mas espero que consigamos 

concretizá-los”, conclui. 

A ideia concretizada em projecto prevê a instalação de um hostel com capacidade para 16 camas, dez das 
quais em camaratas. Contempla, também, a criação de um minimuseu dedicado à história dos comboios 

Carregado
Jorge Talixa

concessão do espaço por 15 anos. 

Só que, entretanto, surgiu a pande-

mia da covid-19, com todas as condi-

cionantes associadas, e Susana e o 

marido perceberam que seria muito 

arriscado concretizar já a totalidade 

do projecto. Optaram, assim, por divi-

dir a “ideia” em duas fases. A primei-

ra está, agora, concluída, envolve um 

investimento de cerca de 30 mil euros 

e a criação de seis camas de alojamen-

to, com os respectivos WC, na ala nor-

te da antiga estação. São espaços onde 

funcionaram os apartamentos onde 

pernoitavam os antigos chefe e sub-

chefe da estação, que foram comple-

tamente renovados e redecorados.  

Foi preciso instalar redes de abas-

tecimento de água e de saneamento 

que não existiam e sistema de aque-

cimento de água. São dois quartos 

duplos e dois quartos individuais, 

cada um deles com um nome ligado 

à história da ferrovia em Portugal: 

Cottinelli Telmo (arquitecto que dese-

nhou a estação do Carregado inaugu-

rada em 1931), D. Pedro V, Fontes 

Pereira de Melo e José de Salamanca 

e Maloy (fundador da Companhia 

Real dos Caminhos de Ferro Portu-

gueses e da localidade do Entronca-

mento). 

A abertura efectiva desta primeira 

fase da “Estação Real” está marcada 

para 3 de Novembro, devido às res-

trições à deslocação entre concelhos 

de nidas pelo Governo para o perío-

do de 30 de Outubro a 1 de Novem-

bro. Para já, a Estação Real cria um 

posto de trabalho, mas a ambição do 

casal promotor é avançar, em breve, 

para a segunda fase do empreendi-

mento. 

“Esta uma zona onde passam mui-

to peregrinos, tanto para Fátima como 

para Santiago [de Compostela]. Pas-

sam aqui constantemente peregrinos 

e pensamos que poderão ser o nosso 

principal público-alvo. Mas também 

temos muitas empresas à nossa volta, 

empresas que antes desta questão da 

covid faziam muitas acções de forma-

ção presencial, com muitos formado-

res, e que nós esperamos que as 

venham a retomar. Depois, as plata-

formas logísticas da Castanheira estão 

muito perto, estão a crescer e também 

temos expectativas por aí”, acrescen-

achou que o projecto tinha muito 

interesse, porque também era uma 

forma de dinamizar um edifício que 

estava fechado, de o recuperar e de 

lhe dar condições. A IP reagiu muito 

bem e aderiram à ideia”, sublinha a 

professora de 44 anos, que sempre 

gostou desta área ligada ao turismo e 

decoração. 

Hostel com 16 camas 
Foi preciso, depois, elaborar projec-

tos, pedir licenças e fazer todas as 

obras de adaptação, num processo 

que já leva mais de dois anos, mas 

cuja duração está dentro das expec-

tativas de Susana. A ideia concretiza-

da em projecto prevê a instalação de 

um hostel com capacidade para 16 

camas, dez das quais em camaratas. 

Contempla, também, a criação de um 

minimuseu dedicado à história dos 

comboios na antiga sala de espera da 

Estação do Carregado e o aproveita-

mento do mesmo espaço para sala de 

utilização comum dos clientes, para 

exposições de artes plásticas e para 

pequenos eventos musicais. IP e Susa-

na Fabião acordaram, assim, numa 
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Governo assina mais dois contratos de concessão no âmbito do REVIVE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Diário Imobiliário Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6b81176d

 
O Governo vai assinar esta quinta-feira os contratos de concessão para a reabilitação e exploração
turística do Palacete dos Condes Dias Garcia, em S. João da Madeira, e do Forte da Barra de Aveiro,
em Ílhavo.
 
Turismo
 
Governo assina mais dois contratos de concessão no âmbito do REVIVE
 
28 de outubro de 2020
 
Amanhã, quinta-feira, o Governo, através da Secretária de Estado do Turismo, vai assinar os contratos
de concessão para a reabilitação e exploração turística do Palacete dos Condes Dias Garcia, em S.
João da Madeira, e, ainda, do Forte da Barra de Aveiro, em Ílhavo, ambos no distrito de Aveiro.
 
O Palacete dos Condes Dias Garcia é concessionado por 50 anos à Hoti Star - Portugal Hotéis, S.A.,
que apresentou a proposta vencedora no concurso, para a exploração de um estabelecimento hoteleiro
de 4 estrelas.
 
"O investimento estimado - segundo nota do ministério da Economia e da Transição Digital - é da
ordem dos 4 milhões de euros, prevendo-se a abertura do hotel ao público em meados de 2022",
obrigando-se o concessionário a pagar ao Estado uma renda anual de 30.528 euros pela concessão.
 
Construído na viragem do século XIX para o século XX, este palacete é um exemplar arquitectónico do
"estilo abrasileirado" ou "arquitectura dos brasileiros", símbolo da afirmação e do prestígio pessoal e
riqueza do seu proprietário, António Dias Garcia, natural de São João da Madeira, que fez fortuna no
Brasil.
 
Também amanhã, 29 de Outubro, pelas 14h30, está agendada a assinatura do contrato de concessão,
reabilitação e exploração turística do Forte da Barra de Aveiro, em Ílhavo, numa cerimónia que
ocorrerá nas instalações da Administração do Porto de Aveiro, com a concessionária AM + PM, Lda.
 
A concessão do Forte vai entregue por 50 anos à sociedade AM + PM, Lda., com vista à sua
reabilitação e exploração com fins turísticos. A renda anual é de 6.500 euros, "estimando-se um
investimento total no valor de 5,6 milhões de euros".
 
Os dois imóveis integram o Programa REVIVE, um programa conjunto dos ministérios da Economia,
Cultura e Finanças, com a colaboração das autarquias locais e a coordenação do Turismo de Portugal.
O principal objectivo é promover a recuperação de imóveis públicos de elevado valor patrimonial "que
não estão a ser usufruídos pelas comunidades, através da realização de investimentos privados que os
tornem aptos para afcetação a uma actividade económica lucrativa, com vocação turística".
 
Numa fase em que o sector do turismo nacional e da hotelaria é duramente atingido pela pandemia da
covid-19 não deixa de ser animador para o sector a disponibilidade de investimento destes
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empresários que apostam em "dar uma nova vida a estes imóveis históricos", projectos que irão
contribuir para a atracção de turistas para a região e poderão constituir uma âncora do
desenvolvimento local.
 
Adjudicadas 18 concessões
 
Até ao momento foram lançados concursos para a concessão de 22 imóveis dos 49 imóveis que estão
incluídos no Programa, tendo sido adjudicadas 18 concessões, que representam um investimento total
estimado em cerca de 138,6 milhões de euros e rendas anuais na ordem dos 2,4 milhões de euros.
 
