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REPORTAGEM 

Para os turistas 
Portugal 
é que é bom 

Quem vem de férias considera estar 
melhor aqui do que nos seus países 

POR Miguel Amorim 
mamorim@jn.pt 

Quem escolhe Portugal 
para passar férias, diz sen-
tir-se melhor aqui do que 
nos países de origem. Este 
era o sentimento dos es-
trangeiros ouvidos, ontem, 
no Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro, na Maia. 

Quem chega da Holanda, 
Espanha e República Che-
ca compara os números da 
pandemia e faz cara feia 
aos locais de onde vieram, 
enquanto que se mostram 
confortáveis, e inteirados, 
relativamente à situação 
portuguesa. 

O casal Maria e Omar é 
disso exemplo. Partiram de 
Amesterdão, na Holanda, e 
foram atraídos pelo clima. 
O sol, à chegada, confir-
mou as boas expectativas. 
Estão cá para aproveitar as 
ondas em Matosinhos e 
praticar surf. "Na Holanda, 
a situação de covid é quatro 
vezes pior. Sentimo-nos 
melhor aqui", afirmam, 
nada assustados com o sur-
to epidémica na região 

"Na República Checa, 
ao fim da tarde 
encerra tudo. Aqui 
não", diz Janko. 

Norte e adiantando que no 
regresso vão cumprir uma 
"quarentena de dez dias". 
O voo veio lotado. 

"MADRID MUITO PIOR" 

Olívia chegou de Madrid. 
Vai cá passar uma tempora-
da. É atriz e prepara-se para 
rodar um filme em Moledo 
(Caminha). Como vai inte-
grar uma equipa, fará o tes-
te de covid durante a esta-
dia. "Em Madrid está mui-
to pior", diz, acerca da pan-
demia em Espanha e mos-
trando-se "confortável" no 
nosso país. Adianta que não 
é a primeira visita a este 
lado da fronteira e confia 
que vai dar-se "bem" como 
nas anteriores ocasiões. 
Aliará o cinema a tempos de 
lazer. 

Desde a República Checa 
viajou Janko. Escolheu o 
Porto pelo preço do bilhete 
e por não lhe terem sido im-
postas restrições. Quando 
fala da sua nação, mete as 
mãos à cabeça. "Na primei-
ra vaga, estivemos entre os 
melhores do mundo. Nesta 
altura, somos dos piores", 
comenta, desalentado. "Lá, 
ao fim da tarde e à noite, en-
cerra tudo. Em Portugal, os 
restaurantes estão aber-
tos", descreve. 

De referir que nenhum 
dos estrangeiros ouvidos 
fez testes antes de viajar. • 

t. 

Ornar e Maria vieram da Holanda para fazer surf Página 1
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Prova de hipismo 
pode deixar 20 
milhões no Algarve 

"Vilamoura Champions Tour" contará 
com 1500 pessoas durante seis semanas 

ECONOMIA  Um total de 350 
cavaleiros de 30 países par-
ticipam no "Vilamoura 
Champions Tour", evento 
hípico que a organização es-
tima num retomo de 20 mi-
lhões de euros para o Algar-
ve em tempo de pandemia. 

"Estimamos que a perma-
nência de cerca de 1500 pes-
soas durante as seis semanas 
do evento represente um re-
tomo muito próximo dos 20 
milhões de euros para a eco-
nomia da região. Falamos de 
pessoas de estrato social ele-
vado, instaladas nos melho-
res hotéis de Vilamoura", 
disse António Moura, dire-
tor do Centro Equestre de 
Vilamoura. 

A oitava edição do "Vila-
moura Champions Tour" 
iniciou-se em 7 de outubro e 
termina a 19 de novembro, 
com a realização de provas 
qualificativas semanais, 
onde cavaleiros e cavalos 
tentam obter os mínimos de 
qualificação para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio 2021. 

Segundo Moura, além da 
permanência nas unidades 
hoteleiras, na considerada 
época intermédia do turis-
mo, as pessoas que integram 
as comitivas dos vários paí-
ses "são clientes habituais 
da restauração e comércio" 
na região algarvia. 

"Daí a nossa estimativa do 
impacto económico que 
este evento de cariz mun-
dial tem na economia e no 
combate à sazonalidade, não 
só em Vilamoura, como em  

toda a região do Algarve, a 
par de outros eventos des-
portivos", apontou o diretor 
do Centro Equestre de Vila-
moura. Na opinião de Antó-
nio Moura, o "Vilamoura 
Champions Tour" é o even-
to "de maior prestígio no hi-
pismo, à semelhança da Fór-
mula 1 no automobilismo, o 
MotoGP de motociclismo e 
o Master de Golf". 

SEM PÚBLICO 
Por seu turno, o presidente 
da Associação dos Hotéis e 
Empreendimentos Turísti-
cos do Algarve (AHETA), Eli-
dérico Viegas, disse que os 
hoteleiros "reconhecem a 
importância de todos os 
eventos desta natureza, 
dado o impacto que tem nos 
hotéis, comércio e restaura-
ção, em especial fora da épo-
ca alta do turismo". 
"Gostaria muito que o 

evento se afirmasse e pas-
sasse a integrar os calendá-
rios europeus e mundiais 
das grandes realizações hípi-
cas, porque os grandes even-
tos são sempre importantes 
para combater a sazonalida-
de turística", sublinhou. 

Devido às restrições im-
postas pela pandemia, as 
provas hípicas são realizadas 
sem a presença de público, e 
em conformidade com as 
medidas de segurança esta-
belecidas pela Direção-Geral 
da Saúde, e apenas transmi-
tidas através das redes so-
ciais do Centro Equestre de 
Vilamoura.• 

»,•-• 

• 

• 

Prova decorrerá no Centro Equestre de Vilamoura 
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14 casos de covid-19 na Fl 
Foram identificados «14 casos de covid-19 em elementos 
das equipas» de Fórmula 1 que estiveram no Algarve, reve-
laram as autoridades de saúde da região. Em conferência 
de imprensa, a delegada regional de Saúde Ana Cristina 
Guerreiro esclareceu que a maioria dos casos foram dete-
tados nos testes efetuados entre 20 e 29 de outubro e «um 
ou outro por sintomatologia» em unidades de saúde do 
Algarve. A responsável assegurou que caso surjam surtos 
na sequência do evento, há forma de saber «na maior 
parte das bancadas», quem lá esteve, através da «identifi-
cação por bilhete». Ana Cristina Guerreiro admitiu, porém, 
que houve situações que «não funcionaram muito bem», 
como a «deslocação» e «recolocação» de alguns espeta-
dores nas bancadas durante a prova. 

ALGARVE TENTA 
PRESERVAR 
OS SEUS 'OÁSIS' 

     

   

4 

 

     

• 

    

     

  

, 

     

João Amaral Santos 
joao.santos@sol.pt 

A Fórmula 1 devolveu a esperança ao Algarve 
- aos restaurantes, hotéis e comércio da região. 
Empresários anseiam agora pelo MotoGP e pe-
dem ao Governo regime de 'exceção' para te-
rem público nas bancadas dos grandes eventos. 

gente destaca que «os alojamen-
tos em Portimão (sobretudo, 
nas localidades do Alvor, Praia 
da Rocha e Penina) tiveram 
uma taxa de ocupação muito 
alta, próxima da que é habi-
tualmente registada durante a 
época alta». 

 

. 

'•-• • " t'i$" . , 

 

Hotéis esgotados, restaurantes 
cheios e ruas a fervilharem de 
gente e movimento. O Algarve ex-
perienciou - ao jeito de fim de se-
mana prolongado (entre 22 e 25 de 
outubro) - o regresso ao 'antigo 
normal', graças à passagem, 24 
anos depois, do 'circo' da Fórmu-
la 1 pelo país. 

O Grande Prémio de Portugal 
trouxe à região quase 40 mil pes-
soas - entre organização, jorna-
listas e espetadores -, para rego-
zijo dos empresários locais, que 
por uma centena de horas pude-
ram contornar a crise que tem 
vindo a fustigar os seus negócios, 
desde março. «A maioria do se-
tor da restauração no Algarve 
(não só os estabelecimentos lo-
calizados nas proximidades do 
autódromo, mas mesmo em 
todo o território algarvio) teve 
uma enorme afluência duran-
te estes quatro dias», confirma 
ao SOL Daniel Serra, presidente 
da Associação Nacional de Res-
taurantes (Pro.Var). Embora não 
existam ainda números oficiais -
a Associação da Hotelaria, Res-
tauração e Similares de Portugal 
(Ahresp) prepara-se para divul-
gar um inquérito sobre o tema no 
decorrer dos próximos dias -, Da-
niel Serra sempre vai adiantando 
que «os muitos associados da 
Pro.Var já confirmaram que, 
durante estes quatro dias, a fa-
turação dos restaurantes do Al-
garve terá alcançado valores 
próximos daqueles que, nor-
malmente, eram alcançados 
durante os fins de semana de 
agosto, na época alta, antes do 
início da pandemia». 

Face ao contexto atual, o impac-

  

to da passagem da Fórmula 1 pela 
região terá mesmo ultrapassado 
as previsões mais otimistas dos 
responsáveis locais e nacionais 
(ver pág. 31), pois, mesmo com 
todas as limitações impostas ao 
movimento de pessoas nos países 
de origem - e que travaram milha-
res de fás estrangeiros, com via-
gens marcadas para o Algarve -, 
a resposta dada pelos adeptos por-
tugueses terá superado todas as 
expectativas. 

Os bons resultados refletiram-
-se igualmente no setor da hotela-
ria. «Ao contrário do que tem 
acontecido ao longo dos últimos 
meses, até mesmo durante o ve-
rão, desta vez, os hotéis nas ime-
diações do autódromo estive-
ram praticamente cheios», afir-
ma ao SOL Elidérico Viegas, 
presidente da Associação dos Ho-
téis e Empreendimentos Turísti-
cos do Algarve (AHETA). O diri-

  

Esperança pelo MotoOP 
Desligados os motores, o Algarve 
regressou agora ao 'novo nor-
mal'. Ou seja, os restaurantes e 
hotéis estão praticamente vazios. 
E as ruas desertas. Porém, os em-
presários locais 'esfregam agora 
as mãos' na esperança de replica-
rem a receita de sucesso da Fór-
mula 1 com o Grande Prémio de 
Portugal de MotoGP - que se rea-
liza entre 20 e 22 de novembro 
(também no autódromo localiza-
do em Portimão). 

Perante o exemplo anterior, o 
evento é mesmo visto como funda-
mental para a «sobrevivência» 
de muitos negócios na região. 
Para tal, é no entanto necessário 
que, até lá, o público possa conti-
nuar a ser autorizado a ocupar lu-
gar nas bancadas do autódromo. 
Daí, que as medidas restritivas 
impostas pelo Governo para este 

rs 0!:  

fim de semana tenham tido o efei-
to de fazer 'disparar os alarmes'. 
Assim como o anúncio das falhas 
na organização da prova de Fór-
mula 1, identificadas pela delega-
da de saúde regional Ana Cristi-
na Guerreiro (ver caixa). «A Fór-
mula 1 foi apenas uma gota no 
oceano. Uma gota importante 
para a sobrevivência, mas não 
quer dizer que tenha sido o su-
ficiente para resolver o proble-
ma», diz Daniel Serra. O presiden-
te da Pro.Var afirma «que é lógi-
co que estes eventos servem de 
oxigénio para o setor da restau-
ração», conquistando uma impor-
tância desmedida perante o cená-
rio que se vive. «Há uma expecta-
tiva muito grande em relação 
ao MotoGP, até porque o pró-
prio piloto português [Miguel 
Oliveira] é uni habitual fre-
quentador dos restaurantes 
desta zona», refere. Perante a im-
portáncia do momento, Daniel 
Serra deixa um apelo ao Governo 
para que as restrições «tenham 
sempre em conta a realização 
e a importância destes eventos 
para as pessoas e para toda a 
região». «Neste momento, já há 
reservas nos hotéis e nos res-
taurantes, portanto, neste caso, 
é preciso excecionar estas si-

  

tuações. Se tal não acontecer, 
vamos assistir a outro desastre 
económico, com anulações em 
catadupa», conclui. 

A mesma posição assume Eli-
dérico Viegas. A AHETA divul-
gou mesmo esta semana um co-
municado onde se revela «satis-
feita» com a realização do Grande 
Prémio de Fórmula 1 e do Gran-
de Prémio de MotoGP na região, 
defendendo a sua continuidade 
nos próximos anos, uma vez que 
considera que estas duas iniciati-
vas se inserem «num conjunto 
de meia dúzia de eventos ânco-
ra que o Algarve precisa para 
esbater a sua maior fraqueza -
a sazonalidade». 

Com as consequências da pan-
demia, Elidérico Viegas conside-
ra a realização destes eventos, com 
a presença de público, este ano e 
nos próximos, ainda mais funda-
mental. «Tendo em conta tudo o 
que se passou este ano, as con-
sequências para a região, é pre-
ciso garantir a continuidade da 
realização destas provas. Não 
podemos perder todas estas 
vantagens. O Governo e todas 
as entidades parceiras têm de 
desenvolver todos os esforços 
para assegurar a continuidade 
destes eventos», reforça. 

