
Clipping 2020-12-10



Revista de Imprensa

1. Neste momento, mexer na organização das ERT seria dar um tiro no pé  - Entrevista a Vítor Silva,
Publituris, 04/12/2020

1

2. Editorial - Quintinhas, Publituris, 04/12/2020 7

3. Experiencing the freedom of the Algarve - Entrevista a João Fernandes, Portugal News (The), 05/12/2020 8

4. SPEAK promete romper bolhas linguísticas, Barlavento, 10/12/2020 10

5. Hotelaria -Quase metade prevê encerrar até final do ano, i, 10/12/2020 12

6. Comissão de Cultura quer ouvir Graça Fonseca sobre resultados, i, 10/12/2020 13

7. Porto - Hotéis apostam em novos serviços para fintar a crise, Jornal de Notícias, 10/12/2020 14

8. Ponte da Praia de Faro continua sem interessados, Jornal de Notícias, 10/12/2020 17

9. Hotelaria à beira de um precipício económico, Postal do Algarve, 04/12/2020 18

10. Hotéis contornam crise com teletrabalho e estadias de longa duração, Postal do Algarve, 04/12/2020 19

11. Algarve voted best beach destination in the world, Portugal News (The), 05/12/2020 21

12. Estância de esqui já abriu, TVI - Jornal da Uma, 10/12/2020 23

13. 48% dos restaurantes só aguentam dois meses sem apoio, TVI - Jornal da Uma, 10/12/2020 24

14. Manifestação da restauração em protesto, TVI - Jornal da Uma, 10/12/2020 25

15. Protesto da restauração e hotéis em Lisboa, RTP 1 - Jornal da Tarde, 10/12/2020 26

16. TAP vai receber 3 mil e 200 milhões de euros do Estado até 2024, SIC - Jornal da Noite, 09/12/2020 27

17. Novo concurso para a ponte da Praia de Faro terá conformidade ambiental válida, Jornal do Algarve
Online, 10/12/2020

28

18. "You Only Love Once" é o melhor filme de Turismo do Mundo e é português, Marketeer Online,
10/12/2020

30

19. Melhor filme do mundo no sector do turismo tem assinatura da Lobby (com vídeo), Meios & Publicidade
Online, 10/12/2020

33

20. Algarve pode ser das primeiras regiões "a recuperar", diz António Ramalho, Notícias ao Minuto Online,
10/12/2020

34

21. Britânicos procuram Algarve para férias em 2021, Opção Turismo Online, 10/12/2020 36

22. Algarve most searched European destination for 2021 holiday among Brits, Portugal Resident Online,
10/12/2020

38

23. Britânicos já sonham com as férias de 2021 e o destino preferido fica em Portugal, RFM Online,
10/12/2020

39

24. Algarve continua a ser o destino mais procurado pelos britânicos, Turismo.PT Online (O), 10/12/2020 41

#A1
#A1
#A1
#A7
#A7
#A8
#A8
#A10
#A10
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A21
#A21
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25
#A26
#A26
#A27
#A27
#A28
#A28
#A28
#A30
#A30
#A30
#A33
#A33
#A33
#A34
#A34
#A34
#A36
#A36
#A38
#A38
#A38
#A39
#A39
#A39
#A41
#A41


25. Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para as férias do próximo ano,
Ambitur Online, 10/12/2020

42

26. Algarve é o destino mais procurado pelos britânicos para 2021, Jornal do Algarve Online, 10/12/2020 43

27. Algarve é o destino europeu mais procurado pelos britânicos para o próximo ano, NiT New in Town
Online, 10/12/2020

44

28. Algarve é o Destino Europeu Mais Procurado pelos Turistas Britânicos para as Férias do próximo ano, +
Algarve Online, 09/12/2020

45

29. Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para as férias do próximo ano,
Algarve 7 Online, 09/12/2020

46

30. Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para as férias do próximo ano,
Algarve Notícias Online, 09/12/2020

47

31. Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para férias em 2021, Algarve
Primeiro Online, 09/12/2020

48

32. Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para as férias do próximo ano,
Diário Imobiliário Online, 09/12/2020

49

33. Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para férias em 2021, DiáriOnline -
Região Sul Online, 09/12/2020

50

34. Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para as férias do próximo ano, Guia
da Cidade Online, 09/12/2020

51

35. Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para as férias em 2021, MultiNews
Online, 09/12/2020