Actualmente, refere ainda a nota do ministério da Economia e da Trasição Digital, "está aberto, no
REVIVE, o concurso para a concessão do Mosteiro de Santo André de Rendufe, em Amares, prevendo-
se para breve o lançamento dos concursos de concessão dos Fortes de S. João da Cadaveira e de S.
Pedro, em Cascais, do Santuário de Cabo Espichel, em Sesimbra e da Casa do Outeiro, em Paredes de
Coura".
 
#Aveiro
 
#Hotelaria
 
#Reabilitação
 
#Turismo
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Câmara do Porto vai rever e pôr em acção regulamento para o AL
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/10/2020

Meio: Público Online Autores: Mariana Correia Pinto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8450f37a

 
Criação de regulamento foi suspensa durante a pandemia. Autarquia vai mudar regras antes pensadas
e operacionalizar regulamento para o Alojamento Local, divulga Rui Moreira
 
Foto
 
Paulo Pimenta
 
Depois de, em Abril, ter revogado a criação do Regulamento do Alojamento Local e suspendido a
proibição de novos registos, a Câmara do Porto vai retomar o processo e criar este regulamento.
"Estamos a trabalhar nisso e proximamente irá a [votação em] reunião de câmara", avança Rui
Moreira ao PÚBLICO.
 
O documento será, no entanto, revisto e apresentado ao hemiciclo com outros critérios daqueles que
haviam sido pensados antes. "Vamos revisitar os territórios", afirma o autarca, dizendo discordar da
ideia de que a pressão imobiliária possa estar presente num lado de uma rua, onde haveria restrições,
e não no outro. A ideia agora será criar uma "mancha territorial" que vá menos à malha fina, mas que
seja "mais entendida".
 
Em Maio de 2019, a Universidade Católica fez um estudo, a pedido da autarquia, que serviria de base
à criação do regulamento. Nesse estudo, coordenado por Alberto Castro, sublinhava-se a importância
do AL para a reabilitação do edificado e revitalização do comércio local do Porto. Mas a essa vantagem
somava-se também um problema: a maioria (57%) dos edifícios onde o AL se havia instalado eram
espaços onde morava gente antes.
 
Rui Moreira insiste na importância da reabilitação urbana feita à boleia do turismo, apesar dos seus
efeitos perversos. "Sabíamos que ao criar atractibilidade os preços iriam, naturalmente, aumentar",
afirma, insistindo que não é possível "ter no mesmo dia sol na eira e chuva no nabal".
 
O interesse de muitos proprietários no turismo é para o autarca uma consequência de uma falha
governativa: "Num país onde não há mercado de arrendamento, quando o turismo chega e se
massifica logicamente que se transformou para os proprietários na grande solução".
 
Mariana Correia Pinto
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Hotelaria no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9b113ed8-34a9-4a8c-9502-

41aa7dc6aa06&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com o final do verão mais de 70% dos hotéis do Algarve preparam-se para encerrar portas. É um
agravamento da sazonalidade motivado pela pandemia. De acordo com os empresários do turismo
algarvio, no final do ano, os prejuízos acumulados vão representar um cenário nunca visto na região.
Vamos agora conhecer um caso entre muitos de um hotel que de um dia para o outro, em março, se
viu sem clientes e fechou portas pela primeira vez.
Comentários de Carlos Viegas, diretor do Hotel Vasco da Gama.
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Algarve discute fiscalidade e turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/10/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/algarve-discute-fiscalidade-e-turismo/

 
Com o tema 'Fiscalidade e Turismo - navegar em tempo de crise', o Gabinete de Apoio ao Empresário
da Região de Turismo do Algarve (RTA, e a consultora PwC promovem um webinar na próxima terça-
feira, dia 3 de Novembro, às 11h00, para esclarecimento dos empresários do sector turístico regional.
 
Quais as particularidades da tributação do sector? Que incentivos existem e que medidas foram
tomadas em 2020 para apoiar as empresas? Quais os grandes temas em discussão no Orçamento do
Estado para 2021? São estes temas, relacionadas com o turismo que o webinar pretende responder.
 
A sessão será aberta por João Fernandes, presidente da RTA. Seguem-se discussões sobre o 'IVA -
desafios e oportunidades, 'Impostos sobre o património - revogação dos benefícios fiscais relacionados
com a utilidade turística: e agora?', 'IRC e benefícios fiscais' e 'Um ano de orçamentos - Orçamento
Suplementar de 2020 e Orçamento do Estado de 2021'. Todos estes assuntos serão esclarecidos por
técnicos especializados da consultora.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Carolina Morgado
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Algarve desafia autocaravanistas a fazer " a melhor escolha" para pernoitar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/10/2020

Meio: Algarve 7 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7cc48140

 
Algarve desafia autocaravanistas a fazer " a melhor escolha" para pernoitar
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de lançar uma campanha de sensibilização dirigida aos
autocaravanistas que procuram o destino para férias, orientando a extraordinária procura
internacional que o autocaravanismo vem gerando na região para a Rede de Acolhimento ao
Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA) e promovendo a fruição dessas infraestruturas para a
prática legal desta modalidade turística.
 
Com o claim  Faz a melhor escolha , a campanha desafia os autocaravanistas a pernoitarem numa das
35 unidades aderentes da rede que cumprem a legislação aplicável em vigor para o autocaravanismo
e oferecem todas as condições de conforto e de segurança, providenciando água, eletricidade,
despojos, wi-fi, entre outros serviços. O objetivo é desincentivar a permanência de autocaravanas em
espaços informais, que não dispõem de infraestruturas e serviços fundamentais, nem de condições de
conforto e de segurança.
 
No Algarve há uma rede de espaços de acolhimento oferecidos ao autocaravanista que permitem
usufruir das principais atrações do destino em conformidade com a legislação em vigor. Esta é, nos
últimos anos, uma modalidade com procura crescente em toda a Europa, que a pandemia tornou
ainda mais evidente , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
A pernoita em locais como estacionamentos de serviço às praias, falésias, dunas e pinhais coloca
sérios problemas em matéria de higiene e de saúde pública, altera o delicado equilíbrio ambiental de
locais classificados e constitui um risco de segurança desnecessário para os autocaravanistas. Esta
campanha desafia-os precisamente a fazer a melhor escolha, que será sempre a eleição de um dos
Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural ou Áreas de Serviço para
Autocaravanas que integram a RAARA , conclui o responsável pelo turismo algarvio.
 
A permanência e pernoita fora destes locais constitui uma infração e está sujeita à atuação das
autoridades fiscalizadoras. As unidades que integram a RAARA são espaços licenciados que cumprem a
legislação aplicável em vigor e estão devidamente identificadas no sítio da Internet
https://autocaravanalgarve.com.
 
A campanha para incentivar a escolha da RAARA decorre nos meses de outubro e novembro no âmbito
da candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do
Algarve  ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
O plano de meios da campanha inclui a divulgação de cartazes em suportes de exterior (mupis e led
box em postos de abastecimento), redes sociais (com o objetivo de dar a conhecer a rede e gerar
tráfego para o sítio na Internet), Google Ads (campanha search e display) e outros meios online e
offline para chegar aos autocaravanistas, incluindo os meios próprios da RTA.
 