Fórmula 1 foi considerada um sucesso pelos responsáveis algarvios 
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Grande eventos (como a Fórmula 1) 'permanecem na mente das pessoas' 
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`A melhor publicidade 
que o país pode ter' 
João Amaral Santos 
joao.santos@sol.pt 

«Na pior das hipóteses, tere-
mos um impacto na ordem dos 
30 milhões para a região e país 
e, na melhor das hipóteses, te-
remos um impacto substancial-
mente superior». As contas do 
Governo ao Grande Prémio de 
Portugal de Fórmula 1, realizado 
no passado fim de semana, no Au-
tódromo do Algarve - e apresen-
tadas pela secretária de Estado do 
Ttu'ismo, Rita Marques, na sessão 
de apresentação da prova -• já têm 
em consideração os impactos da 
pandemia (ficando abaixo dos 100 
milhões de euros calculados no 
período pré-covid-19). 

Ouvido pelo SOL, Daniel Sá, es-
pecialista em marketing despor-
tivo e diretor executivo do Insti-
tuto Português de Administração 
de Marketing (IPAM) de Lisboa, 
vai ainda mais longe. O especia-
lista considera que a realização 
de provas do género em Portugal 
pode, inclusive, garantir ao país 
ganhos mais importantes e dura-
douros, que ultrapassam a pró-

  

pria receita direta: «Neste tipo 
de provas existem dois tipos de 
impactos. O primeiro, avança-
do pelo próprio Governo, que 
são os 30 milhões de euros de 
receitas diretas, em tudo o que 
é hotelaria, restauração, via-
gens ou souvenirs. Mas depois 
há um segundo impacto, ex-
traordinariamente difícil de 
medir, mas que considero mais 
relevante tendo em conta os 
tempos que vivemos: a visibi-
lidade e a reputação do país». 
«Este ano, apesar da pandemia„ 
acabámos por receber a Chatn-
pions [de futebol], o Grande 
Prémio de Fórmula 1 e ainda 
vamos ter o MotoGP. São três 
competições verdadeiramente 
globais, e numa altura em que 
todas as economias procuram 
reconquistar a confiança das 
pessoas - em tempos económi-
cos, turísticos e sociais - estas 
sào, sem dúvida, as melhores 
campanhas publicitárias que o 
país pode ter», explica Daniel Sá. 

O diretor do IPAM considera 
que esta «é uma forma de mos-
trar ao mundo que Portugal, 
mesmo neste contexto pandé-
mico, tem ainda níveis de segu-
rança e de atividade interes-
santes. E isto é uma marca que 
permanece na mente das pes-
soas, que tem impacto para o 
futuro». 

As notícias das últimas horas -
com a confirmação de 14 mem-
bros de equipas da Fórmula 1 in-
fetados e falhas na organização cia 
prova identificadas pelas autori-
dades de saúde - podem, porém, 
«prejudicar este objetivo». Da-
niel Sá alerta que «a má publici-
dade pode sempre interferir 
negativamente, até porque não 
sabemos, para já, se houve ou 
não consequências do contac-
to entre as milhares de pessoas 
que estiveram presentes nas 
bancadas do autódromo». Ape-
sar disso, acredita que, neste con-
texto, a questão possa estar a ser 
«sobrevalorizada». «Neste mo-
mento, pese as medidas de se-
gurança, será inevitável surgi-
rem situações deste género, 
que até podem ser polémicas, 
mas que já fazem parte desta 
nova normalidade». 

0 Governo estima que a Fórmula 1 tenha gera-
do 30 milhões de receitas. Daniel Sá considera 
que país ganha ainda mais com a 'visibilidade' 
e 'reputação' que estes eventos asseguram. 
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• 

PR não quer mais atropelos à Constituição e defende  estado 
de emergência. PM resiste. Ministros  estão divididos 
Confinamento em dezembro está em  cima  da  mesa. Portugal 
ultrapassa 400 novos casos por100  mil habitantes, Alemanha 
avançou com emergência com menos  de 200. Número  de 
mortos em outubro mais do que triplicou  em  relação a  setembro 
Noite de Halloween sem 'doçuras ou  travessuras' e Dia de Todos 
os Santos sem 'Pão por Deus' e com  muitos cemitérios fechados 
Fl esgotou hotéis e restaurantes  no Algarve. Empresários 
apelam: 'não estraguem' o  Moto  GP em  Portimão  Paga. 6-11  e  30-31 

• 

AUTÁRQUICAS 2021 
RIO QUER SANTANA 

EM SINTRA 

PITAGÓRICA 
TESTA ISALTINO, 

CARREIRAS 
E MOEDAS 
EM LISBOA 

Pág. 64 

ELEIÇÕES  AMERICANAS 
VS. BIDEN 

Judite Sousa 
A mestria de 
Antônio Costa 
e a inabilidade 
de Trump 
Pãg. 13 

Açores 
PSD já tem 
acordo 
para 
governar 

,ir IV;:it Págs. 14-15 
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ESPECIAL 1 DOURO E VINHO DO PORTO retomarportugal.pt 

RETOVAR PORTUGAL 
CONFERÊNCIAS UBP1  El  33 

CURIOSIDADE 

G j‹,  CaixaBank 

Com origem em 1756, o Douro 
é a Região Demarcada mais antiga 
do Mundo e divide-se em três 
sub-regiões: Alto Corgo, Cima 
Corgo e Douro Superior. 
Aqui reside ainda a maior área 
mundial de vinha de montanha. 

PARCEIRO ALTO 
TECNOLÓGICO: PATROCÍNIO: 

400 
40 

sage ••81.110 111,100 0014.1. REPUBLICA 
PORTUGUESA 

o 

Crise atingiu Douro e nem 
os vinhos ficaram imunes 

Factos & números 

• 

kW' 

Empresas 
De momento não há co-
nhecimento de ne-
nhum processo de in-
solvência, nem de des-
pedimentos em ne-
nhum dos 520 agentes 
económicos que com-
põem a região. 

Novo coronavírus 
afetou duramente 
turismo, que era 
florescente, e 
toda a produção 
vinícola regional 

Gi 

Duarte Pentes 

mil viticultores encon-
tram-se a trabalhar na 
Região Demarcada do 
Douro. Este índice já foi 
mais alto, tendo dimi-
nuído nos últimos anos. 

/// 
milhões de euros é o va-
lor que os vinhos do 
Douro representam para 
a economia nacional. 
Esta é a principal região 
portuguesa em termos 
de produção de vinho. 

População 
Em 2019, a população 
residente no Douro era 
superior a 190 mil pes-
soas. Para 2021 estima-
-se que este número 
baixe até às 183 mil. 

Economia do Douro é uma síntese entre o vinho, a agricultura e o turismo 

milhoes de caixas de 
nove litros de vinho do 
Porto foram comerciali-
zadas desde janeiro até 
outubro deste ano. 

INICIATIVA  Os negócios na 
Região do Douro não passa-
ram incólumes pela pande-
mia, nem pela crise econó-
mica e social que ela desen-
cadeou. Entre eles está a 
agroindústria e, em especial, 
o vinho. Mas não só do co-
mércio vinícola vive a eco-
nomia desta região. A nova 
realidade do Douro e do Vi-
nho do Porto será precisa-
mente o tema sob o qual irá 
incidir, na próxima quinta-
-feira, o foco da segunda 
conferência do Retomar 
Portugal, uma iniciativa do 
banco BPI, JN e TSF, com o 
apoio da tecnológica Sage. 

navírus fez-se sentir tam-
bém com intensidade. "O 
turismo externo conheceu 
uma quebra enorme e há 
segmentos da oferta, no-
meadamente a nível de cru-
zeiros, em que houve dimi-
nuição da procura", expli-
cou Carlos Brito. Em contra-
ciclo esteve, segundo o pre-
sidente do Observatório de 
Vinhos do Porto, o mercado 
nacional, pelo facto de os 
portugueses procurarem lu-
gares mais tranquilos, como 
oDouro, o que ajudou a ate-
nuar alguns prejuízos. • 

Património mundial 
Em 2001, o Douro foi 
considerado Património 
Mundial pela UNESCO 
devido às suas paisa-
gens. Este é outro moti-
vo de atração para os tu-
ristas. 

Exportação 
Vinho do Porto chega a 
cerca de 120 países. 
França, Reino Unido, 
Holanda e Estados Uni-
dos são os cinco princi-
pais mercados de expor-
tação. 

VÁRIAS CULTURAS 
A Região Demarcada do 
Douro abrange um espaço 
de 250 mil hectares. É neles 
que se concentra parte do 
trabalho desenvolvido, a ní-
vel nacional, em culturas 
como a do amendoal, do oli-
val e sobretudo das vinhas, 
que ocupam 45 mil hecta-
res. Com a covid-19, Carlos 
Brito, presidente do Obser-
vatório dos Vinhos do Porto, 
a venda de vinho pode ser 
vista por dois prismas: "As 

NO DIA 5, ÀS 17 HORAS, SIGA A 
CONFERÊNCIA EM JN.PT, TSF.PT 

OU NO LINKEDIN DO BPI. 

mercado nacional. Ao nível 
das exportações houve, ini-
cialmente, uma diminuição, 
mas isso foi-se diluindo". 

Tendo em vista a prepara-
ção do setor para o futuro, 
Gilberto Igrejas fez ainda 
questão de destacar um pro-
jeto recente, desenvolvido 
pelo IVDP. A ideia passa por 
otimizar a comercialização 
de vinho, através de um sis-
tema assente na inteligên-
cia artificial: "Acreditamos 
que, com isto, consigamos 
fazer mais e melhor pela re-
gião", acrescentou. 

Muito por causa da forte 
tradição vinhateira, o turis-
mo tornou-se noutro gran-
de filão económico do Dou-
ro. Aqui, o impacto do coro-

 

empresas que vendiam, so-
bretudo, para restaurantes, 
cafés e eventos sentiram 
uma quebra; por outro lado, 
aquelas que se posiciona-
vam nos grandes canais de 
distribuição, até viram as 
suas transações aumentar". 

Certo é que, no geral, se as-
sistiu a um decréscimo dos 
negócios vinícolas que só os 
mercados externos conse-
guiram, a certa altura, miti-
gar. Gilberto Igrejas, presi-
dente do Instituto dos Vi-
nhos do Douro e Porto 
(IVDP), deu conta disso 
mesmo: "Em relação ao pe-
ríodo homólogo de 2019 es-
tamos com uma quebra a 
rondar os 13%. Estas perdas 
são mais acentuadas no 
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VILAMOURA 

Prova recebe 350 cavaleiros 
EIUm  total de 350 cavaleiros de 
30 países participam no Vila-
moura Champions Tour, even-
to hípico que a organização es-
tima num retorno de 20 milhões 
de euros para o Algarve. 

"Estimamos que a permanên -
cia de cerca de1500 pessoas du-
rante as seis semanas do evento 
represente um retorno Muito  

próximo dos 20 milhões de ou-
ros para a economia da região. 
Falamos de pessoas de estrato 
social elevado, instaladas nos 
melhores hotéis de Vilamoura", 
referiu António Moura, diretor 
do Centro Equestre de Vila - 
moura. Aprova começou no dia 
7 de outubro e termina a 19 de 
novembro. *LUSA Atletas são oriundos de 30 países 
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O turismo vinha a crescer nos últimos anos nos Açores. A pandemia travou essa tendência. FOTO: EDUARDO COSTA/LUSA 

VIAGENS 

Açores apoiam turismo da 
região e piscam olho à Europa 

Além das medidas de apoio ao turismo aplicadas ao nível nacional, o governo regional 
aplicou outras específicas para não deixar cair um dos motores de desenvolvimento. 

.0" 

—ANA LARANJEIRO 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt 

A pandemia não passou sem deixar 
marcas por nenhum destino turís-
tico e os Açores confirmam essa re-
gra. O governo regional aplicou 
medidas específicas para tentar aju-
dar o setor turístico e, consequen-
temente, outros que acabam por 
estar interligados e relacionar-se 
com esta atividade. E estão ativas 
campanhas promocionais nos mer-
cados externos para não deixar cair 
a atividade turística, um dos moto-
res da economia regional. 

Até agosto, as nove ilhas açoria-
nas contaram com quase 152 mil 
hóspedes, bem abaixo dos 544 mil 
registados nos primeiros oito me-
ses de 2019, e pouco mais de 420 
mil dormidas, menos 74,2% do que 
em igual período de 2019, segundo 
os dados do INE. A secretária regio-
nal da Energia, Ambiente e Turis-
mo, assume ao Dinheiro Vivo que 
o governo açoriano "implemen-

  

tou, desde logo, um conjunto de 
medidas alargadas aos diversos se-
tores de atividade, com o objetivo 
de minimizar as consequências na 
vida dos açorianos". 

Dependentes do transporte aé-
reo, os Açores viram os seus princi-
pais mercados fecharem as portas 
cedo. Por um lado, a forte ligação à 
América do Norte está praticamen-
te interrompida há meses, dado 
que as viagens transatlânticas esti-
veram canceladas e são agora mui-
to reduzidas. E mesmo os merca-
dos europeus, com destaque para o 
germânico e o escandinavo, dimi-
nuíram as viagens para o exterior 
devido à atual conjuntura. O gover-
no de Ponta Delgada tem por isso, 
apostado no apoio à proteção do 
emprego e dos postos de trabalho, 
assim como às necessidade de liqui-
dez das empresas. 

Foi feita ainda uma avaliação e 
criado um grupo de trabalho para 
perceber as "condições especiais 
que tinham de ser criadas para acu-

 

Até agosto, as nove 
ilhas açorianas 
receberam quase 
152 mil hóspedes, 
bem abaixo 
dos 544 mil registados 
nos primeiros oito 
meses de 2019. 
Nas dormidas, 
a queda 
é de perto de 75%. 