52

36. Algarve é o destino europeu mais procurado pelos britânicos para as férias do próximo ano, Postal do
Algarve Online, 09/12/2020

53

37. Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para as férias do próximo ano,
Rádio Horizonte Algarve Online, 09/12/2020

54

38. Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para o próximo ano, Sapo Online -
Sapo Viagens Online, 09/12/2020

55

39. Algarve é o destino preferido pelos britânicos para as férias de 2021, Sul Informação Online, 09/12/2020 56

#A42
#A42
#A42
#A43
#A43
#A44
#A44
#A44
#A45
#A45
#A45
#A46
#A46
#A46
#A47
#A47
#A47
#A48
#A48
#A48
#A49
#A49
#A49
#A50
#A50
#A50
#A51
#A51
#A51
#A52
#A52
#A52
#A53
#A53
#A53
#A54
#A54
#A54
#A55
#A55
#A55
#A56
#A56


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 22,00 x 31,50 cm²

  Corte: 1 de 6ID: 90047955 04-12-2020

a primeira entrevista 

como presidente do Turis-

mo do Alentejo, cargo que 

não estava nos seus horizontes, Vítor 

Silva, que é também presidente da 

Agência Regional de Promoção Tu-

rística do Alentejo (ARPTA), faz um 

balanço positivo do último verão, 

que “foi bom no Alentejo”, apesar da 

crise que a pandemia provocou e em 

relação à qual, diz, é preciso preparar 

já a retoma. Para isso, era importan-

te que o Turismo de Portugal refor-

çasse a promoção e autorizasse as 

ARPT a colaborar com as Entidades 

Regionais de Turismo (ERT) na pro-

moção para o mercado nacional.

Mas, tão importante quanto a pro-

moção, é a estabilidade e, por isso, 

Vítor Silva defende que este não é o 

momento para mexer na organiza-

ção das estruturas regionais, apesar 

de recear que exista quem entende o 

contrário e queira colocar as ERT na 

dependência das CCDR. 

Quanto ao aeroporto de Beja, re-

conhece que gostava de ver a infra-

estrutura receber passageiros, mas 

admite que não será esse o caminho; 

da Silva, que saiu para a CCDR Alen-

tejo. Qual é a sua prioridade e estra-

tégia para este mandato?

É verdade, tomei posse a 23 de no-

vembro e vou complementar o atual 

mandato, onde já era vice-presiden-

te e que vai até julho de 2023, ou seja, 

diz estar pronto a colaborar com as 

CIM e aponta o segundo semestre 

de 2021 como prazo para o início da 

retoma turística.

É o novo presidente do Turismo do 

Alentejo, em substituição de Ceia 

Inês de Matos / imatos@publituris.pt • Fotos: Frame It

N

Em entrevista ao Publituris, Vítor Silva, novo 

presidente da Entidade Regional de Turismo do 

Alentejo, fala das prioridades para o atual mandato, 

mas também dos desafios que o Alentejo vai 

enfrentar, assim como todo o turismo nacional. 

“Neste momento, mexer 
na organização das ERT 
seria dar um tiro no pé”

D
estinos

Vítor Silva, presidente do Turismo do Alentejo
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faltam cerca de dois anos e meio. 
A prioridade neste primeiro ano é 
completar o plano de atividades, 
que é bastante ambicioso. Temos 
alguns projetos de infraestrutura-
ção de produto para acabar, como as 
Áreas de Serviço e Apoio ao Autoca-
ravanismo e as Redes de Cycling, am-
bos para terminar até ao fim do ano. 
Depois, temos um conjunto de pro-
jetos novos ou que ainda estão em 
desenvolvimento, como a infraes-
truturação no Wi-Fi para o Alentejo 
Central e Norte, e obviamente tam-
bém vamos ter algumas candidatu-
ras novas, se o quadro que vai entrar 
em vigor nos der abertura para isso. 
Mas vamos continuar a estratégia 
que já estávamos a seguir e que tem 
alguns eixos que se cruzam precisa-
mente com os produtos que temos e 
com as grandes linhas, como o Turis-
mo de Natureza, o Turismo de Patri-
mónio ou o Património UNESCO.
Tenho também como prioridade 
conseguir melhores sinergias entre 
a ARPT e a ERT. Não quer dizer que 
a relação não fosse boa, sempre foi, 
e sempre fui defensor que não se 
devem acumular cargos, e conti-
nuo a defender. É algo que acontece 
bastante agora, mas acho que deve 
existir uma tensão positiva entre as 
entidades, porque a forma como a 
ERT olha para o produto turístico 
não é a mesma da ARPT. Para a ERT, 
o produto é uma preocupação final, 
enquanto para a ARPT é a preocu-
pação inicial. E acho que deve haver 
esses dois olhares. 
Pode parecer que estou em contradi-
ção ao assumir a presidência do Tu-
rismo do Alentejo, mas não, porque 
esta é uma situação excecional. Não 
existia outra solução legal decorren-
te da saída do anterior presidente e 
é excecional também porque não 
estava nos meus horizontes profis-
sionais ser presidente do Turismo 
do Alentejo, mas obviamente é um 
desafio que encaro com responsa-
bilidade. E já que a situação se põe, 
gostaria de aproveitar sinergias. 