A campanha contempla ainda a divulgação de um spot de vídeo nas redes sociais que também pode
ser visualizado no canal VisitAlgarve no YouTube.
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O  SustenTUR Algarve  é um projeto para a promoção da sustentabilidade na região do Algarve
através da criação de um programa de ações de educação, informação e sensibilização ambiental,
cultural e social dirigido a profissionais do turismo, visitantes, turistas e população residente. O
programa visa a incorporação dos princípios da sustentabilidade por parte dos diversos stakeholders e
comtempla ações em áreas específicas da atividade turística regional, prevendo um investimento total
de 255 mil euros, cofinanciados a 80% pelo Turismo de Portugal ao longo dos últimos dois anos.
 
ThemeGrill
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Algarve desafia autocaravanistas a fazer "a melhor escolha" para pernoitar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/10/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f45a7905

 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de lançar uma campanha de sensibilização dirigida aos
autocaravanistas que procuram o destino para férias, orientando a extraordinária procura
internacional que o autocaravanismo vem gerando na região para a Rede de Acolhimento ao
Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA) e promovendo a fruição dessas infraestruturas para a
prática legal desta modalidade turística.
 
Com o claim "Faz a melhor escolha", a campanha desafia os autocaravanistas a pernoitarem numa das
35 unidades aderentes da rede que cumprem a legislação aplicável em vigor para o autocaravanismo
e oferecem todas as condições de conforto e de segurança, providenciando água, eletricidade,
despojos, wi-fi, entre outros serviços. O objetivo é desincentivar a permanência de autocaravanas em
espaços informais, que não dispõem de infraestruturas e serviços fundamentais, nem de condições de
conforto e de segurança.
 
"No Algarve há uma rede de espaços de acolhimento oferecidos ao autocaravanista que permitem
usufruir das principais atrações do destino em conformidade com a legislação em vigor. Esta é, nos
últimos anos, uma modalidade com procura crescente em toda a Europa, que a pandemia tornou
ainda mais evidente", afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
"A pernoita em locais como estacionamentos de serviço às praias, falésias, dunas e pinhais coloca
sérios problemas em matéria de higiene e de saúde pública, altera o delicado equilíbrio ambiental de
locais classificados e constitui um risco de segurança desnecessário para os autocaravanistas. Esta
campanha desafia-os precisamente a fazer a melhor escolha, que será sempre a eleição de um dos
Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural ou Áreas de Serviço para
Autocaravanas que integram a RAARA", conclui o responsável pelo turismo algarvio.
 
A permanência e pernoita fora destes locais constitui uma infração e está sujeita à atuação das
autoridades fiscalizadoras. As unidades que integram a RAARA são espaços licenciados que cumprem a
legislação aplicável em vigor e estão devidamente identificadas no sítio da internet
https://autocaravanalgarve.com.
 
A campanha para incentivar a escolha da RAARA decorre nos meses de outubro e novembro no âmbito
da candidatura "SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do
Algarve" ao "Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade", do Turismo de Portugal.
 
O plano de meios da campanha inclui a divulgação de cartazes em suportes de exterior (mupis e led
box em postos de abastecimento), redes sociais (com o objetivo de dar a conhecer a rede e gerar
tráfego para o sítio na internet), Google Ads (campanha search e display) e outros meios online e
offline para chegar aos autocaravanistas, incluindo os meios próprios da RTA. A campanha contempla
ainda a divulgação de um spot de vídeo nas redes sociais que também pode ser visualizado no canal
VisitAlgarve no YouTube.
 
O "SustenTUR Algarve" é um projeto para a promoção da sustentabilidade na região do Algarve
através da criação de um programa de ações de educação, informação e sensibilização ambiental,
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cultural e social dirigido a profissionais do turismo, visitantes, turistas e população residente. O
programa visa a incorporação dos princípios da sustentabilidade por parte dos diversos stakeholders e
comtempla ações em áreas específicas da atividade turística regional, prevendo um investimento total
de 255 mil euros, cofinanciados a 80% pelo Turismo de Portugal ao longo dos últimos dois anos.
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Autocaravanistas são desafiados a fazer a "melhor escolha" para pernoitar no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/10/2020

Meio: Jornal de Monchique Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=176c8efc

 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de lançar uma campanha de sensibilização dirigida aos
autocaravanistas que procuram o destino para férias, orientando a procura internacional que o
autocaravanismo vem gerando na região para a Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na Região
do Algarve (RAARA) e promovendo a fruição dessas infraestruturas para a prática legal desta
modalidade turística.
 
Com o claim  Faz a melhor escolha , a campanha desafia os autocaravanistas a pernoitarem numa das
35 unidades aderentes da rede que cumprem a legislação aplicável em vigor para o autocaravanismo
e oferecem todas as condições de conforto e de segurança, providenciando água, eletricidade,
despojos, wi-fi, entre outros serviços. O objetivo é desincentivar a permanência de autocaravanas em
espaços informais, que não dispõem de infraestruturas e serviços fundamentais, nem de condições de
conforto e de segurança.
 
No Algarve há uma rede de espaços de acolhimento oferecidos ao autocaravanista que permitem
usufruir das principais atrações do destino em conformidade com a legislação em vigor. Esta é, nos
últimos anos, uma modalidade com procura crescente em toda a Europa, que a pandemia tornou
ainda mais evidente , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
A pernoita em locais como estacionamentos de serviço às praias, falésias, dunas e pinhais coloca
sérios problemas em matéria de higiene e de saúde pública, altera o delicado equilíbrio ambiental de
locais classificados e constitui um risco de segurança desnecessário para os autocaravanistas. Esta
campanha desafia-os precisamente a fazer a melhor escolha, que será sempre a eleição de um dos
Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural ou Áreas de Serviço para
Autocaravanas que integram a RAARA , conclui o responsável pelo turismo algarvio.
 
A permanência e pernoita fora destes locais constitui uma infração e está sujeita à atuação das
autoridades fiscalizadoras. As unidades que integram a RAARA são espaços licenciados que cumprem a
legislação aplicável em vigor e estão devidamente identificadas no sítio da Internet
https://autocaravanalgarve.com.
 
A campanha para incentivar a escolha da RAARA decorre nos meses de outubro e novembro no âmbito
da candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do
Algarve  ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
O plano de meios da campanha inclui a divulgação de cartazes em suportes de exterior (mupis e led
box em postos de abastecimento), redes sociais (com o objetivo de dar a conhecer a rede e gerar
tráfego para o sítio na Internet), Google Ads (campanha search e display) e outros meios online e
offline para chegar aos autocaravanistas, incluindo os meios próprios da RTA.
 
A campanha contempla ainda a divulgação de um spot de vídeo nas redes sociais que também pode
ser visualizado no canal VisitAlgarve no YouTube.
 
O  SustenTUR Algarve  é um projeto para a promoção da sustentabilidade na região do Algarve
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através da criação de um programa de ações de educação, informação e sensibilização ambiental,
cultural e social dirigido a profissionais do turismo, visitantes, turistas e população residente. O
programa visa a incorporação dos princípios da sustentabilidade por parte dos diversos stakeholders e
comtempla ações em áreas específicas da atividade turística regional, prevendo um investimento total
de 255 mil euros, cofinanciados a 80% pelo Turismo de Portugal ao longo dos últimos dois anos.
 
jornaldemonchique
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Algarve cativa autocaravanistas com melhores condições
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/10/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3e8d1659

 
Início Breves Algarve cativa autocaravanistas com melhores condições
 
Algarve cativa autocaravanistas com melhores condições
 
Outubro 29, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) desafia os autocaravanistas a fazer 'A melhor escolha' para
pernoitar, através de uma campanha de sensibilização que acaba de lançar.
 