••4 "." 

dir à realidade empresarial regio-
nal, principalmente assegurando 
algumas componentes de apoio 
não reembolsável e, assim, propor-
cionando uma redução dos rácios 
de endividamento para as empre-
sas que as linhas nacionais iriam 
obrigar", explica ainda Marta Guer-
reiro. 

"Na componente dos efeitos 
económicos desta situação foi deci-
dido aplicar diretamente à região 
todas as medidas de apoio às em-
presas definidas a nível nacional, 
procedendo-se, quando necessário, 
às devidas adaptações." 

No total, o governo regional im-
plementou 70 medidas, algumas 
dirigidas ao turismo, que comple-
mentam as medidas nacionais "e 
que asseguraram às empresas re-
gionais um nível de proteção supe-
rior, mas também a medida de 
apoio aos custos fixos das empresas 
do setor do turismo, assim como as 
de fomento ao consumo em em-
presas do turismo". 

O turismo tem ramificações 
com outros setores de atividade e, 
por isso, a quebra dos viajantes aca-
ba por ter efeitos mais amplos. 
Marta Guerreiro assume que "nes-
te momento, não obstante não ser 
possível dispor de números con-
cretos, mantemos uma ação foca-
da e atenta à situação que se vive 
nos vários domínios, particular-
mente nesta atividade. E fazemos 
este acompanhamento porque o 
turismo tem, também, permitido 
odesenvolvimento de outros seto-
res, por via do aumento de vendas 
para as empresas regionais, com 
impactos claros na produção agrí-
cola regional, na indústria, no pe-
queno comércio, no artesanato, 
entre tantos outros". 

Retoma não está à vista 
O turismo tem sido um dos moto-
res do desenvolvimento económi-
co da região. E essa aposta é para 
manter, assume a responsável. "Es-
tamos a falar de um setor que se 
tem evidenciado como cada vez 
mais importante num desenvolvi-
mento integrado dos Açores, por 
via de um percurso que o governo 
regional tem vindo a seguir, reco-
nhecendo que o turismo tem tudo 
para se assumir como o motor e o 
principal impulsionador do nosso 
desenvolvimento." 

A retoma da atividade turística é 
ainda uma incógnita. A evolução da 
pandemia é determinante para isso 
e, nesta altura, com cada vez mais 
países europeus a aplicarem medi-
das crescentemente restritivas ao 
nível dos movimentos não é possí-
vel perceber quando isso acontece-
rá. Contudo, os Açores não baixam 
os braços. 

"O plano de retoma do Turismo 
dos Açores está desenhado em três 
fases. A primeira dedicada ao mer-
cado regional, uma segunda dedi-
cada ao mercado nacional e, final-
mente, à medida que os turistas 
nos nossos principais mercados es-
tratégicos forem ganhando maior 
confiança na realização de viagens, 
uma campanha dedicada ao merca-
do internacional", assume a secre-
tária regional. 

Quanto os mercados internacio-
nais, "estão a decorrer campanhas 
de marketing digital em cobranding 
com os operadores turísticos na 
Alemanha, na Suíça, em França e 
na Bélgica até dezembro de 2020, 
que permitem promover o destino 
Açores através dos canais de vendas 
dos operadores e agências de via-
gens". 

A responsável lembra ainda que 
em todos os mercados, "no geral, 
houve um reforço na presença on-
line e qffline através de publicações 
de referência como a National Geo-
graphic Traveller e a Condé Nast 
Traveller". 
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Dom Henrique, hotel de cinco estrelas no centro do Porto, suspende a atividade já este domingo, sem data de reabertura 

Centenas de hotéis vão encerrar 
sem data para voltar à atividade 
Muitos já fecharam em outubro, mas outros confirmam a suspensão a partir de novembro 
devido à incerteza criada pela pandemia. Algarve, Porto e Lisboa são regiões mais afetadas 

Pedro Araújo * 
economia@jn.pt 

TURISMO  Largas centenas de 
hotéis vão encerrar a partir 
de novembro sem qualquer 
perspetiva de regresso. A ca-
deia Vila Galé, por exemplo, 
terá 17 unidades encerradas 
neste outono-inverno. No 
Porto, o Dom Henrique sus-
pende a atividade já este do-
mingo. No Algarve, as para-
gens poderão chegar às três 
centenas. 

"Reaberturas antes do pró-
ximo verão? Acho difícil. An-
tes do final do primeiro tri-
mestre será mesmo impossí-
vel. Janeiro e fevereiro já 
eram meses fracos e agora 
ainda mais, devido à pande-
mia", refere António Condé 
Pinto, presidente-executivo 
da Associação Portuguesa de 
Hotelaria, Restauração e Tu-
rismo. 

"Mais de 70% dos hotéis e 
empreendimentos turísti-
cos do Algarve devem sus-

  

pender atividade durante 
esta época baixa. Estamos a 
falar de mais de 300 unida-
des", refere Elidérico Viegas, 
presidente da associação dos 
hotéis da maior região turís-
tica portuguesa. 

As suspensões de atividade 
multiplicam-se do Norte ao 
Sul. O Vila Galé Porto encer-
ra precisamente hoje, embo-
ra mantenha aberto o Vila 
Galé Porto Ribeira. O grupo 
vai encerrar, só em novem-
bro, oito unidades de um to-
tal de 17 fechadas ou a fechar. 
Segundo fonte oficial do Vila 
Galé, no total ficarão abertos 
dez hotéis em todo o país. 

MINHO TAMBÉM SOFRE 

Segundo Rui Marques, dire-
tor-geral da Associação Co-
mercial de Braga, o grupo de 
hotéis do Bom Jesus tem seis 
unidades e apenas abriu 
duas, mantendo quatro en-
cerradas. O presidente da As-
sociação Vimaranense de 
Hotelaria, Ricardo Silva, diz  

que "os hotéis mantêm-se a 
trabalhar, mas antevemos 
que alguns possam fechar a 
breve prazo". 

"As grandes cadeias têm a 
capacidade de fechar algu-
mas unidades e manter ou-
tras a funcionar na mesma 
cidade. Mas também há im-
portantes unidades inde-
pendentes a fechar", refere 
Condé Pinto. 

Um desses hotéis indepen-
dentes é o Dom Henrique, 
hotel de cinco estrelas no 
centro do Porto, que suspen-
de a sua atividade já amanhã 
sem data de reabertura. "Te-
mos 112 quartos e os custos 
fixos grandes, sobretudo 
porque temos tido uma taxa 
de ocupação abaixo dos 
10% ", refere Luís Peres, dire-
tor do Dom Henrique, ga-
rantindo que não vai haver 
despedimentos e que vai re-
correr aos apoios do Estado. 

"Queremos que estes em-
presários consigam recorrer 
a todos estes mecanismos 

PREJUÍZO 

Procura do luxo 
subiu com baixa 
geral de preços 
Com "um prejuízo enor-
me" e uma taxa de ocu-
pação de 12% em setem-
bro, Cláudia Coelho viu-
-se obrigada, enquanto 
diretora, a encerrar o Ho-
tel Sete Colinas, de duas 
estrelas, este mês, em 
Lisboa. "Dezenas já fe-
charam e muitos deverão 
seguir-se. Com a descida 
drástica dos preços e sem 
clientes, não há quem 
aguente", lamenta. Por 
outro lado, "se um turis-
ta pode ir para um hotel 
melhor a um preço atra-
tivo e no centro de Lis-
boa, acaba por não procu-
rar mais longe". s.c.  

que o Governo vai pondo à 
sua disposição, quer ao nível 
das moratórias quer ao nível 
do apoio à retoma da ativida-
de económica, a fim de con-
seguirem manter os postos 
de trabalho", refere Luís Pe-
dro Martins, presidente do 
Turismo do Porto e Norte. A 
ideia, também defendida por 
Condé Pinto, é preservar os 
trabalhadores para garantir o 
regresso quando a pandemia 
serenar. 

O presidente do Turismo 
do Centro, Pedro Machado, 
admite que haja unidades fe-
chadas e assegura que está 
atento. Palace do Bussaco, 
Hotel Astória em Coimbra 
ou Ibis na Figueira da Foz já 
encerraram. 

Uma das soluções passaria 
pela eliminação da taxa tu-
rística, ideia defendida por 
vários para ajudar os hotéis a 
atrair os poucos turistas. • 
• COM DELFIM MACHADO 

JOÃO PEDRO CAMPOS 

E SOFIA CRISTINO 

Luís Pedro Martins 
Pres. Turismo Porto e Norte 

"Com este nível de 
taxas de ocupação que 
estamos a enfrentar, é 
muito difícil os hotéis 
terem uma faturação 
que lhes permita até 
cobrir os seus custos" 

António Condé Pinto 
Pres. APHORT 

"Não são só os hotéis 
que vão sofrer ao 
encerrar portas por 
tempo incerto. Todas 
as atividades que lhes 
prestam serviços 
também são afetadas" 

Alberto Machado 
Deputado do PSD 

"Vivemos nos últimos 
anos do turismo. Há 
agora micro e 
pequenas empresas 
(hotéis, alojamentos 
locais e hostels) em 
grandes dificuldades" 

o o 
A atividade turística não re-
cuperou em setembro, ten-
do registado 1,4 milhões de 
hóspedes e 3,6 milhões de 
dormidas, o que correspon-
de a quedas de 52,2% e 
53,4%, respetivamente. 
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TURISMO 

Atividade não 
recuperou 
A atividade turística não recupe-
rou em setembro, de acordo com a 
estimativa divulgada pelo Institu-
to Nacional de Estatística (INE), 
depois de vários meses de recupe-
ração. Assim, em setembro, o se-
tor do alojamento turístico deve-
rá ter registado 1,4 milhões de hós-
pedes e 3,6 milhões de dormidas, 
o que corresponde a variações de 
-52,2% e -53,4%, respetivamente. 
As dormidas de residentes terão 
diminuído 8,5% em setembro, face 
a -2,1% em agosto, e as de não re-
sidentes terão decrescido 71,9 %, o 
que compara com -72,0% no mês 
anterior. Ainda em setembro, 
24,3% dos estabelecimentos de alo-
jamento turístico terão estado en-
cerrados ou não registaram mo-
vimento de hóspedes. Em agosto, 
esta taxa era de 21,2%. 
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Tourism board introduces new features to make 
Ria Formosa Natural Park “more attractive”

|| The vessel that died twice

By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

NATURE  ||  In a bid to provide a 
“better experience” for visitors to 
the Ria Formosa park, the Algarve 
tourism board (RTA) has intro-
duced new signposting and picnic 
areas at the Marim centre for envi-
ronmental education.

The Centro de Educação Ambien-
tal de Marim, or CEAM, now boasts 
new information panels, new signs 
directing visitors through the cor-
rect trails, and areas to sit and 
relax while enjoying a picnic.

This centre is located in Olhão 
and is the headquarters of the Ria 
Formosa Natural Park. It is also 
home to RIAS, the region’s only 
wildlife rehabilitation centre.

While the area is popular among 
nature lovers due to its natural 
beauty and vibrant wildlife, the 
regional tourism authority felt the 
centre could be “more appealing”.

Says RTA, the new information 
panels and signposting were cre-
ated to “guide visitors along their 
hike through the natural park” and 
hopefully the new features will 
attract more people to the area – 
around 30,000 visit annually.

This was the latest step in the 
tourism board’s strategy to bolster 
nature tourism in the Algarve, a 
niche which it believes has “great 

potential to grow” – perhaps even 
more so now when more holi-
daymakers are looking for des-
tinations where they can enjoy 
activities in the open air, away 
from crowded places.

Joaquim Castelão Rodrigues, 
regional director of the Algarve’s 
nature conservation and forest 
authority (DRCNF), believes the 
new equipment will also help con-
serve the protected species that 
can be found at the park.

The investment was carried out 

by RTA as part of the Valuetur pro-
ject, a cross-border initiative with 
Spain which aims to renovate or 
breathe new life into the region’s 
“existing heritage”.

The tourism board is also work-
ing on several new brochures 
to promote the Southwestern 
Alentejo and Costa Vicentina Natu-
ral Park, the Ria Formosa Natural 
Park, and the Sapal Nature Reserve 
of Castro Marim and Vila Real de 
Santo António. They will be availa-
ble in Portuguese, English, Spanish 

and French and will feature use-
ful information such as maps and 
points of interest. 

“Valuetur is another example of 
a successful cross-border collabo-
ration,” says Algarve tourism chief 
João Fernandes.

“Through this project, we are 

able to strengthen our commit-
ment to nature tourism, a prod-
uct which is becoming more and 
more popular among national and 
foreign holidaymakers and which 
a few years ago accounted for 22 
million annual holiday trips in 
Europe,” he adds.

While its wildlife and stunning 
landscapes may be its main call-
ing card, there is something else 
that catches the eye of visitors at 
Quinta de Marim: the shipwreck 

-
ing boats of the Algarve.

Named ‘Marselhesa’, it was a 

sits near a rundown harbor. 
After many years of hard 

work in the Eastern Algarve, 
the vessel was left abandoned 
at Quatro Águas in Tavira, in the 
early 70s, until the Parque Nat-
ural da Ria Formosa acquired it 

local currency at the time, now 

The vessel was in dreadful con-
dition and was then restored for 
education purposes, with EEC 
funds covering the costs.

But its new life was short, 
and it was not long before it was 
abandoned again, ransacked and 
forgotten.