O que é que esse maior aproveita-
mento das sinergias poderá mudar 

na promoção do Alentejo, tanto na 
internacional como na destinada 
ao mercado doméstico?
Estamos a atravessar uma situação 
que se vai manter no primeiro se-
mestre de 2021 e em que só o mer-
cado interno pode ajudar o setor a 
manter-se à tona. Por isso, não me 
repugnava que, tendo nós neces-
sidade de fazer mais promoção no 
mercado interno e sob a liderança 
da ERT, que é quem tem essa com-
petência, pudéssemos ter técnicos 
da ARPT, que são muito experientes 
na promoção, a trabalhar o merca-
do interno. Não me repugna que as 
agências tenham competências no 
mercado interno.
Existem diferenças sobre o conhe-
cimento de um lado e do outro. O 
grande conhecimento do produto 
está na ERT, mas o grande conhe-
cimento sobre a promoção está na 
agência. O Turismo de Portugal en-
tende de outra maneira, porque o 
mercado externo é o único que traz 
divisas para o país e percebo os argu-
mentos. Por isso, não o vamos fazer, 
mas penso que as agências podiam 
ter essa competência. 

Estamos a atravessar uma pande-
mia que provocou uma crise sem 
precedentes no turismo. Além des-
sa questão da promoção, que de-
safios espera encontrar enquanto 
presidente do Turismo do Alentejo?
O maior desafio é conseguir que as 
empresas se mantenham abertas e 
mantenham os postos de trabalho, 
mas este é também o maior desafio 
para o país. É o primeiro grande de-
safio.
É evidente que nem a agência nem 
a ERT são grandes financiadores, o 
que fazemos é transmitir ao Gover-
no aquilo que são as necessidades 
das empresas, as deficiências dos 
programas que o Governo e o Turis-
mo de Portugal lançaram e que têm 
revelado algumas falhas na chegada 
às empresas. Portanto, este é o gran-
de desafio, manter o setor, sem que 
as empresas fechem, mas haverá 
muitas empresas que vão fechar, in-
felizmente.

Mas depois temos outro grande 
desafio, a nível global, que é estar-
mos preparados para, logo que haja 
ocasião, retomarmos a atividade. E 
estou confiante, já mostrámos que 
Portugal trabalha o turismo como 
ninguém. Tal como em 2015, tam-
bém agora o turismo vai ser o moti-
vo da recuperação económica deste 
país.

Verão e retoma
Qual é a sua opinião sobre as me-
didas que têm vindo a ser lançadas 
para apoiar o setor e que medidas 
deveriam ser já adotadas para pre-
parar a retoma?
Em primeiro lugar, o apoio às em-
presas não pode acabar quando os 
turistas estiverem de volta, tem de 
existir um período temporal em que 
se sobreponha o apoio às empresas, 
já com a retoma a decorrer. Mas per-
cebemos que esta é uma situação 
inesperada e, neste momento, o úl-
timo sítio onde gostaria de estar era 
no Governo.
Por outro lado, é preciso ver que o 
turismo interno é bom para manter 
as empresas abertas, mas não traz 
dinheiro para o país, há apenas uma 
distribuição de riqueza, mas se vier 
um estrangeiro, traz dinheiro de fora 
e isso faz toda a diferença. É isso que 
explica a separação entre a promo-
ção interna e a promoção interna-
cional. Mas o que temos de ver aqui 
é que, quando houver retoma, países 
como Espanha, Itália e França vão 
investir fortunas na promoção tu-
rística e nós temos de ter um plano, 
uma espécie de plano Marshall, nes-
te caso um plano Siza Vieira ou Rita 
Marques, para fazer mais do que já 
fazemos e melhor. Acima de tudo, 
temos de fazer coisas diferentes.