Esta campanha está em linha com a extraordinária procura internacional que o autocaravanismo vem
gerando no Algarve para a Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na Região (RAARA), e visa
promover a fruição dessas infra-estruturas para a prática legal desta modalidade turística.
 
Com o claim 'Faz a melhor escolha', a campanha desafia os autocaravanistas a pernoitarem numa das
35 unidades aderentes da rede que cumprem a legislação aplicável em vigor para o autocaravanismo
e oferecem todas as condições de conforto e de segurança, providenciando água, electricidade,
despojos, wi-fi, entre outros serviços.
 
O objectivo é desincentivar a permanência de autocaravanas em espaços informais, que não dispõem
de infra-estruturas e serviços fundamentais, nem de condições de conforto e de segurança.
 
- No Algarve há uma rede de espaços de acolhimento oferecidos ao autocaravanista que permitem
usufruir das principais atracções do destino em conformidade com a legislação em vigor. Esta é, nos
últimos anos, uma modalidade com procura crescente em toda a Europa, que a pandemia tornou
ainda mais evidente, afirmou a propósito o presidente da RTA, João Fernandes.
 
Assim, conforme disse, esta campanha desafia-os precisamente a fazer a melhor escolha, que será
sempre a eleição de um dos Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural ou
Áreas de Serviço para Autocaravanas que integram a RAARA.
 
A campanha para incentivar a escolha da RAARA decorre até Novembro no âmbito da candidatura
'SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve', ao Programa
Valorizar, do Turismo de Portugal.
 

Página 22



Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Carolina Morgado
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Algarve Desafia Autocaravanistas a fazer "A Melhor Escolha" para Pernoitar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d4cd745a

 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de lançar uma campanha de sensibilização dirigida aos
autocaravanistas que procuram o destino para férias, orientando a extraordinária procura
internacional que o autocaravanismo vem gerando na região para a Rede de Acolhimento ao
Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA) e promovendo a fruição dessas infraestruturas para a
prática legal desta modalidade turística.
 
Com o claim  Faz a melhor escolha , a campanha desafia os autocaravanistas a pernoitarem numa das
35 unidades aderentes da rede que cumprem a legislação aplicável em vigor para o autocaravanismo
e oferecem todas as condições de conforto e de segurança, providenciando água, eletricidade,
despojos, wi-fi, entre outros serviços. O objetivo é desincentivar a permanência de autocaravanas em
espaços informais, que não dispõem de infraestruturas e serviços fundamentais, nem de condições de
conforto e de segurança.
 
No Algarve há uma rede de espaços de acolhimento oferecidos ao autocaravanista que permitem
usufruir das principais atrações do destino em conformidade com a legislação em vigor. Esta é, nos
últimos anos, uma modalidade com procura crescente em toda a Europa, que a pandemia tornou
ainda mais evidente , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
A pernoita em locais como estacionamentos de serviço às praias, falésias, dunas e pinhais coloca
sérios problemas em matéria de higiene e de saúde pública, altera o delicado equilíbrio ambiental de
locais classificados e constitui um risco de segurança desnecessário para os autocaravanistas. Esta
campanha desafia-os precisamente a fazer a melhor escolha, que será sempre a eleição de um dos
Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural ou Áreas de Serviço para
Autocaravanas que integram a RAARA , conclui o responsável pelo turismo algarvio.
 
A permanência e pernoita fora destes locais constitui uma infração e está sujeita à atuação das
autoridades fiscalizadoras. As unidades que integram a RAARA são espaços licenciados que cumprem a
legislação aplicável em vigor e estão devidamente identificadas no sítio da Internet
https://autocaravanalgarve.com.
 
A campanha para incentivar a escolha da RAARA decorre nos meses de outubro e novembro no âmbito
da candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do
Algarve  ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
O plano de meios da campanha inclui a divulgação de cartazes em suportes de exterior (mupis e led
box em postos de abastecimento), redes sociais (com o objetivo de dar a conhecer a rede e gerar
tráfego para o sítio na Internet), Google Ads (campanha search e display) e outros meios online e
offline para chegar aos autocaravanistas, incluindo os meios próprios da RTA.
 
A campanha contempla ainda a divulgação de um spot de vídeo nas redes sociais que também pode
ser visualizado no canal VisitAlgarve no YouTube.
 
O  SustenTUR Algarve  é um projeto para a promoção da sustentabilidade na região do Algarve
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através da criação de um programa de ações de educação, informação e sensibilização ambiental,
cultural e social dirigido a profissionais do turismo, visitantes, turistas e população residente. O
programa visa a incorporação dos princípios da sustentabilidade por parte dos diversos stakeholders e
comtempla ações em áreas específicas da atividade turística regional, prevendo um investimento total
de 255 mil euros, cofinanciados a 80% pelo Turismo de Portugal ao longo dos últimos dois anos.
 
LPM
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Algarve desafia autocaravanistas a fazer a melhor escolha para pernoitar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Algarve Informativo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=275b58a6

 
A Região de Turismo do Algarve lançou uma campanha de sensibilização dirigida aos autocaravanistas
que procuram o destino para férias, orientando-os para a Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo
na Região do Algarve (RAARA) e promovendo a fruição dessas infraestruturas para a prática legal
desta modalidade turística. Com o claim  Faz a melhor escolha , a campanha desafia os
autocaravanistas a pernoitarem numa das 35 unidades aderentes da rede que cumprem a legislação
aplicável em vigor para o autocaravanismo e oferecem todas as condições de conforto e de segurança,
providenciando água, eletricidade, despojos, wi-fi, entre outros serviços. O objetivo é desincentivar a
permanência de autocaravanas em espaços informais, que não dispõem de infraestruturas e serviços
fundamentais, nem de condições de conforto e de segurança. , afirma o presidente da RTA, João
Fernandes. , reforça o responsável pelo turismo algarvio. A permanência e pernoita fora destes locais
constitui uma infração e está sujeita à atuação das autoridades fiscalizadoras. As unidades que
integram a RAARA são espaços licenciados que cumprem a legislação aplicável em vigor e estão
devidamente identificadas no sítio da Internet .
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Algarve desafia autocaravanistas a fazer a melhor escolha para pernoitar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3a75b91e

 
28
 
Out
 
Algarve desafia autocaravanistas a fazer  a melhor escolha  para pernoitar
 
Sociedade
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de lançar uma campanha de sensibilização dirigida aos
autocaravanistas que procuram o destino para férias, orientando a extraordinária procura
internacional que o autocaravanismo vem gerando na região para a Rede de Acolhimento ao
Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA) e promovendo a fruição dessas infraestruturas para a
prática legal desta modalidade turística.
 
Com o claim  Faz a melhor escolha , a campanha desafia os autocaravanistas a pernoitarem numa das
35 unidades aderentes da rede (https://autocaravanalgarve.com/membros-da-raara) que cumprem a
legislação aplicável em vigor para o autocaravanismo e oferecem todas as condições de conforto e de
segurança, providenciando água, eletricidade, despojos, wi-fi, entre outros serviços. O objetivo é
desincentivar a permanência de autocaravanas em espaços informais, que não dispõem de
infraestruturas e serviços fundamentais, nem de condições de conforto e de segurança.
 