“The Marselhesa had to be 
placed on land because she no 

damaging to a boat than not 
being used,” said Armando Reis 

Moura, an ex-biologist at the park 

“Her restoration was done with 
the aim of preserving a traditional 
Algarvian vessel. Almost all our tra-
ditional boats are gone. I suggested 
that this one could be repaired 
to teach park guards and nature 
enthusiasts how to sail. It was also 
to be used for leisure and learning 
trips, especially by the schools”.

The vessel was purchased 
from the Companhia de Pescas 
do Algarve, one of the oldest local 

“At the time, there were other 
wooden vessels left to rot at the Qua-

escudos, and if we wanted any other 

Like a kind of sale. We bought two: 
the Marselhesa, which transported 

a Calão” a type of vessel used by the 
old tuna trap operator Arraial Fer-

The Marselhesa, however, was 

under the direction of Armando 
Moura himself.
“Why me? Because I was here 

of my mother’s uncles was head 
chief of Arraial Ferreira Neto. I 
sailed on this vessel when it used 
to transport fresh tuna to Olhão, 
Tavira and Vila Real de Santo 

“This kind of vessel was called 
‘andaina’ and was traditionally 
used here in the Algarve, only 

navigating using wind-power 
(sails) and manpower (rowing)”.

At the time of her restoration, 
the Marselhesa was reconstructed 
“piece by piece”, an engine was 
installed together with a depth 
sounder and all the state-of-art 
navigation equipment.

“this vessel was placed in a corner 
and never sailed again. It’s a pity; 
it could still be seaworthy today”.

As time has passed, many have 
tried to save what is left of this 
historic ship. But bureaucratic 
issues and a lack of institutional 
agreements have left ‘Marselhesa’ 
to die again.
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Art from the sea 
by “Ti Chico”
Francisco Valério, 74, better 
known in Olhão as Ti Chico, learnt 
how to make “murejonas” when he 
was just nine. Now they are more 

P19

Cancer care 
overlooked
Hundreds of cancer screenings will 
have been missed in Portugal as a 
result of the ‘focus’ on Covid-19 – a 
stark warning about the collateral 

P8

State Budget: PS 
loses support
After weeks of tension, the 

allies was not forthcoming. P2

Lewis Hamilton makes  
F1 history in Portimão

CALL FOR NIGHT-TIME CURFEW
Emergency Council of Ministers convenes as Civil Protection  
calls for tough new measures in north || P4-5
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Movember 
Algarve
Movember is coming to the 
Algarve this year to convince as 

their moustaches and “change the 
face of men’s health”. P20

Ria Formosa 
attractions

areas are new features at Quinta 

Formosa Natural Park. P16

British solar 
investment

P15

The Algarve International Circuit saw British racing legend  
Lewis Hamilton make Formula 1 history with his record 92nd win. || P45

The Algarve’s favourite weekly read since 1989 www.portugalresident.com

THURSDAY, OCTOBER 29, 2020

Publisher: Bruce Hawker

VOL. 31 #44 | €1.50

Weekly newspaper

Pictured: Danish driver 

Kevin Magnussen of  

Haas F1 Team (left) and 

British driver Lewis 

Hamilton of Mercedes-AMG 

Petronas in action in the 

Algarve last Sunday
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EXHIBITION  ||  The 20th annual Bet-
ter Living in Portugal Exhibition 
(BLiP EXPO), organised by afpop to 
bring key businesses, residents and 
property owners together, opened 
at 9am last Saturday and will remain 
open every day until the end of this 
Sunday, November 1. 

More than 1,000 visitors immedi-
ately went browsing and more are 
logging on each day to have access 
to a wide variety of products and 
services relevant to their needs – all 
in one place.  

Organisers afpop say: “Visitors can 
peruse the site www.bliportugal.com 
at their leisure, 24 hours a day. No 
reason to travel; no reason to social 
distance; every reason to visit! Don’t 

miss out on the many promotions and 
special offers available … just click to 
go there before it is too late.”

Over 100 businesses eagerly wel-
comed this opportunity to be there 
for you and more have joined the 
site as the week has progressed. All 
combine to provide a broad range 
of lifestyle solutions that can help 
everyone to “return to some sort of 
normality, relaxed in the knowledge 
that they are back in touch with spe-
cialists and professionals that will 
cater for their needs”.

Sponsored by Medal Insurance, 
the exhibition is supported by the 
Algarve Tourism Board (RTA) and 
Open Media, publishers of the Algarve 
Resident amongst other publications.  

BLiP EXPO 2020 
presents lifestyle 
solutions online 
until Sunday

F
R

E
E

P
IK

.C
O

M

Página 14



A15  
SIC

 	Duração: 00:01:44

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 89427614

 
02-11-2020 14:22

1 1 1

Melhor destino turístico da Europa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=53cc5e50-bdf0-47fe-8e9e-

596a92614182&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em plena pandemia e com o turismo no estado em que sabemos, Portugal acaba de ser considerado o
melhor destino turístico da Europa. É a quarta vez consecutiva.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-11-02 14:23
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 	Duração: 00:01:53

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 89427573

 
02-11-2020 14:16

1 1 1

Portugal voltou a ser eleito melhor destino da Europa nos World Travel Awards

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d21ad795-6436-4a89-af8c-

b20bd8bda16b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O tempo de pandemia está longe de ser um incentivo ao turismo, mas fica mais um prémio. Portugal
foi eleito pelo quarto ano consecutivo, o melhor destino da Europa para os turistas.
Declarações de João Fernandes, pres. Turismo do Algarve.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-11-02 14:37
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 	Duração: 00:01:56

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 89427575

 
02-11-2020 14:14
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World Travel Awards

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=914f5413-2c2f-4b75-ae9b-

c119e2a240f5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal é pelo quarto ano consecutivo, o melhor destino turístico da Europa. Conquistou 21 prémios
nos World Travel Awards, considerados os Óscares do turismo. Entre as distinções, a cidade do Porto
foi considerada o melhor destino Citybreak da Europa, Lisboa foi distinguida como melhor destino
europeu de cruzeiros e o Algarve volta a ser o melhor destino de praia da Europa.
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 	Duração: 00:02:23

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 89422079

 
02-11-2020 10:08

GP de Portugal de MotoGP sem público

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a9c9b3d1-73d4-432c-878c-

1bfd26562308&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve não dá grande valor
à decisão do Governo de impedir o público de assistir daqui a algumas semanas, ao Grande Prémio de
Portugal de MotoGP, em Portimão, pelo menos em relação ao que isso significa de perda de receitas
para o setor hoteleiro.
Declarações de Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve.
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 	Duração: 00:00:23

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 89420644

 
02-11-2020 08:27

1 1 1

Turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b5895a49-d167-49df-bd1d-

b391db115d65&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve 70% dos hotéis podem encerrar nos próximos dias. A previsão é da Associação dos Hotéis
e Empreendimentos Turísticos da Região. Em causa está a época de ocupação esperada para a época
baixa. Com a pandemia e a redução de voos no aeroporto de Faro, muitos hotéis não ultrapassam os
12% de ocupação.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-11-02 08:27
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Renascença

 	Duração: 00:03:54

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 89417888

 
02-11-2020 07:05

COVID-19 na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=175d86f4-bbcb-4cd2-9a77-

e0821a594e39&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Madeira registou este domingo a primeira morte por COVID-19 era até agora a única região do país
sem vítimas mortais, durante 8 meses, a Madeira resistiu ao novo coronavírus sem qualquer óbito
ontem acabou por morrer uma mulher de 97 anos.
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 	Duração: 00:02:42

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 89410617

 
01-11-2020 13:21

1 1 1

Mundial de Moto GP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=323dfd2e-0c73-4c7e-bd50-

5243e810fd8d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Mundial de Moto GP no Autódromo do Algarve não vai ter público, a decisão foi tomada numa altura
em que já tinham sido vendidos muitos bilhetes.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro; Paulo Pinheiro, administrador do Autódromo do
Algarve; António Pina, pres. da Associação de Municípios do Algarve.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-11-01 19:49
 RTP 3 - 360 , 2020-11-01 21:52
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-11-01 00:48
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TVI 24

 	Duração: 00:01:27

 	OCS: TVI 24 - GTi

 
ID: 89427713

 
01-11-2020 07:40

1 1 1

Tamara

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=329ff731-be4d-4645-9f1f-

55bcc3d0b369&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A sua vista alarga-se, a ligação entre o mar e a terra define este lugar e as suas pessoas, hoje
chegámos ao Carvoeiro para conhecer a Tamara, uma artista que cresceu com os olhos postos no
horizonte e que tem levado para as paredes um espírito livre que só aqui poderíamos encontrar.
 
Repetições: TVI 24 - GTi , 2020-11-01 10:43
 TVI 24 - GTi , 2020-11-01 14:40
 TVI 24 - GTi , 2020-11-01 02:03
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CM TV

 	Duração: 00:00:44

 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço

 
ID: 89401386

 
31-10-2020 13:22

1 1 1

Hotéis fecham no Inverno

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6a773213-7d67-4fe1-823a-

85ac23be84bd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Centenas de hotéis vão fechar sem data de reabertura. Algarve, Lisboa e Porto são as regiões mais
afetadas pela quebra na hotelaria.
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A24ALGARVE VOLTA A SER O MELHOR DESTINO DE PRAIA DA EUROPA EM 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/11/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9f006248

 
Alcançando esta distinção pela sétima vez e mantendo
o recorde de nomeações
 
"Num ano tão atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a preferência de
viajantes de todo o mundo é um sinal de confiança no futuro."
 
O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o "Melhor Destino de Praia da Europa", na edição de
2020 dos World Travel Awards.
 
Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a preferência dos principais líderes
da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente, participam nesta iniciativa e
votam para premiar a melhor oferta turística a nível global.
 
Para além do valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais
vezes ganhou este galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do
Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial. "Num ano tão
atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de viajantes de
todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a qualidade
das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um destino
seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção
da saúde pública", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo
todas as condições de segurança. "Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos
turistas tem sido a nossa prioridade, desde o início da pandemia", explica João Fernandes. "Houve
uma grande mobilização e um esforço conjunto de toda a região nesse sentido, o que se revelou
essencial para consolidar esta imagem de Melhor destino de Praia Europeu. Receber esta distinção
internacional vem validar todo esse trabalho e provar que o Algarve é capaz de se adaptar às novas
circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a autenticidade das experiências que aqui podem ser
vividas pelos nossos turistas."
 
A beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de
condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são algumas das
características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias. A estes, juntam-se outros fortes
argumentos como a existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização de 48 praias com as
acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a implementação de boas
práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou ainda a disponibilização de
um conjunto de infraestruturas e serviços de apoio de qualidade reconhecida.
 
É com base na conjugação de todos estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao
longo dos últimos anos, como "Melhor Destino de Praia da Europa". Este é um posicionamento que
tem permitido ao Turismo do Algarve capitalizar a aposta que tem vindo a fazer, quer ao nível da
fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da diversificação de outros mercados. "Junto
de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas praias excecionais, procuramos depois
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promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao turismo de
natureza, à cultura e à gastronomia da região.", revela João Fernandes.
 
Por: ATA

Página 25



A26

Algarve volta a ser o Melhor Destino de Praia da Europa 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/11/2020

Meio: Terra Ruiva Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=603900c6

 
O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o Melhor Destino de Praia da Europa, na edição de
2020 dos World Travel Awards.
 
Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a preferência dos principais líderes
da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente, participam nesta iniciativa e
votam para premiar a melhor oferta turística a nível global.
 
Para além do valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais
vezes ganhou este galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do
Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial. "Num ano tão
atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de viajantes de
todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a qualidade
das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um destino
seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção
da saúde pública", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo
todas as condições de segurança. "Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos
turistas tem sido a nossa prioridade, desde o início da pandemia", explica João Fernandes. "Houve
uma grande mobilização e um esforço conjunto de toda a região nesse sentido, o que se revelou
essencial para consolidar esta imagem de Melhor destino de Praia Europeu. Receber esta distinção
internacional vem validar todo esse trabalho e provar que o Algarve é capaz de se adaptar às novas
circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a autenticidade das experiências que aqui podem ser
vividas pelos nossos turistas".
 
A beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de
condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são algumas das
características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias. A estes, juntam-se outros fortes
argumentos como a existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização de 48 praias com as
acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a implementação de boas
práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou ainda a disponibilização de
um conjunto de infraestruturas e serviços de apoio de qualidade reconhecida.
 
É com base na conjugação de todos estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao
longo dos últimos anos, como Melhor Destino de Praia da Europa. Este é um posicionamento que tem
permitido ao Turismo do Algarve capitalizar a aposta que tem vindo a fazer, quer ao nível da
fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da diversificação de outros mercados. "Junto
de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas praias excecionais, procuramos depois
promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao turismo de
natureza, à cultura e à gastronomia da região", revela João Fernandes.
 
Fonte: Associação de Turismo do Algarve
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Esta é a sexta vez seguida que os World Travel Awards distinguem a região algarvia com este prémio
 
O Algarve voltou a ser distinguido como o "Melhor Destino de Praia da Europa", na edição de 2020 dos
World Travel Awards, arrecadando o prémio pela sexta vez consecutiva - a sétima vez, no total.
 
Na edição de 2020 destes prémios, considerados os "Óscares do Turismo", destaque, igualmente para
a eleição de Portugal como "Melhor Destino da Europa", pelo quarto ano consecutivo.
 