Em relação às medidas que já foram 
lançadas para apoiar as empresas, 
qual foi a importância e a adesão 
que registaram a nível regional?
A principal medida, indiscutivel-
mente, foi o lay-off. Quando falo com 
os empresários, todos me dizem que 
essa foi a principal, tal como agora o 
lay-off a 100%. Essa foi, sem dúvida, 

Prioridade 

Aeroporto 

Verão 

Vítor Silva afirma que, no primeiro ano 

de mandato, a prioridade é completar o 

plano de atividades do Turismo do Alen-

tejo, que é bastante ambicioso e prevê a 

conclusão de vários projetos.

Vítor Silva conhece bem a realidade do 

aeroporto de Beja e não tem dúvidas 

de que a infraestrutura deve caminhar 

para se tornar num aeroporto indústria e 

apostar no desmantelamento de aviões.

Apesar da pandemia, o verão foi posi-

tivo no Alentejo. Os poucos casos regis-

tados e a baixa densidade populacional 

atraíram os turistas, de tal forma que 

o Alentejo foi mesmo a única região do 

país onde os preços subiram.

uriosidadesC

»»
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a medida que fez a diferença para as 
empresas.

No Alentejo, houve encerramen-
tos? Como é que as empresas estão 
a aguentar esta fase?
Houve poucos, porque até meio de 
março o ano tinha sido muito bom. 
Janeiro e fevereiro foram meses 
fantásticos, no turismo externo su-
bimos 30%, nunca tínhamos visto 
estes números, e o turismo inter-
no também estava a crescer a dois 
dígitos, mais de 10%. Portanto, as 
empresas tiveram dois meses e meio 
bons, depois, foi preciso aguentar 
até ao verão. Mas o verão foi bom 
no Alentejo, não havia um quarto 
no Alentejo e os preços praticados, 
então.

O Alentejo foi, aliás, a única região 
do país onde o preço subiu no verão.
Subiu e de que maneira. Tínhamos 
sítios onde a semana chegava aos 
mil euros, as pessoas todas quise-
ram ir para o Alentejo. O Alentejo 
tinha poucos casos de COVID-19, é 
uma região de baixa densidade e 
tem qualidade. 
A ERT lançou até uma campanha 
nessa altura, que tinha um ‘claim’ 
muito feliz, que é “Há um lugar…” e, 
depois, o resto pode-se acrescentar. 
“Há um lugar seguro”, “há um lugar 
maravilhoso”, “há um lugar onde 
se come bem”, o que quisermos. Tí-
nhamos uma segunda fase dessa 
campanha para lançar agora, para 
os feriados de dezembro, mas can-
celámos, não tinha sentido lançar a 
campanha quando as pessoas não 
podem viajar. 
Portanto, no verão as empresas 
aguentaram-se, mas agora, a partir 
de outubro, é que vêm aí os tempos 
difíceis e o desafio é ver quem é que 
aguenta até à Páscoa.

O que é que explica o sucesso que o 
Alentejo teve este verão? Foi uma 
surpresa ou é o resultado do traba-
lho que já vinha a ser feito?
Não, não foi uma surpresa. O Alen-
tejo é uma das marcas mais reco-
nhecidas no mercado internacional 

pela qualidade e não estou a falar só 
de turismo. Há 20 anos, quando se 
falava no Alentejo vinham as anedo-
tas, dizia-se que os alentejanos não 
queriam fazer nada, mas tudo isso 
mudou. As pessoas já reconhecem 
que o Alentejo tem qualidade e que 
os alentejanos sabem viver a vida. 
Hoje, o nosso modo de vida mais 
slow é aquilo a que toda a gente as-
pira.
Não concordo que seja uma moda, 
porque a moda vai e vem, e a oferta 
do Alentejo assenta em valores mui-
to seguros e que têm a ver com as 
nossas características culturais, de 
autenticidade, paisagísticas, de gas-
tronomia e vinhos. É claro que hou-
ve um trabalho árduo de todos para 
mostrar isso, da agência, dos empre-
sários, das câmaras municipais e dos 
alentejanos, que ao início achavam 
os turistas esquisitos, mas que já 
percebem a importância do turismo 
e recebem bem os estrangeiros. 
E o Alentejo tem qualidade também 
porque construiu uma oferta para 
isso. Lembro-me que, há anos, quan-
do me perguntavam o que é que se 
podia fazer no Alentejo, era difícil 
encontrar oferta para preencher 
uma semana. Agora, a questão é que 
uma semana não chega.