No Algarve há uma rede de espaços de acolhimento oferecidos ao autocaravanista que permitem
usufruir das principais atrações do destino em conformidade com a legislação em vigor. Esta é, nos
últimos anos, uma modalidade com procura crescente em toda a Europa, que a pandemia tornou
ainda mais evidente , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
A pernoita em locais como estacionamentos de serviço às praias, falésias, dunas e pinhais coloca
sérios problemas em matéria de higiene e de saúde pública, altera o delicado equilíbrio ambiental de
locais classificados e constitui um risco de segurança desnecessário para os autocaravanistas. Esta
campanha desafia-os precisamente a fazer a melhor escolha, que será sempre a eleição de um dos
Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural ou Áreas de Serviço para
Autocaravanas que integram a RAARA , conclui o responsável pelo turismo algarvio.
 
A permanência e pernoita fora destes locais constitui uma infração e está sujeita à atuação das
autoridades fiscalizadoras. As unidades que integram a RAARA são espaços licenciados que cumprem a
legislação aplicável em vigor e estão devidamente identificadas no sítio da Internet
https://autocaravanalgarve.com.
 
A campanha para incentivar a escolha da RAARA decorre nos meses de outubro e novembro no âmbito
da candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do
Algarve  ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
O plano de meios da campanha inclui a divulgação de cartazes em suportes de exterior (mupis e led
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box em postos de abastecimento), redes sociais (com o objetivo de dar a conhecer a rede e gerar
tráfego para o sítio na Internet), Google Ads (campanha search e display) e outros meios online e
offline para chegar aos autocaravanistas, incluindo os meios próprios da RTA.
 
A campanha contempla ainda a divulgação de um spot de vídeo nas redes sociais que também pode
s e r  v i s u a l i z a d o  n o  c a n a l  V i s i t A l g a r v e
(https://www.youtube.com/watch?v=kbm7kXkzjn4&feature=youtu.be) no YouTube.
 
O  SustenTUR Algarve  é um projeto para a promoção da sustentabilidade na região do Algarve
através da criação de um programa de ações de educação, informação e sensibilização ambiental,
cultural e social dirigido a profissionais do turismo, visitantes, turistas e população residente. O
programa visa a incorporação dos princípios da sustentabilidade por parte dos diversos stakeholders e
comtempla ações em áreas específicas da atividade turística regional, prevendo um investimento total
de 255 mil euros, cofinanciados a 80% pelo Turismo de Portugal ao longo dos últimos dois anos.
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo

Página 28



A29

Pandemia trouxe mais autocaravanistas ao Algarve e RTA sensibiliza-os para espaços
oficiais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1fa36632

 
Sociedade
 
Foto|Arquivo
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de lançar uma campanha de sensibilização dirigida aos
autocaravanistas que procuram o destino para férias, "orientando a extraordinária procura
internacional que o autocaravanismo vem gerando na região para a Rede de Acolhimento ao
Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA), promovendo a fruição dessas infraestruturas para a
prática legal desta modalidade turística".
 
Comunicado da RTA avança que sob o mote  Faz a melhor escolha , a campanha desafia os
autocaravanistas a pernoitarem numa das 35 unidades aderentes da rede que cumprem a legislação
aplicável em vigor para o autocaravanismo e "onde oferecem todas as condições de conforto e de
segurança, providenciando água, eletricidade, despojos, wi-fi, entre outros serviços". O objetivo é
desincentivar a permanência de autocaravanas em espaços informais.
 
No Algarve há uma rede de espaços de acolhimento oferecidos ao autocaravanista que permitem
usufruir das principais atrações do destino em conformidade com a legislação em vigor. Esta é, nos
últimos anos, uma modalidade com procura crescente em toda a Europa, que a pandemia tornou
ainda mais evidente , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
A pernoita em locais como estacionamentos de serviço às praias, falésias, dunas e pinhais coloca
sérios problemas em matéria de higiene e de saúde pública, altera o delicado equilíbrio ambiental de
locais classificados e constitui um risco de segurança desnecessário para os autocaravanistas. Esta
campanha desafia-os precisamente a fazer a melhor escolha, que será sempre a eleição de um dos
Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural ou Áreas de Serviço para
Autocaravanas que integram a RAARA , conclui o responsável pelo turismo algarvio.
 
A RTA lembra que a permanência e pernoita fora destes locais constitui uma infração e está sujeita à
atuação das autoridades fiscalizadoras. As unidades que integram a RAARA são espaços licenciados
que cumprem a legislação aplicável em vigor e estão devidamente identificadas no sítio da Internet
 
https://autocaravanalgarve.com
.
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Turismo do Algarve promove espaços de acolhimento ao autocaravanismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dd2f9b9d

 
Turismo do Algarve lança campanha para promover espaços de acolhimento ao autocaravanismo.
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de lançar uma campanha de sensibilização dirigida aos
autocaravanistas que procuram o destino para férias, orientando a extraordinária procura
internacional que esta modalidade vem gerando na região para a Rede de Acolhimento ao
Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA) e promovendo a fruição dessas infraestruturas para a
prática legal desta modalidade turística.
 
Com o claim  Faz a melhor escolha , a campanha desafia os autocaravanistas a pernoitarem numa das
35 unidades aderentes da rede que cumprem a legislação aplicável em vigor para o autocaravanismo
e oferecem todas as condições de conforto e de segurança, providenciando água, eletricidade,
despojos, wi-fi, entre outros serviços.
 
O objetivo é desincentivar a permanência de autocaravanas em espaços informais, que não dispõem
de infraestruturas e serviços fundamentais, nem de condições de conforto e de segurança.
 
No Algarve há uma rede de espaços de acolhimento oferecidos ao autocaravanista que permitem
usufruir das principais atrações do destino em conformidade com a legislação em vigor. Esta é, nos
últimos anos, uma modalidade com procura crescente em toda a Europa, que a pandemia tornou
ainda mais evidente , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
A pernoita em locais como estacionamentos de serviço às praias, falésias, dunas e pinhais coloca
sérios problemas em matéria de higiene e de saúde pública, altera o delicado equilíbrio ambiental de
locais classificados e constitui um risco de segurança desnecessário para os autocaravanistas. Esta
campanha desafia-os precisamente a fazer a melhor escolha, que será sempre a eleição de um dos
Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural ou Áreas de Serviço para
Autocaravanas que integram a RAARA , conclui o responsável pelo turismo algarvio.
 
A permanência e pernoita fora destes locais constitui uma infração e está sujeita à atuação das
autoridades fiscalizadoras. As unidades que integram a RAARA são espaços licenciados que cumprem a
legislação aplicável em vigor e estão devidamente identificadas online.
 
A campanha para incentivar a escolha da RAARA decorre nos meses de outubro e novembro no âmbito
da candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do
Algarve  ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
O plano de meios da campanha inclui a divulgação de cartazes em suportes de exterior (mupis e led
box em postos de abastecimento), redes sociais (com o objetivo de dar a conhecer a rede e gerar
tráfego para o sítio na Internet), Google Ads (campanha search and display) e outros meios online e
offline para chegar aos autocaravanistas, incluindo os meios próprios da RTA.
 