Destaque ainda para o Hotel Conrad Algarve (Loulé), que venceu na categoria "Melhor Resort Lifestyle
da Europa", para o Monte Santo Resort (Lagoa), que foi considerado o "Resort Mais Romântico da
Europa" e para o Dunas Dourada Beach Clube (Loulé), que arrecadou o prémio "Melhor Resort e Villas
de Luxo da Europa.
 
A reconquista do galardão de "Melhor Destino de Praia da Europa" significa, na visão da Associação
Turismo do Algarve (ATA), que a região mantém  a preferência dos principais líderes da indústria de
turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente, participam nesta iniciativa e votam para premiar
a melhor oferta turística a nível global .
 
Num ano tão atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de
viajantes de todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a
qualidade das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um
destino seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a
proteção da saúde pública , acredita João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
O Algarve foi das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, depois de garantir que eram
cumpridas todas as condições de segurança.
 
Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos turistas tem sido a nossa prioridade,
desde o início da pandemia.Houve uma grande mobilização e um esforço conjunto de toda a região
nesse sentido, o que se revelou essencial para consolidar esta imagem de Melhor destino de Praia
Europeu , disse o presidente da ATA.
 
Receber esta distinção internacional vem validar todo esse trabalho e provar que o Algarve é capaz de
se adaptar às novas circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a autenticidade das experiências que
aqui podem ser vividas pelos nossos turistas , acrescentou.
 
Praia do Pontal - Foto: Região de Turismo do Algarve
 
Segundo a ATA,  a beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e
a oferta de condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são
algumas das características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias .
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Entre os  fortes argumentos  apresentados pelas zonas balneares algarvias contam-se o facto de
existirem na região 87 praias com bandeira azul e 48 praias com as acessibilidades necessárias para
pessoas com mobilidade condicionada.
 
Também  a implementação de boas práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses
locais  e  a disponibilização de um conjunto de infraestruturas e serviços de apoio de qualidade
reconhecida .
 
O Turismo do Algarve tem procurado capitalizar  a aposta que tem vindo a fazer, quer ao nível da
fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da diversificação de outros mercados .
 
Junto de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas praias excecionais, procuramos
depois promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao
turismo de natureza, à cultura e à gastronomia da região , concluiu João Fernandes.
 
Este foi um dos 21 prémios arrecadados por Portugal na edição deste ano dos World Travel Awards.
 
Além dos galardões de "Melhor Destino de Praia da Europa", para o Algarve, e de "Melhor Destino da
Europa", para Portugal, a cidade do Porto ganhou o prémio "Melhor Destino 'City Break' da Europa",
Lisboa o de "Melhor Destino Europeu de Cruzeiros", os Açores foram considerados o "Melhor Destino
de Turismo de Aventura" e a Madeira o "Melhor Destino Insular da Europa", entre outros prémios.
 
Consulte todos os prémios ganhos por Portugal aqui.
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Hugo Rodrigues
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É a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a preferência dos principais líderes da
indústria de turismo e viagens de todo o mundo
 
Previous
 
Fotos D.R.
 
Fotos D.R.
 
Next116
O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o "Melhor Destino de Praia da Europa", na edição de
2020 dos World Travel Awards.
 
Segundo refere a Associação Turismo do Algarve em comunicado, "esta é a sétima vez (e sexta
consecutiva) que o destino conquista a preferência dos principais líderes da indústria de turismo e
viagens de todo o mundo que, anualmente, participam nesta iniciativa e votam para premiar a melhor
oferta turística a nível global".
 
Para além do valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais
vezes ganhou este galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do
Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial.
 
"Num ano tão atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de
viajantes de todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a
qualidade das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um
destino seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a
proteção da saúde pública", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo
todas as condições de segurança. "Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos
turistas tem sido a nossa prioridade, desde o início da pandemia", explica João Fernandes.
 
"Houve uma grande mobilização e um esforço conjunto de toda a região nesse sentido, o que se
revelou essencial para consolidar esta imagem de Melhor destino de Praia Europeu. Receber esta
distinção internacional vem validar todo esse trabalho e provar que o Algarve é capaz de se adaptar às
novas circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a autenticidade das experiências que aqui podem
ser vividas pelos nossos turistas."
 
"A beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de
condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são algumas das
características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias", salienta a ATA. A estes,
juntam-se outros fortes argumentos como "a existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização
de 48 praias com as acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a
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implementação de boas práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou
ainda a disponibilização de um conjunto de infraestruturas e serviços de apoio de qualidade
reconhecida".
 
É com base na conjugação de todos estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao
longo dos últimos anos, como "Melhor Destino de Praia da Europa". Este é um posicionamento que
tem permitido ao Turismo do Algarve capitalizar a aposta que tem vindo a fazer, quer ao nível da
fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da diversificação de outros mercados.
 
"Junto de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas praias excecionais, procuramos
depois promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao
turismo de natureza, à cultura e à gastronomia da região.", revela João Fernandes.
Ler Mais
 
Há 17 minutos
 
Redação
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Algarve
Algarve volta a ser o Melhor Destino de Praia da Europa em 2020
 
By Jorge Matos Dias on 2 Novembro, 2020
 
Alcançando esta distinção pela sétima vez e mantendo o recorde de nomeações
 
"Num ano tão atribulado como o de 2020, receber este prémio
e continuar a merecer a preferência de viajantes de todo o mundo
é um sinal de confiança no futuro". O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o "Melhor Destino
de Praia da Europa", na edição de 2020 dos World Travel Awards.
 
Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a preferência dos principais líderes
da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente, participam nesta iniciativa e
votam para premiar a melhor oferta turística a nível global.
 
Para além do valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais
vezes ganhou este galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do
Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial. "Num ano tão
atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de viajantes de
todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a qualidade
das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um destino
seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção
da saúde pública", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo
todas as condições de segurança. "Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos
turistas tem sido a nossa prioridade, desde o início da pandemia", explica João Fernandes. "Houve
uma grande mobilização e um esforço conjunto de toda a região nesse sentido, o que se revelou
essencial para consolidar esta imagem de Melhor destino de Praia Europeu. Receber esta distinção
internacional vem validar todo esse trabalho e provar que o Algarve é capaz de se adaptar às novas
circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a autenticidade das experiências que aqui podem ser
vividas pelos nossos turistas."
 
A beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de
condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são algumas das
características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias. A estes, juntam-se outros fortes
argumentos como a existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização de 48 praias com as
acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a implementação de boas
práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou ainda a disponibilização de
um conjunto de infraestruturas e serviços de apoio de qualidade reconhecida.
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É com base na conjugação de todos estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao
longo dos últimos anos, como "Melhor Destino de Praia da Europa". Este é um posicionamento que
tem permitido ao Turismo do Algarve capitalizar a aposta que tem vindo a fazer, quer ao nível da
fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da diversificação de outros mercados. "Junto
de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas praias excecionais, procuramos depois
promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao turismo de
natureza, à cultura e à gastronomia da região.", revela João Fernandes.
 
Categories: Algarve, Turismo
 
Jorge Matos Dias
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O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o "Melhor Destino de Praia da Europa", na edição de
2020 dos World Travel Awards. Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a
preferência dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente,
participam nesta iniciativa e votam para premiar a melhor oferta turística a nível global.
 
Em comunicado, a Associação de Turismo do Algarve (ATA) avança que, para além do valioso histórico
que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais vezes ganhou este galardão (em
2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do Algarve considera que a distinção
alcançada este ano assume uma importância especial.
 
"Num ano tão atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de
viajantes de todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a
qualidade das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um
destino seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a
protecção da saúde pública", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve citado no
comunicado.
 
De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo
todas as condições de segurança. "Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos
turistas tem sido a nossa prioridade, desde o início da pandemia", explica João Fernandes. "Houve
uma grande mobilização e um esforço conjunto de toda a região nesse sentido, o que se revelou
essencial para consolidar esta imagem de "Melhor destino de Praia Europeu". Receber esta distinção
internacional vem validar todo esse trabalho e provar que o Algarve é capaz de se adaptar às novas
circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a autenticidade das experiências que aqui podem ser
vividas pelos nossos turistas".
 
A beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de
condições para a prática de diversas actividades e desportos relacionados com o mar são algumas das
características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias. A estes, juntam-se outros fortes
argumentos como a existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização de 48 praias com as
acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a implementação de boas
práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou ainda a disponibilização de
um conjunto de infra-estruturas e serviços de apoio de qualidade reconhecida.
 
É com base na conjugação de todos estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao
longo dos últimos anos, como "Melhor Destino de Praia da Europa". Este é um posicionamento que
tem permitido ao Turismo do Algarve capitalizar a aposta que tem vindo a fazer, quer ao nível da
fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da diversificação de outros mercados. "Junto
de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas praias excepcionais, procuramos depois
promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao turismo de
natureza, à cultura e à gastronomia da região", revela João Fernandes.
 
DR Foto: © Algarve Tourism - Ilha do Farol
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"Num ano tão atribulado como o de 2020, receber este prémio
e continuar a merecer a preferência de viajantes de todo o mundo
é um sinal de confiança no futuro."
 
O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o "Melhor Destino de Praia da Europa", na edição de
2020 dos World Travel Awards.
 
Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a preferência dos principais líderes
da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente, participam nesta iniciativa e
votam para premiar a melhor oferta turística a nível global.
 
Para além do valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais
vezes ganhou este galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do
Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial. "Num ano tão
atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de viajantes de
todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a qualidade
das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um destino
seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção
da saúde pública", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo
todas as condições de segurança. "Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos
turistas tem sido a nossa prioridade, desde o início da pandemia", explica João Fernandes. "Houve
uma grande mobilização e um esforço conjunto de toda a região nesse sentido, o que se revelou
essencial para consolidar esta imagem de Melhor destino de Praia Europeu. Receber esta distinção
internacional vem validar todo esse trabalho e provar que o Algarve é capaz de se adaptar às novas
circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a autenticidade das experiências que aqui podem ser
vividas pelos nossos turistas."
 
A beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de
condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são algumas das
características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias. A estes, juntam-se outros fortes
argumentos como a existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização de 48 praias com as
acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a implementação de boas
práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou ainda a disponibilização de
um conjunto de infraestruturas e serviços de apoio de qualidade reconhecida.
 
É com base na conjugação de todos estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao
longo dos últimos anos, como "Melhor Destino de Praia da Europa". Este é um posicionamento que
tem permitido ao Turismo do Algarve capitalizar a aposta que tem vindo a fazer, quer ao nível da
fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da diversificação de outros mercados. "Junto
de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas praias excecionais, procuramos depois
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promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao turismo de
natureza, à cultura e à gastronomia da região.", revela João Fernandes.
 
Litoralgarve
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O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o "Melhor Destino de Praia da Europa", na edição de
2020 dos World Travel Awards.
 
Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a preferência dos principais líderes
da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente, participam nesta iniciativa e
votam para premiar a melhor oferta turística a nível global.
 
Para além do valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais
vezes ganhou este galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do
Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial. "Num ano tão
atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de viajantes de
todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a qualidade
das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um destino
seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção
da saúde pública", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo
todas as condições de segurança. "Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos
turistas tem sido a nossa prioridade, desde o início da pandemia", explica João Fernandes. "Houve
uma grande mobilização e um esforço conjunto de toda a região nesse sentido, o que se revelou
essencial para consolidar esta imagem de Melhor destino de Praia Europeu. Receber esta distinção
internacional vem validar todo esse trabalho e provar que o Algarve é capaz de se adaptar às novas
circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a autenticidade das experiências que aqui podem ser
vividas pelos nossos turistas."
 
A beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de
condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são algumas das
características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias. A estes, juntam-se outros fortes
argumentos como a existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização de 48 praias com as
acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a implementação de boas
práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou ainda a disponibilização de
um conjunto de infraestruturas e serviços de apoio de qualidade reconhecida.
 
É com base na conjugação de todos estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao
longo dos últimos anos, como "Melhor Destino de Praia da Europa". Este é um posicionamento que
tem permitido ao Turismo do Algarve capitalizar a aposta que tem vindo a fazer, quer ao nível da
fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da diversificação de outros mercados. "Junto
de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas praias excecionais, procuramos depois
promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao turismo de
natureza, à cultura e à gastronomia da região.", revela João Fernandes.
 
Jornais/Revistas
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Algarve considerado o "Melhor Destino de Praia da Europa" | infocul.pt
 
O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o "Melhor Destino de Praia da Europa", na edição de
2020 dos World Travel Awards.
 
Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a preferência dos principais líderes
da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente, participam nesta iniciativa e
votam para premiar a melhor oferta turística a nível global.
 
Para além do valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais
vezes ganhou este galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do
Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial. "Num ano tão
atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de viajantes de
todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a qualidade
das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um destino
seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção
da saúde pública", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo
todas as condições de segurança. "Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos
turistas tem sido a nossa prioridade, desde o início da pandemia", explica João Fernandes. "Houve
uma grande mobilização e um esforço conjunto de toda a região nesse sentido, o que se revelou
essencial para consolidar esta imagem de Melhor destino de Praia Europeu. Receber esta distinção
internacional vem validar todo esse trabalho e provar que o Algarve é capaz de se adaptar às novas
circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a autenticidade das experiências que aqui podem ser
vividas pelos nossos turistas."
 
A beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de
condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são algumas das
características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias. A estes, juntam-se outros fortes
argumentos como a existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização de 48 praias com as
acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a implementação de boas
práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou ainda a disponibilização de
um conjunto de infraestruturas e serviços de apoio de qualidade reconhecida.
 
É com base na conjugação de todos estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao
longo dos últimos anos, como "Melhor Destino de Praia da Europa". Este é um posicionamento que
tem permitido ao Turismo do Algarve capitalizar a aposta que tem vindo a fazer, quer ao nível da
fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da diversificação de outros mercados. "Junto
de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas praias excecionais, procuramos depois
promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao turismo de
natureza, à cultura e à gastronomia da região.", revela João Fernandes.
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O ALGARVE VOLTA A SER DISTINGUIDO como o melhor destino de de praia da Europa na edição 2020
dos World Travel Awards. Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a
preferência dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente,
participam nesta iniciativa e votam para premiar a melhor oferta turística a nível global. Para além do
valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais vezes ganhou este
galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do Algarve considera
que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial. "Num ano tão atribulado como
o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de viajantes de todo o mundo é um
sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a qualidade das nossas praias e da
nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar
férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde pública",
afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. De recordar que o Algarve foi uma das
primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo todas as condições de segurança.
"Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos turistas tem sido a nossa prioridade,
desde o início da pandemia", explica João Fernandes. "Houve uma grande mobilização e um esforço
conjunto de toda a região nesse sentido, o que se revelou essencial para consolidar esta imagem de
Melhor destino de Praia Europeu. Receber esta distinção internacional vem validar todo esse trabalho e
provar que o Algarve é capaz de se adaptar às novas circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a
autenticidade das experiências que aqui podem ser vividas pelos nossos turistas."
 
A beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de
condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são algumas das
características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias. A estes, juntam-se outros fortes
argumentos como a existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização de 48 praias com as
acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a implementação de boas
práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou ainda a disponibilização de
um conjunto de infraestruturas e serviços de apoio de qualidade reconhecida.
 
É com base na conjugação de todos estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao
longo dos últimos anos, como "Melhor Destino de Praia da Europa". Este é um posicionamento que
tem permitido ao Turismo do Algarve capitalizar a aposta que tem vindo a fazer, quer ao nível da
fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da diversificação de outros mercados. "Junto
de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas praias excecionais, procuramos depois
promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao turismo de
natureza, à cultura e à gastronomia da região.", revela João Fernandes.
 
Ana Laia
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Turismo
 
Algarve volta a ser o Melhor Destino de Praia da Europa em 2020
 
2 de novembro de 2020
 
O Algarve foi pela sétima vez e mantendo o recorde de nomeações, distinguido como o "Melhor
Destino de Praia da Europa", na edição de 2020 dos World Travel Awards.
 
Que o destino conquista a preferência dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo
o mundo que, anualmente, participam nesta iniciativa e votam para premiar a melhor oferta turística a
nível global.
 
Para além do valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais
vezes ganhou este galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do
Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial. "Num ano tão
atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de viajantes de
todo o mundo é um sinal de confiança no futuro.
 
Esta distinção vem reconhecer não só a qualidade das nossas praias e da nossa oferta, mas também
mostrar que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar férias, com tranquilidade e
cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde pública", afirma João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve. De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias
a abrir a época balnear, garantindo todas as condições de segurança.
 
"Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos turistas tem sido a nossa prioridade,
desde o início da pandemia", explica João Fernandes. "Houve uma grande mobilização e um esforço
conjunto de toda a região nesse sentido, o que se revelou essencial para consolidar esta imagem de
Melhor destino de Praia Europeu. Receber esta distinção internacional vem validar todo esse trabalho e
provar que o Algarve é capaz de se adaptar às novas circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a
autenticidade das experiências que aqui podem ser vividas pelos nossos turistas.
 
"A beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de
condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são algumas das
características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias. A estes, juntam-se outros fortes
argumentos como a existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização de 48 praias com as
acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a implementação de boas
práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou ainda a disponibilização de
um conjunto de infraestruturas e serviços de apoio de qualidade reconhecida. É com base na
conjugação de todos estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao longo dos últimos
anos, como "Melhor Destino de Praia da Europa".
 
Este é um posicionamento que tem permitido ao Turismo do Algarve capitalizar a aposta que tem
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vindo a fazer, quer ao nível da fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da
diversificação de outros mercados. "Junto de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas
praias excecionais, procuramos depois promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o
golfe, ao turismo náutico e ao turismo de natureza, à cultura e à gastronomia da região", revela João
Fernandes.
 
#praias
 
#World Travel Awards
 
#Algarve
 
#turismo
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O Algarve alcança esta distinção pela sétima vez e mantém o recorde de nomeações
 
"Num ano tão atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a preferência de
viajantes de todo o mundo é um sinal de confiança no futuro."
 
O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o "Melhor Destino de Praia da Europa", na edição de
2020 dos World Travel Awards.
 
Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a preferência dos principais líderes
da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente, participam nesta iniciativa e
votam para premiar a melhor oferta turística a nível global.
 
Para além do valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais
vezes ganhou este galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do
Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial. "Num ano tão
atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de viajantes de
todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a qualidade
das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um destino
seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção
da saúde pública", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo
todas as condições de segurança. "Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos
turistas tem sido a nossa prioridade, desde o início da pandemia", explica João Fernandes. "Houve
uma grande mobilização e um esforço conjunto de toda a região nesse sentido, o que se revelou
essencial para consolidar esta imagem de Melhor destino de Praia Europeu. Receber esta distinção
internacional vem validar todo esse trabalho e provar que o Algarve é capaz de se adaptar às novas
circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a autenticidade das experiências que aqui podem ser
vividas pelos nossos turistas."
 
A beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de
condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são algumas das
características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias. A estes, juntam-se outros fortes
argumentos como a existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização de 48 praias com as
acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a implementação de boas
práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou ainda a disponibilização de
um conjunto de infraestruturas e serviços de apoio de qualidade reconhecida.
 
É com base na conjugação de todos estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao
longo dos últimos anos, como "Melhor Destino de Praia da Europa". Este é um posicionamento que
tem permitido ao Turismo do Algarve capitalizar a aposta que tem vindo a fazer, quer ao nível da
fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da diversificação de outros mercados. "Junto
de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas praias excecionais, procuramos depois
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promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao turismo de
natureza, à cultura e à gastronomia da região.", revela João Fernandes.
 
[Additional Text]:
Algarve volta a ser o Melhor Destino de Praia da Europa em 2020
Algarve volta a ser o Melhor Destino de Praia da Europa em 2020 - 1
 
Correio de Lagos
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Algarve volta a ser o melhor destino de praia da Europa em 2020. Região alcança esta distinção pela
sétima vez e mantém o recorde de nomeações.
 
O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o  Melhor Destino de Praia da Europa , na edição de
2020 dos World Travel Awards.
 
Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a preferência dos principais líderes
da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente, participam nesta iniciativa e
votam para premiar a melhor oferta turística a nível global.
 
Para além do valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais
vezes ganhou este galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do
Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial.
 
Num ano tão atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de
viajantes de todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a
qualidade das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um
destino seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a
proteção da saúde pública , afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo
todas as condições de segurança.
 
Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos turistas tem sido a nossa prioridade,
desde o início da pandemia , explica João Fernandes.
 
Houve uma grande mobilização e um esforço conjunto de toda a região nesse sentido, o que se
revelou essencial para consolidar esta imagem de Melhor destino de Praia Europeu. Receber esta
distinção internacional vem validar todo esse trabalho e provar que o Algarve é capaz de se adaptar às
novas circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a autenticidade das experiências que aqui podem
ser vividas pelos nossos turistas .
 
A beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de
condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são algumas das
características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias.
 
A estes, juntam-se outros fortes argumentos como a existência de 87 praias de bandeira azul; a
sinalização de 48 praias com as acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade
condicionada; a implementação de boas práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação
desses locais ou ainda a disponibilização de um conjunto de infraestruturas e serviços de apoio de
qualidade reconhecida.
 
É com base na conjugação de todos estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao
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longo dos últimos anos, como  Melhor Destino de Praia da Europa .
 
Este é um posicionamento que tem permitido ao Turismo do Algarve capitalizar a aposta que tem
vindo a fazer, quer ao nível da fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da
diversificação de outros mercados.
 
Junto de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas praias excecionais, procuramos
depois promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao
turismo de natureza, à cultura e à gastronomia da região , conclui João Fernandes.
 
barlavento
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Destaque Página Principal TrêsTurismoInternacional
 
World Travel Awards: Algarve volta a ser o Melhor Destino de Praia da Europa em 2020
 
Pela sétima vez, sexta consecutiva, o Algarve é considerado o Melhor Destino de Praia da Europa em
2020 dos World Travel Awards
 
Por Armando Saldanha - 2 de Novembro de 2020, 08:56h
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World Travel Awards: Algarve volta a ser o Melhor Destino de Praia da Europa em 2020 - ®DR
 
O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o "Melhor Destino de Praia da Europa", na edição de
2020 dos World Travel Awards.
 
Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a preferência dos principais líderes
da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente, participam nesta iniciativa e
votam para premiar a melhor oferta turística a nível global.
 
Para além do valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais
vezes ganhou este galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do
Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial. "Num ano tão
atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de viajantes de
todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a qualidade
das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um destino
seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção
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da saúde pública", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo
todas as condições de segurança. "Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos
turistas tem sido a nossa prioridade, desde o início da pandemia", explica João Fernandes. "Houve
uma grande mobilização e um esforço conjunto de toda a região nesse sentido, o que se revelou
essencial para consolidar esta imagem de Melhor destino de Praia Europeu. Receber esta distinção
internacional vem validar todo esse trabalho e provar que o Algarve é capaz de se adaptar às novas
circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a autenticidade das experiências que aqui podem ser
vividas pelos nossos turistas."
 
A beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de
condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são algumas das
características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias. A estes, juntam-se outros fortes
argumentos como a existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização de 48 praias com as
acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a implementação de boas
práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou ainda a disponibilização de
um conjunto de infraestruturas e serviços de apoio de qualidade reconhecida.
 
É com base na conjugação de todos estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao
longo dos últimos anos, nos World Travel Awards como "Melhor Destino de Praia da Europa". Este é
um posicionamento que tem permitido ao Turismo do Algarve capitalizar a aposta que tem vindo a
fazer, quer ao nível da fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da diversificação de
outros mercados. "Junto de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas praias excecionais,
procuramos depois promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o golfe, ao turismo
náutico e ao turismo de natureza, à cultura e à gastronomia da região.", revela João Fernandes.
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O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o "Melhor Destino de Praia da Europa", na edição de
2020 dos World Travel Awards. Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a
preferência dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente,
participam nesta iniciativa e votam para premiar a melhor oferta turística a nível global.
 
Para além do valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais
vezes ganhou este galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do
Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial. "Num ano tão
atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de viajantes de
todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a qualidade
das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um destino
seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção
da saúde pública", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo
todas as condições de segurança. "Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos
turistas tem sido a nossa prioridade, desde o início da pandemia", explica João Fernandes. "Houve
uma grande mobilização e um esforço conjunto de toda a região nesse sentido, o que se revelou
essencial para consolidar esta imagem de Melhor destino de Praia Europeu. Receber esta distinção
internacional vem validar todo esse trabalho e provar que o Algarve é capaz de se adaptar às novas
circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a autenticidade das experiências que aqui podem ser
vividas pelos nossos turistas."
 
A beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de
condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são algumas das
características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias. A estes, juntam-se outros fortes
argumentos como a existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização de 48 praias com as
acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a implementação de boas
práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou ainda a disponibilização de
um conjunto de infraestruturas e serviços de apoio de qualidade reconhecida.
 
É com base na conjugação de todos estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao
longo dos últimos anos, como Melhor Destino de Praia da Europa. Este é um posicionamento que tem
permitido ao Turismo do Algarve capitalizar a aposta que tem vindo a fazer, quer ao nível da
fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da diversificação de outros mercados. "Junto
de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas praias excecionais, procuramos depois
promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao turismo de
natureza, à cultura e à gastronomia da região", revela João Fernandes.
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O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o "Melhor Destino de Praia da Europa", na edição de
2020 dos World Travel Awards.
 
Segundo comunicado da Associação de Turismo do Algarve (ATA), é a sétima vez (e sexta
consecutiva) que o destino conquista a preferência dos principais líderes da indústria de turismo e
viagens de todo o mundo que, anualmente, participam nesta iniciativa e votam para premiar a melhor
oferta turística a nível global.
 
O Turismo do Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial.
"Num ano tão atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de
viajantes de todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a
qualidade das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um
destino seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a
proteção da saúde pública", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
A ATA recorda que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear,
garantindo todas as condições de segurança. "Reforçar a segurança do destino e reconquistar a
confiança dos turistas tem sido a nossa prioridade, desde o início da pandemia", explica João
Fernandes. "Houve uma grande mobilização e um esforço conjunto de toda a região nesse sentido, o
que se revelou essencial para consolidar esta imagem de Melhor destino de Praia Europeu. Receber
esta distinção internacional vem validar todo esse trabalho e provar que o Algarve é capaz de se
adaptar às novas circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a autenticidade das experiências que
aqui podem ser vividas pelos nossos turistas."
 