Aqui, quem fez a diferença e, de 
certo modo, coseu todo este tecido, 
foram as empresas de animação tu-
rística. Neste momento, temos cerca 
de 400 empresas de animação turís-
tica e, quando vim para o turismo, há 
17 anos, existiam meia dúzia.

Os turistas portugueses foram, 
este verão, o mercado que fez a di-
ferença, mas mesmo assim houve 
estrangeiros. Quais foram as nacio-
nalidades mais representativas no 
Alentejo?
Houve muito poucos estrangeiros, 
mas mesmo assim fomos a região 
que, percentualmente, menos es-
trangeiros perdeu. Os alemães, fran-
ceses e espanhóis foram os mais re-
presentativos, com os espanhóis em 
primeiro lugar, mas vieram muito 
menos do que pensávamos. Os ale-
mães, pelo contrário, surpreende-
ram porque não existiam restrições 
na Alemanha, agora já há. E tínha-
mos muita esperança no mercado 
belga e holandês, mas a situação 
naquela região piorou muito rapida-
mente e não correspondeu às nossas 
expetativas, assim como o Reino 
Unido, que só abriu ali uma semana 
e os turistas foram todos para o Al-
garve.

»»

2023 
Vítor Silva assumiu o mandato que foi 

iniciado por Ceia da Silva, onde já era 

vice-presidente, e que se prolonga até 

julho de 2023.

400 
O Alentejo tem atualmente cerca de 

400 empresas de animação turística, 

que vieram coser a oferta alentejana. 

Quando Vítor Silva chegou ao turismo, 

há 17 anos, eram meia dúzia.

70% 
Vítor Silva estima que, com a chegada 

da vacina contra a COVID-19, no final 

de 2022, já seja possível recuperar 70% 

da atividade turística de 2019.

úmerosN
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Como disse, não estou contra, desde 
que seja um trabalho articulado e 
nós até já fazemos isso na agência, 
temos várias candidaturas conjun-
tas com a ERT, com a Rota Vicentina 
e outras.

Aeroporto de Beja
Antes da pandemia, a TAP admitia 
transferir alguns charters de verão 
para o aeroporto de Beja. Esta po-
derá ser uma forma de reativar o 
aeroporto?
De vez em quando há operações tu-
rísticas no aeroporto de Beja. Mas, e 
eu estou à vontade para falar sobre 
o aeroporto de Beja porque fiz parte 
da equipa que fez o primeiro plano 
de marketing da infraestrutura, o 
aeroporto de Beja deve ser um aero-
porto indústria. A primeira vez que 
disse isto, fui gozado, mas há cente-
nas ou milhares de aeroportos pelo 
mundo fora que são aeroportos in-
dústria, não são vocacionados para 
passageiros, às vezes podem tê-los, 
mas muitos nem isso. São aeropor-
tos que funcionam num cluster e 
têm à volta uma série de indústrias 
dedicadas à aviação e à carga. Penso 
que o aeroporto de Beja deve funcio-
nar dessa forma e é para aí que está, 
felizmente, a caminhar.
O António Costa Silva, que fez o pla-
no para a retoma da economia, diz 
exatamente o que eu venho a dizer 
há muitos anos. Mas, quando disse 
isso pela primeira vez em Beja, e era 
o presidente da Região de Turismo, 
só não me empalaram porque era 
proibido. 
A maior parte dos voos de passagei-
ros que aterraram em Beja foram 
promovidos pela ARPT, promove-
mos voos entre Beja e Heathrow, o 
que é fantástico, porque Heathrow é 
um dos maiores aeroportos do mun-
do. Mas o objetivo destes voos não 
era trazer passageiros, era promover 
o Alentejo, nem queira saber o que 
se falou do Alentejo e de Beja no Rei-
no Unido.

Se o objetivo era promover o Alen-
tejo, saiu caro fazer um aeroporto 
só para isso, não concorda?