A campanha contempla ainda a divulgação de um spot de vídeo nas redes sociais que também pode
ser visualizado no canal VisitAlgarve no YouTube.
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O  SustenTUR Algarve  é um projeto para a promoção da sustentabilidade na região do Algarve
através da criação de um programa de ações de educação, informação e sensibilização ambiental,
cultural e social dirigido a profissionais do turismo, visitantes, turistas e população residente.
 
O programa visa a incorporação dos princípios da sustentabilidade por parte dos diversos stakeholders
e comtempla ações em áreas específicas da atividade turística regional, prevendo um investimento
total de 255 mil euros, cofinanciados a 80por cento pelo Turismo de Portugal ao longo dos últimos dois
anos.
 
barlavento
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Algarve desafia autocaravanistas a fazer a melhor escolha para pernoitar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Correio de Lagos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c73996c1

 
Campanha promove espaços de acolhimento ao autocaravanismo
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de lançar uma campanha de sensibilização dirigida aos
autocaravanistas que procuram o destino para férias, orientando a extraordinária procura
internacional que o autocaravanismo vem gerando na região para a Rede de Acolhimento ao
Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA) e promovendo a fruição dessas infraestruturas para a
prática legal desta modalidade turística.
 
Com o claim  Faz a melhor escolha , a campanha desafia os autocaravanistas a pernoitarem numa das
35 unidades aderentes da rede que cumprem a legislação aplicável em vigor para o autocaravanismo
e oferecem todas as condições de conforto e de segurança, providenciando água, eletricidade,
despojos, wi-fi, entre outros serviços. O objetivo é desincentivar a permanência de autocaravanas em
espaços informais, que não dispõem de infraestruturas e serviços fundamentais, nem de condições de
conforto e de segurança.
 
No Algarve há uma rede de espaços de acolhimento oferecidos ao autocaravanista que permitem
usufruir das principais atrações do destino em conformidade com a legislação em vigor. Esta é, nos
últimos anos, uma modalidade com procura crescente em toda a Europa, que a pandemia tornou
ainda mais evidente , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
A pernoita em locais como estacionamentos de serviço às praias, falésias, dunas e pinhais coloca
sérios problemas em matéria de higiene e de saúde pública, altera o delicado equilíbrio ambiental de
locais classificados e constitui um risco de segurança desnecessário para os autocaravanistas. Esta
campanha desafia-os precisamente a fazer a melhor escolha, que será sempre a eleição de um dos
Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural ou Áreas de Serviço para
Autocaravanas que integram a RAARA , conclui o responsável pelo turismo algarvio.
 
A permanência e pernoita fora destes locais constitui uma infração e está sujeita à atuação das
autoridades fiscalizadoras. As unidades que integram a RAARA são espaços licenciados que cumprem a
legislação aplicável em vigor e estão devidamente identificadas no sítio da Internet
https://autocaravanalgarve.com.
 
A campanha para incentivar a escolha da RAARA decorre nos meses de outubro e novembro no âmbito
da candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do
Algarve  ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
O plano de meios da campanha inclui a divulgação de cartazes em suportes de exterior (mupis e led
box em postos de abastecimento), redes sociais (com o objetivo de dar a conhecer a rede e gerar
tráfego para o sítio na Internet), Google Ads (campanha search e display) e outros meios online e
offline para chegar aos autocaravanistas, incluindo os meios próprios da RTA.
 
A campanha contempla ainda a divulgação de um spot de vídeo nas redes sociais que também pode
ser visualizado no canal VisitAlgarve no YouTube.
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O  SustenTUR Algarve  é um projecto para a promoção da sustentabilidade na região do Algarve
através da criação de um programa de ações de educação, informação e sensibilização ambiental,
cultural e social dirigido a profissionais do turismo, visitantes, turistas e população residente. O
programa visa a incorporação dos princípios da sustentabilidade por parte dos diversos stakeholders e
comtempla ações em áreas específicas da atividade turística regional, prevendo um investimento total
de 255 mil euros, cofinanciados a 80% pelo Turismo de Portugal ao longo dos últimos dois anos.
 
[Additional Text]:
Algarve desafia autocaravanistas a fazer  a melhor escolha  para pernoitar
 
Correio de Lagos
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RTA exorta autocaravanistas a pernoitarem na rede legal de acolhimento da região -
Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=17bda27f

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) anunciou hoje que acaba de lançar uma campanha de
sensibilização dirigida aos autocaravanistas que procuram o destino para férias, orientando a
extraordinária procura internacional que o autocaravanismo vem gerando na região para a Rede de
Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA) e promovendo a fruição dessas
infraestruturas para a prática legal desta modalidade turística.
 
Com o slogan "Faz a melhor escolha", a campanha desafia os autocaravanistas a pernoitarem numa
das 35 unidades aderentes da rede que cumprem a legislação aplicável em vigor para o
autocaravanismo e "oferecem todas as condições de conforto e de segurança, providenciando água,
eletricidade, despojos, wi-fi, entre outros serviços".
 
O objetivo daqueles espaços é desincentivar a permanência de autocaravanas em espaços informais,
que não dispõem de infraestruturas e serviços fundamentais, nem de condições de conforto e de
segurança.
 
"No Algarve há uma rede de espaços de acolhimento oferecidos ao autocaravanista que permitem
usufruir das principais atrações do destino em conformidade com a legislação em vigor. Esta é, nos
últimos anos, uma modalidade com procura crescente em toda a Europa, que a pandemia tornou
ainda mais evidente", afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
"A pernoita em locais como estacionamentos de serviço às praias, falésias, dunas e pinhais coloca
sérios problemas em matéria de higiene e de saúde pública, altera o delicado equilíbrio ambiental de
locais classificados e constitui um risco de segurança desnecessário para os autocaravanistas. Esta
campanha desafia-os precisamente a fazer a melhor escolha, que será sempre a eleição de um dos
Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural ou Áreas de Serviço para
Autocaravanas que integram a RAARA", conclui o responsável pelo turismo algarvio.
 
A RTA avisa que a permanência e pernoita fora daqueles locais constitui uma infração e está sujeita à
atuação das autoridades fiscalizadoras. As unidades que integram a RAARA são espaços licenciados
que cumprem a legislação aplicável em vigor e estão devidamente identificadas no sítio da Internet
https://autocaravanalgarve.com.
 
A campanha para incentivar a escolha da RAARA decorre nos meses de outubro e novembro no âmbito
da candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do
Algarve  ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
O plano de meios da campanha inclui a divulgação de cartazes em suportes de exterior (mupis e led
box em postos de abastecimento), redes sociais (com o objetivo de dar a conhecer a rede e gerar
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tráfego para o sítio na Internet), Google Ads (campanha search e display) e outros meios online e
offline para chegar aos autocaravanistas, incluindo os meios próprios da RTA.
 
A campanha contempla ainda a divulgação de um spot de vídeo nas redes sociais que também pode
ser visualizado no canal VisitAlgarve no YouTube.
 