A mesma entidade assinala "que a beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir
o ano inteiro e a oferta de condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados
com o mar são algumas das características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias".
 
Mas para alcançar este reconhecimento, o destino conta ainda com "outros fortes argumentos" como a
existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização de 48 praias com as acessibilidades necessárias
para pessoas com mobilidade condicionada; a implementação de boas práticas ambientais no que toca
à limpeza e à preservação desses locais ou ainda a disponibilização de um conjunto de infraestruturas
e serviços de apoio de qualidade reconhecida.
 
Além deste produto valioso para a região, João Fernandes considera que: "procuramos depois
promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao turismo de
natureza, à cultura e à gastronomia da região".
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O Algarve voltou a ser distinguido como o  Melhor Destino de Praia da Europa , na edição de 2020 dos
World Travel Awards. Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que a região conquista a preferência
dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente, participam
nesta iniciativa e votam para premiar a melhor oferta turística a nível global. Para além do valioso
histórico que permite ao Algarve manter o recorde enquanto destino que mais vezes ganhou este
galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020), o Turismo do Algarve considera que a
distinção alcançada este ano assume uma importância especial. , afirma João Fernandes, presidente
do Turismo do Algarve. De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a
época balnear, garantindo todas as condições de segurança. , explica João Fernandes. .
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"Num ano tão atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a preferência de
viajantes de todo o mundo é um sinal de confiança no futuro."
 
O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o "Melhor Destino de Praia da Europa", na edição de
2020 dos World Travel Awards.
 
Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a preferência dos principais líderes
da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente, participam nesta iniciativa e
votam para premiar a melhor oferta turística a nível global.
 
Para além do valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais
vezes ganhou este galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do
Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial. "Num ano tão
atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de viajantes de
todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a qualidade
das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um destino
seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção
da saúde pública", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo
todas as condições de segurança. "Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos
turistas tem sido a nossa prioridade, desde o início da pandemia", explica João Fernandes. "Houve
uma grande mobilização e um esforço conjunto de toda a região nesse sentido, o que se revelou
essencial para consolidar esta imagem de Melhor destino de Praia Europeu. Receber esta distinção
internacional vem validar todo esse trabalho e provar que o Algarve é capaz de se adaptar às novas
circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a autenticidade das experiências que aqui podem ser
vividas pelos nossos turistas."
 
A beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de
condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são algumas das
características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias. A estes, juntam-se outros fortes
argumentos como a existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização de 48 praias com as
acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a implementação de boas
práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou ainda a disponibilização de
um conjunto de infraestruturas e serviços de apoio de qualidade reconhecida.
 
É com base na conjugação de todos estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao
longo dos últimos anos, como "Melhor Destino de Praia da Europa". Este é um posicionamento que
tem permitido ao Turismo do Algarve capitalizar a aposta que tem vindo a fazer, quer ao nível da
fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da diversificação de outros mercados. "Junto
de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas praias excecionais, procuramos depois
promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao turismo de
natureza, à cultura e à gastronomia da região.", revela João Fernandes.
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Já está online a mais recente campanha de sensibilização ambiental lançada pela Região de Turismo
do Algarve, mantendo o conceito criativo  Algarve, Bonito por Natureza , iniciado em 2018, com
enfoque na necessidade de preservar o meio ambiente e de assegurar a correta fruição do património
natural da região, que é o principal destino turístico do país.
 
A campanha destina-se à população residente no Algarve, mas procura também envolver os turistas
que escolhem a região para desfrutar das suas férias para informar e sensibilizar para a mudança de
atitudes e de comportamentos mais conscientes e responsáveis, incentivando à adoção de boas
práticas em espaços naturais, com o objetivo de proteger e conservar um bem tão precioso para o
destino como é a Natureza.
 
O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, refere:  Neste tempo de pandemia, temos que
persistir na preparação de um futuro mais promissor. Esta campanha dá continuidade à aposta do
Algarve na promoção do turismo de natureza, que tem gerado um crescente número turistas para a
região. A campanha, que mantém o conceito Algarve, Bonito por Natureza, visa sensibilizar os
residentes e os visitantes de que cabe a cada um de nós cuidar do património natural, que é
riquíssimo e único .
 
Aproveitar, Respeitar e Proteger  são, assim, os três pilares desta campanha de sensibilização
ambiental do Turismo no Algarve, que será veiculada sobretudo no universo digital. Neste contexto, os
materiais de comunicação colocam em evidência a beleza natural do Algarve e são acompanhados de
uma mensagem inspiracional:  Este é o Algarve que te nutre a alma e o coração, que te faz querer
ficar aqui para sempre. O Algarve que sempre te acolhe de braços abertos. Respeita-o, protege-o.
Abraça-o tu também.
 
É nas redes sociais, designadamente em Facebook, Instagram e Youtube, que vão ser publicados
diversos conteúdos, nomeadamente o novo filme publicitário. Inclui também divulgação nos meios
próprios da entidade para garantir abrangência territorial, nomeadamente na rede de expositores nos
postos de turismo, na rede outdoor e no guia mensal de eventos.
 
Esta campanha prolonga-se até ao final do mês de novembro e decorre 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.
 
ATA
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Nova campanha de sensibilização ambiental do Turismo do Algarve
 
Já está online a mais recente campanha de sensibilização ambiental lançada pela Região de Turismo
do Algarve, mantendo o conceito criativo  Algarve, Bonito por Natureza , iniciado em 2018, com
enfoque na necessidade de preservar o meio ambiente e de assegurar a correta fruição do património
natural da região, que é o principal destino turístico do país.
 
A campanha destina-se à população residente no Algarve, mas procura também envolver os turistas
que escolhem a região para desfrutar das suas férias para informar e sensibilizar para a mudança de
atitudes e de comportamentos mais conscientes e responsáveis, incentivando à adoção de boas
práticas em espaços naturais, com o objetivo de proteger e conservar um bem tão precioso para o
destino como é a Natureza.
 
O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, refere:  Neste tempo de pandemia, temos que
persistir na preparação de um futuro mais promissor. Esta campanha dá continuidade à aposta do
Algarve na promoção do turismo de natureza, que tem gerado um crescente número turistas para a
região. A campanha, que mantém o conceito Algarve, Bonito por Natureza, visa sensibilizar os
residentes e os visitantes de que cabe a cada um de nós cuidar do património natural, que é
riquíssimo e único .
 
Aproveitar, Respeitar e Proteger  são, assim, os três pilares desta campanha de sensibilização
ambiental do Turismo no Algarve, que será veiculada sobretudo no universo digital. Neste contexto, os
materiais de comunicação colocam em evidência a beleza natural do Algarve e são acompanhados de
uma mensagem inspiracional:  Este é o Algarve que te nutre a alma e o coração, que te faz querer
ficar aqui para sempre. O Algarve que sempre te acolhe de braços abertos. Respeita-o, protege-o.
Abraça-o tu também.
 
É nas redes sociais, designadamente em Facebook, Instagram e Youtube, que vão ser publicados
diversos conteúdos, nomeadamente o novo filme publicitário. Inclui também divulgação nos meios
próprios da entidade para garantir abrangência territorial, nomeadamente na rede de expositores nos
postos de turismo, na rede outdoor e no guia mensal de eventos.
 
Esta campanha prolonga-se até ao final do mês de novembro e decorre 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.
 
ThemeGrill
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Já está online a mais recente campanha de sensibilização ambiental lançada pela Região de Turismo
do Algarve, mantendo o conceito criativo  Algarve, Bonito por Natureza , iniciado em 2018, com
enfoque na necessidade de preservar o meio ambiente e de assegurar a correta fruição do património
natural da região, que é o principal destino turístico do país. A campanha destina-se à população
residente no Algarve, mas procura também envolver os turistas que escolhem a região para desfrutar
das suas férias para informar e sensibilizar para a mudança de atitudes e de comportamentos mais
conscientes e responsáveis, incentivando à adoção de boas práticas em espaços naturais, com o
objetivo de proteger e conservar um bem tão precioso para o destino como é a Natureza.
 
Aproveitar, Respeitar e Proteger  são os três pilares desta campanha de sensibilização ambiental do
Turismo no Algarve, que será veiculada sobretudo no universo digital. Neste contexto, os materiais de
comunicação colocam em evidência a beleza natural do Algarve e são acompanhados de uma
mensagem inspiracional:  Este é o Algarve que te nutre a alma e o coração, que te faz querer ficar
aqui para sempre. O Algarve que sempre te acolhe de braços abertos. Respeita-o, protege-o. Abraça-o
tu também . É nas redes sociais, designadamente em Facebook, Instagram e Youtube, que vão ser
publicados diversos conteúdos, nomeadamente o novo filme publicitário. Inclui também divulgação
nos meios próprios da entidade para garantir abrangência territorial, nomeadamente na rede de
expositores nos postos de turismo, na rede outdoor e no guia mensal de eventos.
 
Esta campanha prolonga-se até ao final do mês de novembro e decorre 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.
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Algarve, Bonito por Natureza  já está online
 
Sociedade
 
Já está online a mais recente campanha de sensibilização ambiental lançada pela Região de Turismo
do Algarve, mantendo o conceito criativo  Algarve, Bonito por Natureza , iniciado em 2018, com
enfoque na necessidade de preservar o meio ambiente e de assegurar a correta fruição do património
natural da região, que é o principal destino turístico do país.
 
A campanha destina-se à população residente no Algarve, mas procura também envolver os turistas
que escolhem a região para desfrutar das suas férias para informar e sensibilizar para a mudança de
atitudes e de comportamentos mais conscientes e responsáveis, incentivando à adoção de boas
práticas em espaços naturais, com o objetivo de proteger e conservar um bem tão precioso para o
destino como é a Natureza.
 
O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, refere:  Neste tempo de pandemia, temos que
persistir na preparação de um futuro mais promissor. Esta campanha dá continuidade à aposta do
Algarve na promoção do turismo de natureza, que tem gerado um crescente número turistas para a
região. A campanha, que mantém o conceito Algarve, Bonito por Natureza, visa sensibilizar os
residentes e os visitantes de que cabe a cada um de nós cuidar do património natural, que é
riquíssimo e único .
 
Aproveitar, Respeitar e Proteger  são, assim, os três pilares desta campanha de sensibilização
ambiental do Turismo no Algarve, que será veiculada sobretudo no universo digital. Neste contexto, os
materiais de comunicação colocam em evidência a beleza natural do Algarve e são acompanhados de
uma mensagem inspiracional:  Este é o Algarve que te nutre a alma e o coração, que te faz querer
ficar aqui para sempre. O Algarve que sempre te acolhe de braços abertos. Respeita-o, protege-o.
Abraça-o tu também.
 
É nas redes sociais, designadamente em Facebook, Instagram e Youtube, que vão ser publicados
d i v e r s o s  c o n t e ú d o s ,  n o m e a d a m e n t e  o  n o v o  f i l m e  p u b l i c i t á r i o
(https://www.youtube.com/watch?v=pFrhXaD09Vk). Inclui também divulgação nos meios próprios da
entidade para garantir abrangência territorial, nomeadamente na rede de expositores nos postos de
turismo, na rede outdoor e no guia mensal de eventos.
 
Esta campanha prolonga-se até ao final do mês de novembro e decorre 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.
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Economia
 
Já está online a mais recente campanha de sensibilização ambiental lançada pela Região de Turismo
do Algarve - (RTA), mantendo o conceito criativo  Algarve, Bonito por Natureza , iniciado em 2018,
com enfoque na necessidade de preservar o meio ambiente e de assegurar a correta fruição do
património natural da região.
 
A RTA explica em comunicado que a campanha destina-se à população residente no Algarve,  mas
procura também envolver os turistas que escolhem a região para desfrutar das suas férias para
informar e sensibilizar para a mudança de atitudes e de comportamentos mais conscientes e
responsáveis, incentivando à adoção de boas práticas em espaços naturais, com o objetivo de
proteger e conservar um bem tão precioso para o destino como é a Natureza .
 
Aproveitar, Respeitar e Proteger  são, assim, os três pilares desta campanha, que será veiculada
sobretudo no universo digital.
 
É nas redes sociais, designadamente em Facebook, Instagram e Youtube, que vão ser publicados
diversos conteúdos, nomeadamente o novo filme publicitário. Inclui também divulgação nos meios
próprios da entidade para garantir abrangência territorial, nomeadamente na rede de expositores nos
postos de turismo, na rede outdoor e no guia mensal de eventos.
 
Segundo a entidade, esta campanha prolonga-se até ao final do mês de novembro e decorre 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.
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Já está online a mais recente campanha de sensibilização ambiental lançada pela Região de Turismo
do Algarve. A região quis manter na campanha o conceito criativo "Algarve, Bonito por Natureza",
iniciado em 2018, com enfoque na "necessidade de preservar o meio ambiente" e de "assegurar a
correta fruição do património natural da região", que é o "principal destino turístico do país", pode ler-
se no comunicado.
 
O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, refere que, "neste tempo de pandemia, temos
que persistir na preparação de um futuro mais promissor. Esta campanha dá continuidade à aposta do
Algarve na promoção do turismo de natureza, que tem gerado um crescente número turistas para a
região. A campanha, que mantém o conceito Algarve, Bonito por Natureza, visa sensibilizar os
residentes e os visitantes de que cabe a cada um de nós cuidar do património natural, que é
riquíssimo e único".
 