E ao nível de mercados mais longín-
quos, como o brasileiro ou o norte-
-americano?
Zero. E é preciso notar que o Brasil, 
juntamente com a Alemanha, é o 
segundo mercado para o Alentejo. O 
primeiro mercado é o espanhol e de-
pois vêm a Alemanha e Brasil, temos 
mais brasileiros a dormir no Alen-
tejo do que ingleses, franceses ou 
qualquer outro mercado europeu. E 
os EUA eram o nosso quarto merca-
do, o que quer dizer que perdemos o 
segundo e o quarto mercado assim 
de repente. Por isso, estamos muito 
agradecidos aos portugueses que 
aguentaram isto.

CIM
Ceia da Silva dizia que a atribuição 
de competências turísticas às CIM 
iria “esfrangalhar” o turismo nacio-
nal. Partilha essa opinião?
As Comunidades Intermunicipais - 
no Alentejo e Ribatejo temos cinco 
- têm hoje, por lei, competências no 
mercado interno, mas articulada-
mente com as ERT.  Já fazemos isso 
em termos de agência quando pro-
movemos um subterritório debaixo 
da marca Alentejo. É assim que re-
solvemos a promoção do Ribatejo 
nos mercados internacionais. Não 
posso colocar a marca Ribatejo, mas 
promovo a região através dos produ-
tos, do cavalo, da cultura Avieira ou 
do património gótico de Santarém. 
Portanto, trabalhar com as CIM não é 
problema, desde que o seu trabalho 
seja articulado com o nosso. 
No mercado nacional é diferente, 
se falarmos na Costa Alentejana, 
as pessoas sabem do que falamos e 
posso ter um plano específico apoia-
do naquela comunidade intermu-
nicipal, mais dedicado ao território 
e não há problema, desde que seja 
articulado com a ERT. 
Agora, se me pergunta se as CIM 
devem fazer promoção autonoma-
mente no mercado nacional, digo 
não. A minha posição é completa-
mente contra, isso seria voltar ao 
tempo das 20 e tal regiões de tu-
rismo. E no mercado internacional 
muito menos, não vale a pena. O 

Alentejo é uma marca muito forte 
no mercado nacional, mas lá fora a 
competição é outra e não vale a pena 
ter uma estratégia baseada na colo-
cação de marca, porque para isso é 
preciso uma fortuna e nós não temos 
dinheiro para publicidade. Por isso, 
tivemos de ir através dos produtos. 
A Rota Vicentina é um bom exem-
plo, não tinha capacidade financeira 
para fazer promoção e foi a agência 
que fez, porque as pessoas chegam 
ao território através do produto. 
Hoje, a Rota Vicentina é um produto 
top no mercado europeu.

O receio em relação às CIM era que 
não existisse essa coordenação. E 
no Alentejo tem existido?
Neste momento ainda estamos 
numa fase muito embrionária e 
ainda não vi as CIM, em relação ao 
mercado nacional, a lançar planos 
estruturados de promoção, nem a 
tentarem articulá-los. Prevejo que 
isso venha a acontecer, mas ainda 
não vi nada. 
Lá fora a mesma coisa, de vez em 
quando, vemos uma autarquia 
numa feira internacional, mas no 
Alentejo nem isso tem existido, foi 
um problema que resolvemos de 
outra forma, porque um problema é 
também uma oportunidade para en-
contrar uma solução. Se as câmaras 
municipais querem estar nas feiras, 
como a FITUR, e nos últimos dias, 
quando a feira abre ao público e os 
profissionais se vão embora, o stand 
de Portugal ficava uma desolação, 
propusemos ao Turismo de Portugal 
– e isso tem sido aceite – que aquelas 
mesas que ficavam vazias pudessem 
ser utilizadas pelas câmaras munici-
pais, se quem as pagou se fosse em-
bora e não se importasse. Isso tem 
acontecido e tem sido um sucesso. 
Hoje, as câmaras do Alentejo já não 
têm stands na FITUR, assim não pa-
gam nada e fazem a promoção na 
mesma. E nós fomos os catalisado-
res disto, fizemos isto nos dois últi-
mos anos e resultou muito bem.

Acredita então que nas CIM tam-
bém vai existir essa cooperação?

“Quando houver 
retoma, países 
como a Espanha, a 
Itália e a França vão 
investir fortunas na 
promoção turística e 
nós temos de ter um 
plano, uma espécie 
de plano Marshall, 
neste caso um 
plano Siza Vieira 
ou Rita Marques, 
para fazer mais do 
que já fazemos e 
melhor. Acima de 
tudo, temos de fazer 
coisas diferentes”.