João Prudêncio
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Turismo do Algarve desafia autocaravanistas a fazer "a melhor escolha" para
pernoitar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f3dac4e4

 
Campanha desafia os autocaravanistas a pernoitarem numa das 35 unidades aderentes da rede que
cumprem a legislação aplicável em vigor e oferecem todas as condições de conforto e de segurança
 
O objetivo é desincentivar a permanência de autocaravanas em espaços informais, que não dispõem
de infraestruturas e serviços fundamentaisFoto D.R.
A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de lançar uma campanha de sensibilização dirigida aos
autocaravanistas que procuram o destino para férias, orientando a extraordinária procura
internacional que o autocaravanismo vem gerando na região para a Rede de Acolhimento ao
Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA) e promovendo a fruição dessas infraestruturas para a
prática legal desta modalidade turística.
 
Com o claim "Faz a melhor escolha", a campanha desafia os autocaravanistas a pernoitarem numa das
35 unidades aderentes da rede que cumprem a legislação aplicável em vigor para o autocaravanismo
e oferecem todas as condições de conforto e de segurança, providenciando água, eletricidade,
despojos, wi-fi, entre outros serviços.
 
"O objetivo é desincentivar a permanência de autocaravanas em espaços informais, que não dispõem
de infraestruturas e serviços fundamentais, nem de condições de conforto e de segurança", explica a
RTA em comunicado.
 
"No Algarve há uma rede de espaços de acolhimento oferecidos ao autocaravanista que permitem
usufruir das principais atrações do destino em conformidade com a legislação em vigor. Esta é, nos
últimos anos, uma modalidade com procura crescente em toda a Europa, que a pandemia tornou
ainda mais evidente", afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
"A pernoita em locais como estacionamentos de serviço às praias, falésias, dunas e pinhais coloca
sérios problemas em matéria de higiene e de saúde pública, altera o delicado equilíbrio ambiental de
locais classificados e constitui um risco de segurança desnecessário para os autocaravanistas. Esta
campanha desafia-os precisamente a fazer a melhor escolha, que será sempre a eleição de um dos
Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural ou Áreas de Serviço para
Autocaravanas que integram a RAARA", conclui o responsável pelo turismo algarvio.
 
A permanência e pernoita fora destes locais constitui uma infração e está sujeita à atuação das
autoridades fiscalizadoras. As unidades que integram a RAARA são espaços licenciados que cumprem a
legislação aplicável em vigor e estão devidamente identificadas no sítio da Internet.
 
A campanha para incentivar a escolha da RAARA decorre nos meses de outubro e novembro no âmbito
da candidatura "SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do
Algarve" ao "Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade2, do Turismo de Portugal.
 
O plano de meios da campanha inclui a divulgação de cartazes em suportes de exterior (mupis e led
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box em postos de abastecimento), redes sociais (com o objetivo de dar a conhecer a rede e gerar
tráfego para o sítio na Internet), Google Ads (campanha search e display) e outros meios online e
offline para chegar aos autocaravanistas, incluindo os meios próprios da RTA.
 
A campanha contempla ainda a divulgação de um spot de vídeo nas redes sociais que também pode
ser visualizado no canal VisitAlgarve no YouTube.
 
O "SustenTUR Algarve" é um projeto para a promoção da sustentabilidade na região do Algarve
através da criação de um programa de ações de educação, informação e sensibilização ambiental,
cultural e social dirigido a profissionais do turismo, visitantes, turistas e população residente.
 
O programa visa a incorporação dos princípios da sustentabilidade por parte dos diversos stakeholders
e comtempla ações em áreas específicas da atividade turística regional, prevendo um investimento
total de 255 mil euros, cofinanciados a 80% pelo Turismo de Portugal ao longo dos últimos dois anos.
 
Há 26 minutos
 
Redação
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Algarve lança campanha de sensibilização para autocaravanistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Presstur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d836dc91

 
28-10-2020 (20h01)
 
Foto: Unsplash / Steve Halama
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) lançou uma campanha de sensibilização
 
dirigida aos autocaravanistas com o intuito de promover espaços de acolhimento à
 
modalidade que pertençam à Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na
 
Região do Algarve (RAARA).
 
A campanha, com o mote "Faz a melhor escolha", sugere que os autocaravanistas pernoitem numa
das 35 unidades aderentes da RAARA, ao invés de fazerem a sua estada em locais não licenciados.
Estas unidades oferecem "todas as condições de conforto e de segurança, providenciando água,
electricidade, despojos, wi-fi, entre outros serviços".
O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) destaca, citado em comunicado, que o
autocaravanismo "é, nos últimos anos, uma modalidade com procura crescente em toda a Europa, que
a pandemia tornou ainda mais evidente". O presidente acrescenta que "a pernoita em locais como
estacionamentos de serviço às praias, falésias, dunas e pinhais coloca sérios problemas em matéria de
higiene e de saúde pública, altera o delicado equilíbrio ambiental de locais classificados e constitui um
risco desnecessário para os autocaravanistas".
O comunicado da RTA salienta ainda que a "permanência e pernoita fora destes locais [licenciados]
constitui uma infracção e está sujeita à actuação das autoridades fiscalizadoras".
Para consultar os membros da RAARA clique aqui.
 
Esta campanha vai decorrer até final de Novembro no âmbito da candidatura "SustenTUR Algarve -
preservação do património natural e cultural da região do Algarve" ao "Programa Valorizar - Linha de
Apoio à Sustentabilidade" do Turismo de Portugal
Clique para ver mais: Cá Dentro
Clique para ver mais: Actividades
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Algarve lança campanha de sensibilização para autocaravanistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5cc8b9b1

 
Nova campanha pretende alertar os autocaravanistas para a prática legal desta modalidade e dar a
conhecer a Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA)
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) lançou uma campanha de sensibilização dirigida aos
autocaravanistas com a mensagem  Faz a melhor escolha , que pretende alertar estes turistas para a
prática legal desta modalidade e dar a conhecer a Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na Região
do Algarve (RAARA).
 
Segundo uma nota informativa da RTA, "a campanha desafia os autocaravanistas a pernoitarem numa
das 35 unidades aderentes da rede que cumprem a legislação aplicável em vigor para o
autocaravanismo e oferecem todas as condições de conforto e de segurança, providenciando água,
eletricidade, despojos, wi-fi, entre outros serviços".
 
O objetivo da campanha, acrescenta a RTA, "é desincentivar a permanência de autocaravanas em
espaços informais, que não dispõem de infraestruturas e serviços fundamentais, nem de condições de
conforto e de segurança".
 
"No Algarve há uma rede de espaços de acolhimento oferecidos ao autocaravanista que permitem
usufruir das principais atrações do destino em conformidade com a legislação em vigor. Esta é, nos
últimos anos, uma modalidade com procura crescente em toda a Europa, que a pandemia tornou
ainda mais evidente", destaca João Fernandes, presidente da RTA, citado no comunicado enviado à
imprensa.
 
O presidente da RTA diz que a pernoita de autocaravanas "em locais como estacionamentos de serviço
às praias, falésias, dunas e pinhais coloca sérios problemas em matéria de higiene e de saúde pública,
altera o delicado equilíbrio ambiental de locais classificados e constitui um risco de segurança
desnecessário para os autocaravanistas", motivo pelo qual a região lançou esta nova campanha, que
desafia estes turistas a escolherem os Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo
Rural ou Áreas de Serviço para Autocaravanas que integram a RAARA.
 
A RTA lembra ainda que "a permanência e pernoita fora destes locais constitui uma infração e está
sujeita à atuação das autoridades fiscalizadoras".
 