A campanha destina-se à população residente no Algarve, mas procura também envolver os turistas
que escolhem a região para desfrutar das suas férias para informar e sensibilizar para a mudança de
atitudes e de comportamentos mais conscientes e responsáveis, incentivando à adoção de boas
práticas em espaços naturais, com o objetivo de proteger e conservar um bem tão precioso para o
destino como é a Natureza.
 
"Aproveitar, Respeitar e Proteger" são, assim, os três pilares desta campanha de sensibilização
ambiental do Turismo no Algarve, que será veiculada sobretudo no universo digital. Neste contexto, os
materiais de comunicação colocam em evidência a beleza natural do Algarve e são acompanhados de
uma mensagem inspiracional: "Este é o Algarve que te nutre a alma e o coração, que te faz querer
ficar aqui para sempre. O Algarve que sempre te acolhe de braços abertos. Respeita-o, protege-o.
Abraça-o tu também".
 
É nas redes sociais, designadamente em Facebook, Instagram e Youtube, que vão ser publicados
diversos conteúdos, nomeadamente o novo filme publicitário. Inclui também divulgação nos meios
próprios da entidade para garantir abrangência territorial, nomeadamente na rede de expositores nos
postos de turismo, na rede outdoor e no guia mensal de eventos.
 
Esta campanha prolonga-se até ao final do mês de novembro e decorre 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.
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Já está online a mais recente campanha de sensibilização ambiental lançada pela Região de Turismo
do Algarve (RTA), mantendo o conceito criativo "Algarve, Bonito por Natureza", iniciado em 2018, com
enfoque na necessidade de preservar o meio ambiente e de assegurar a correta fruição do património
natural da região, que é o principal destino turístico do país.
 
A campanha destina-se à população residente no Algarve, mas procura também envolver os turistas
que escolhem a região para desfrutar das suas férias para informar e sensibilizar para a mudança de
atitudes e de comportamentos mais conscientes e responsáveis, incentivando à adoção de boas
práticas em espaços naturais, com o objetivo de proteger e conservar um bem tão precioso para o
destino como é a Natureza.
 
O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, refere: "Neste tempo de pandemia, temos que
persistir na preparação de um futuro mais promissor. Esta campanha dá continuidade à aposta do
Algarve na promoção do turismo de natureza, que tem gerado um crescente número turistas para a
região. A campanha, que mantém o conceito Algarve, Bonito por Natureza, visa sensibilizar os
residentes e os visitantes de que cabe a cada um de nós cuidar do património natural, que é
riquíssimo e único."
 
"Aproveitar, Respeitar e Proteger" são, assim, os três pilares desta campanha de sensibilização
ambiental do Turismo no Algarve, que será veiculada sobretudo no universo digital. Neste contexto, os
materiais de comunicação colocam em evidência a beleza natural do Algarve e são acompanhados de
uma mensagem inspiracional: "Este é o Algarve que te nutre a alma e o coração, que te faz querer
ficar aqui para sempre. O Algarve que sempre te acolhe de braços abertos. Respeita-o, protege-o.
Abraça-o tu também."
 
É nas redes sociais, designadamente em Facebook, Instagram e Youtube, que vão ser publicados
diversos conteúdos, nomeadamente o novo filme publicitário. Inclui também divulgação nos meios
próprios da entidade para garantir abrangência territorial, nomeadamente na rede de expositores nos
postos de turismo, na rede outdoor e no guia mensal de eventos.
 
Esta campanha prolonga-se até ao final do mês de novembro e decorre 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.
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Nova campanha de sensibilização ambiental do turismo do Algarve
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Algarve, Bonito por Natureza
 
Já está online a mais recente campanha de sensibilização ambiental lançada pela Região de Turismo
do Algarve, mantendo o conceito criativo  Algarve, Bonito por Natureza , iniciado em 2018, com
enfoque na necessidade de preservar o meio ambiente e de assegurar a correcta fruição do património
natural da região, que é o principal destino turístico do país.
 
A campanha destina-se à população residente no Algarve, mas procura também envolver os turistas
que escolhem a região para desfrutar das suas férias para informar e sensibilizar para a mudança de
atitudes e de comportamentos mais conscientes e responsáveis, incentivando à adopção de boas
práticas em espaços naturais, com o objectivo de proteger e conservar um bem tão precioso para o
destino como é a Natureza.
 
O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, refere:  Neste tempo de pandemia, temos que
persistir na preparação de um futuro mais promissor. Esta campanha dá continuidade à aposta do
Algarve na promoção do turismo de natureza, que tem gerado um crescente número turistas para a
região. A campanha, que mantém o conceito Algarve, Bonito por Natureza, visa sensibilizar os
residentes e os visitantes de que cabe a cada um de nós cuidar do património natural, que é
riquíssimo e único .
 
Aproveitar, Respeitar e Proteger  são, assim, os três pilares desta campanha de sensibilização
ambiental do Turismo no Algarve, que será veiculada sobretudo no universo digital. Neste contexto, os
materiais de comunicação colocam em evidência a beleza natural do Algarve e são acompanhados de
uma mensagem inspiracional:  Este é o Algarve que te nutre a alma e o coração, que te faz querer
ficar aqui para sempre. O Algarve que sempre te acolhe de braços abertos. Respeita-o, protege-o.
Abraça-o tu também.
 
É nas redes sociais, designadamente em Facebook, Instagram e Youtube, que vão ser publicados
diversos conteúdos, nomeadamente o novo filme publicitário. Inclui também divulgação nos meios
próprios da entidade para garantir abrangência territorial, nomeadamente na rede de expositores nos
postos de turismo, na rede outdoor e no guia mensal de eventos.
 
Esta campanha prolonga-se até ao final do mês de Novembro e decorre 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.
 
[Additional Text]:
Nova campanha de sensibilização ambiental do turismo do Algarve
 
Correio de Lagos
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Há mais do que praias no Algarve. Campanha ambiental promove região como
destino de natureza
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/11/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Bárbara Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3609264d

 
A aposta do Algarve na promoção do turismo de natureza tem gerado um crescente número turistas
para a região, garante o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
A Região de Turismo do Algarve lançou esta segunda-feira a sua mais recente campanha de
sensibilização ambiental sob o lema "Algarve, Bonito por Natureza", criado em 2018. A campanha
online foca-se na "necessidade de preservar o meio ambiente e de assegurar a correta fruição do
património natural da região, que é o principal destino turístico do país".
 
Os principais destinatários desta campanha são os habitantes do Algarve, mas também os milhões de
turistas nacionais e estrangeiros que todos os anos escolhem a região para desfrutar das suas férias.
O Turismo do Algarve quer assim sensibilizar todos, sem exceção, para a necessidade de uma
mudança de atitudes e adoção de comportamentos mais conscientes e responsáveis, incentivando às
boas práticas em espaços naturais.
 
"Esta campanha dá continuidade à aposta do Algarve na promoção do turismo de natureza, que tem
gerado um crescente número turistas para a região. A campanha, que mantém o conceito Algarve,
Bonito por Natureza, visa sensibilizar os residentes e os visitantes de que cabe a cada um de nós
cuidar do património natural, que é riquíssimo e único", explicou o presidente do Turismo do Algarve,
João Fernandes, em comunicado.
 
Os esforços de sensibilização ambiental do Turismo no Algarve serão veiculados sobretudo no universo
digital (redes sociais, como Facebook, Instagram e Youtube), colocando em evidência a beleza natural
da região.
 
A campanha decorre até ao final do mês de novembro e decorre 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.
 
Bárbara Silva
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Algarve apela à preservação ambiental da região
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Algarve apela à preservação ambiental da região
 
Por Marketeer
 
em 13:29, 2 Nov, 2020
 
A Região de Turismo do Algarve lançou uma campanha de sensibilização ambiental que alerta para a
necessidade de desfrutar das suas paisagens com respeito pela Natureza.
 
Com o conceito criativo "Algarve, Bonito por Natureza", que já data de 2018, a campanha destina-se à
população residente no Algarve, mas procura também envolver os turistas que visitam a região. O
objectivo passa por incentivar à adopção de boas práticas em espaços naturais.
 
Neste tempo de pandemia, temos que persistir na preparação de um futuro mais promissor. Esta
campanha dá continuidade à aposta do Algarve na promoção do turismo de natureza, que tem gerado
um crescente número turistas para a região. A campanha, que mantém o conceito Algarve, Bonito por
Natureza, visa sensibilizar os residentes e os visitantes de que cabe a cada um de nós cuidar do
património natural, que é riquíssimo e único , refere João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve.
 
Foi também criado um vídeo que, à semelhança dos outros conteúdos da campanha, será divulgado
maioritariamente no digital, nomeadamente no Facebook, Instagram e Youtube.
 
A campanha prolonga-se até ao final do mês e decorre 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.
 
Assista ao vídeo da campanha.
 
Ler Mais
 
pub
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Turismo do Algarve lança campanha de sensibilização ambiental
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Nova campanha de sensibilização ambiental da RTA mantém o conceito criativo iniciado em 2018,
Algarve, Bonito por Natureza , e vai estar em vigor até final de novembro
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) lançou uma nova campanha de sensibilização ambiental, que
mantém o conceito criativo iniciado em 2018,  Algarve, Bonito por Natureza , e que se destina à
população residente no Algarve, assim como aos turistas que anualmente escolhem o principal destino
turístico do país para férias.
 
De acordo com um comunicado da RTA, a campanha assenta na "necessidade de preservar o meio
ambiente e de assegurar a correta fruição do património natural da região" e pretende também
sensibilizar para "a mudança de atitudes e de comportamentos mais conscientes e responsáveis,
incentivando à adoção de boas práticas em espaços naturais, com o objetivo de proteger e conservar
um bem tão precioso para o destino como é a Natureza".
 
"Neste tempo de pandemia, temos de persistir na preparação de um futuro mais promissor. Esta
campanha dá continuidade à aposta do Algarve na promoção do turismo de natureza, que tem gerado
um crescente número turistas para a região. A campanha, que mantém o conceito Algarve, Bonito por
Natureza, visa sensibilizar os residentes e os visitantes de que cabe a cada um de nós cuidar do
património natural, que é riquíssimo e único", sublinha João Fernandes, presidente da RTA.
 
A nova campanha assenta em três pilares, concretamente "Aproveitar, Respeitar e Proteger", e está
em vigor através de canais digitais, acompanhada da mensagem "Este é o Algarve que te nutre a alma
e o coração, que te faz querer ficar aqui para sempre. O Algarve que sempre te acolhe de braços
abertos. Respeita-o, protege-o. Abraça-o tu também".
 
Os diversos conteúdos incluídos nesta campanha vão ser publicados nas redes sociais Facebook e
Instagram, assim como no Youtube, onde já é possível visualizar o vídeo promocional que acompanha
a campanha, através do link https://www.youtube.com/watch?v=pFrhXaD09Vk.
 
A nova campanha, que se vai prolongar até final de novembro, vai estar também em destaque nos
meios próprios da entidade regional de turismo para garantir abrangência territorial, nomeadamente
na rede de expositores nos postos de turismo, na rede outdoor e no guia mensal de eventos.
 
A campanha  Algarve, Bonito por Natureza  decorre 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.
 
Inês de Matos
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Algarve, Bonito por Natureza já está online
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Já está online a mais recente campanha de sensibilização ambiental lançada pela Região de Turismo
do Algarve, mantendo o conceito criativo  Algarve, Bonito por Natureza , iniciado em 2018, com
enfoque na necessidade de preservar o meio ambiente e de assegurar a correta fruição do património
natural da região, que é o principal destino turístico do país.
 
A campanha destina-se à população residente no Algarve, mas procura também envolver os turistas
que escolhem a região para desfrutar das suas férias para informar e sensibilizar para a mudança de
atitudes e de comportamentos mais conscientes e responsáveis, incentivando à adoção de boas
práticas em espaços naturais, com o objetivo de proteger e conservar um bem tão precioso para o
destino como é a Natureza.
 
O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, refere:  Neste tempo de pandemia, temos que
persistir na preparação de um futuro mais promissor. Esta campanha dá continuidade à aposta do
Algarve na promoção do turismo de natureza, que tem gerado um crescente número turistas para a
região. A campanha, que mantém o conceito Algarve, Bonito por Natureza, visa sensibilizar os
residentes e os visitantes de que cabe a cada um de nós cuidar do património natural, que é
riquíssimo e único .
 
Aproveitar, Respeitar e Proteger  são, assim, os três pilares desta campanha de sensibilização
ambiental do Turismo no Algarve, que será veiculada sobretudo no universo digital. Neste contexto, os
materiais de comunicação colocam em evidência a beleza natural do Algarve e são acompanhados de
uma mensagem inspiracional:  Este é o Algarve que te nutre a alma e o coração, que te faz querer
ficar aqui para sempre. O Algarve que sempre te acolhe de braços abertos. Respeita-o, protege-o.
Abraça-o tu também.
 
É nas redes sociais, designadamente em Facebook, Instagram e Youtube, que vão ser publicados
d i v e r s o s  c o n t e ú d o s ,  n o m e a d a m e n t e  o  n o v o  f i l m e  p u b l i c i t á r i o
(https://www.youtube.com/watch?v=pFrhXaD09Vk). Inclui também divulgação nos meios próprios da
entidade para garantir abrangência territorial, nomeadamente na rede de expositores nos postos de
turismo, na rede outdoor e no guia mensal de eventos.
 
Esta campanha prolonga-se até ao final do mês de novembro e decorre 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.
 
Ademar Dias
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