A campanha decorre nos meses de outubro e novembro, no âmbito da candidatura  SustenTUR
Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve  ao  Programa VALORIZAR
- Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal, e inclui meios outdoor como mupis e led
boxes em postos de abastecimento, estando também em vigor nas redes sociais e Google Ads, entre
outros meios online e offline.
 
Esta campanha inclui ainda um vídeo promocional, que pode ser visualizado no canal VisitAlgarve no
Youtube, através do link https://www.youtube.com/watch?v=kbm7kXkzjn4&feature=youtu.be.
 
Publituris
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Algarve desafia autocaravanistas a fazer a melhor escolha para pernoitar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Rádio Horizonte Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9b894057

 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de lançar uma campanha de sensibilização dirigida aos
autocaravanistas que procuram o destino para férias, orientando a extraordinária procura
internacional que o autocaravanismo vem gerando na região para a Rede de Acolhimento ao
Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA) e promovendo a fruição dessas infraestruturas para a
prática legal desta modalidade turística.
 
Com o claim  Faz a melhor escolha , a campanha desafia os autocaravanistas a pernoitarem numa das
35 unidades aderentes da rede (https://autocaravanalgarve.com/membros-da-raara) que cumprem a
legislação aplicável em vigor para o autocaravanismo e oferecem todas as condições de conforto e de
segurança, providenciando água, eletricidade, despojos, wi-fi, entre outros serviços. O objetivo é
desincentivar a permanência de autocaravanas em espaços informais, que não dispõem de
infraestruturas e serviços fundamentais, nem de condições de conforto e de segurança.
 
No Algarve há uma rede de espaços de acolhimento oferecidos ao autocaravanista que permitem
usufruir das principais atrações do destino em conformidade com a legislação em vigor. Esta é, nos
últimos anos, uma modalidade com procura crescente em toda a Europa, que a pandemia tornou
ainda mais evidente , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
A pernoita em locais como estacionamentos de serviço às praias, falésias, dunas e pinhais coloca
sérios problemas em matéria de higiene e de saúde pública, altera o delicado equilíbrio ambiental de
locais classificados e constitui um risco de segurança desnecessário para os autocaravanistas. Esta
campanha desafia-os precisamente a fazer a melhor escolha, que será sempre a eleição de um dos
Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural ou Áreas de Serviço para
Autocaravanas que integram a RAARA , conclui o responsável pelo turismo algarvio.
 
A permanência e pernoita fora destes locais constitui uma infração e está sujeita à atuação das
autoridades fiscalizadoras. As unidades que integram a RAARA são espaços licenciados que cumprem a
legislação aplicável em vigor e estão devidamente identificadas no sítio da Internet
https://autocaravanalgarve.com.
 
A campanha para incentivar a escolha da RAARA decorre nos meses de outubro e novembro no âmbito
da candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do
Algarve  ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
O plano de meios da campanha inclui a divulgação de cartazes em suportes de exterior (mupis e led
box em postos de abastecimento), redes sociais (com o objetivo de dar a conhecer a rede e gerar
tráfego para o sítio na Internet), Google Ads (campanha search e display) e outros meios online e
offline para chegar aos autocaravanistas, incluindo os meios próprios da RTA.
 
A campanha contempla ainda a divulgação de um spot de vídeo nas redes sociais que também pode
s e r  v i s u a l i z a d o  n o  c a n a l  V i s i t A l g a r v e
(https://www.youtube.com/watch?v=kbm7kXkzjn4&feature=youtu.be) no YouTube.
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O  SustenTUR Algarve  é um projeto para a promoção da sustentabilidade na região do Algarve
através da criação de um programa de ações de educação, informação e sensibilização ambiental,
cultural e social dirigido a profissionais do turismo, visitantes, turistas e população residente. O
programa visa a incorporação dos princípios da sustentabilidade por parte dos diversos stakeholders e
comtempla ações em áreas específicas da atividade turística regional, prevendo um investimento total
de 255 mil euros, cofinanciados a 80% pelo Turismo de Portugal ao longo dos últimos dois anos.
 
Ademar Dias
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Campanha do Turismo do Algarve apela a autocaravanistas para fazerem a melhor
escolha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=40988df2

 
Campanha pretende desincentivar autocaravanismo ilegal
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) lançou uma campanha de sensibilização dirigida aos
autocaravanistas, que procuram o destino para férias, para promover a utilização a Rede de
Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA) e das suas infraestruturas.
 
Com o slogan "Faz a melhor escolha", a campanha desafia os autocaravanistas a pernoitarem numa
das 35 unidades aderentes da rede que cumprem a legislação aplicável em vigor para o
autocaravanismo e oferecem todas as condições de conforto e de segurança, providenciando água,
eletricidade, despojos, wi-fi, entre outros serviços.
 
O objetivo  é desincentivar a permanência de autocaravanas em espaços informais, que não dispõem
de infraestruturas e serviços fundamentais, nem de condições de conforto e de segurança .
 
No Algarve há uma rede de espaços de acolhimento oferecidos ao autocaravanista que permitem
usufruir das principais atrações do destino em conformidade com a legislação em vigor. Esta é, nos
últimos anos, uma modalidade com procura crescente em toda a Europa, que a pandemia tornou
ainda mais evidente , afirma João Fernandes, presidente da RTA.
 
A pernoita em locais como estacionamentos de serviço às praias, falésias, dunas e pinhais coloca
sérios problemas em matéria de higiene e de saúde pública, altera o delicado equilíbrio ambiental de
locais classificados e constitui um risco de segurança desnecessário para os autocaravanistas. Esta
campanha desafia-os precisamente a fazer a melhor escolha, que será sempre a eleição de um dos
Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural ou Áreas de Serviço para
Autocaravanas que integram a RAARA , conclui o responsável pelo turismo algarvio.
 
A permanência e pernoita fora destes locais, realça a Região de Turismo do Algarve,  constitui uma
infração e está sujeita à atuação das autoridades fiscalizadoras .
 
As unidades que integram a RAARA são espaços licenciados que cumprem a legislação aplicável em
vigor e estão devidamente identificadas aqui.
 
A campanha para incentivar a escolha da RAARA decorre nos meses de Outubro e Novembro no
âmbito da candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do
Algarve  ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
O plano de meios da campanha inclui a divulgação de cartazes em suportes de exterior (mupis e led
box em postos de abastecimento), redes sociais (com o objetivo de dar a conhecer a rede e gerar
tráfego para o sítio na Internet), Google Ads (campanha search e display) e outros meios online e
offline para chegar aos autocaravanistas, incluindo os meios próprios da RTA.
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A campanha contempla ainda a divulgação de um spot de vídeo nas redes sociais que também pode
ser visualizado no canal VisitAlgarve no YouTube.
 
O  SustenTUR Algarve  é um projeto para a promoção da sustentabilidade na região do Algarve
através da criação de um programa de ações de educação, informação e sensibilização ambiental,
cultural e social dirigido a profissionais do turismo, visitantes, turistas e população residente. O
programa visa a incorporação dos princípios da sustentabilidade por parte dos diversos stakeholders e
comtempla ações em áreas específicas da atividade turística regional, prevendo um investimento total
de 255 mil euros, cofinanciados a 80% pelo Turismo de Portugal ao longo dos últimos dois anos.
 
Sul Informação
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