...

»»
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D
O aeroporto custou 30 milhões de 
euros, 85% dos quais em fundos eu-
ropeus. E 30 milhões de euros são 
seis quilómetros de autoestrada. 
O que seria um crime era não pôr 
a base aérea para utilização civil e, 
neste momento, está lá a Hi-Fly, já 
abriu um grande hangar de manu-
tenção de aeronaves.
Por outro lado, o aeroporto de Beja 
está vocacionado para o desmante-
lamento de aeronaves, que é um dos 
grandes negócios da aviação, e o Cos-
ta e Silva também fala nisso. A isto, 
juntam-se outras duas realidades, 
a Embraer em Évora e Ponte de Sor. 
Estes três pólos devem articular-se e 
constituir um cluster aeronáutico. 
O aeroporto de Lisboa sobrepõe-se 
ao de Beja e não existe densidade 
populacional que justifique o aero-
porto. Que população é que existe 
num raio de 90 quilómetros em 
torno do aeroporto? Não justifica. E 
qual é o tipo de oferta turística que 
temos, é para turismo de massas? 
Não é. E o negócio da aviação vive de 
quê, de aviões vazios? Claro que não.
Portanto, a principal vocação do 
aeroporto de Beja não é para pas-
sageiros. Mesmo agora, quando se 
falou na reativação de Beja em vez 
do Montijo, é preciso ver que, para 
isso, eram necessárias uma ferrovia 
e uma autoestrada. A autoestrada 
ainda está a 40 quilómetros e ferro-
via nem vê-la, aquilo que existe são 
umas carruagens do século XIII e era 
preciso que existisse um ramal para 
a estação de Cuba. Portanto, falar em 
alternativa é fácil, mas não é viável. É 
um aeroporto indústria e, se houver 
oportunidade de captar passageiros, 
muito bem, mas não é essa a sua 
principal vocação.

Futuro
Qual é a sua expetativa para 2021, 
já será possível que exista alguma 
retoma turística e qual é a previsão 
para o Alentejo?
Não tenho expetativas, tenho palpi-
tes e a situação é tão fluida que é di-
fícil fazer previsões. Mas, penso que 
agora há um fator decisivo, que é o 
aparecimento da vacina e, contra-

riamente a algumas previsões mais 
pessimistas, acredito que no próxi-
mo ano já poderá estar disponível. É 
possível que, até ao verão, a popula-
ção na Europa e nos países desenvol-
vidos já esteja vacinada, mas até aí 
vamos viver do turismo interno. No 
segundo semestre, no meu palpite, 
já vamos começar a trabalhar e a ter 
resultados disso. 
Os city-breaks vão ser das coisas mais 
afetadas, mas penso que alguns des-
tinos já consolidados e de sol e praia, 
como o Algarve, vão recuperar muito 
rápido. Mas recuperação a sério, só 
vai acontecer em 2022. Se no final de 
2022, conseguirmos ter 70% do que 
tivemos em 2019, já estaremos bem. 
Ou seja, voltamos ao que tínhamos 
em 2015 ou 2016. 
Por isso digo que o Turismo de Portu-
gal tem de perceber isto e alavancar 
mais, nesta fase, a promoção, mes-
mo que seja só excecionalmente, 
durante um ano, e depois voltamos 
para trás. E há outra coisa que pode 
estar em cima da mesa, porque há 
forças que querem mexer na estru-
tura do turismo, nomeadamente das 
ERT. Sei que há quem gostaria que 

as ERT desaparecessem e é preciso 
ter muito cuidado neste momento, 
porque, na altura em que estamos, 
é preciso ter as entidades perfeita-
mente consolidadas. 

E de que mudança se estaria a falar 
e o que é que isso implicaria?
Era colocar as ERT dentro das CCDR. 
Julgo que, neste momento, não se 
pode fazer isso. Uma coisa é discutir 
noutra altura e não me repugna que, 
quando a situação estiver estabili-
zada, possamos discutir se as ERT 
deviam manter a autonomia que 
têm. Não me repugna que isso se 
possa discutir, mas não agora. Nes-
te momento, mexer nisso pode ser 
muito, muito mau. Estas estruturas 
já mostraram o que valem, porque 
grande parte do êxito do turismo em 
Portugal deve-se às estruturas regio-
nais, obviamente que também aos 
empresários, mas se não houvesse as 
agências e as ERT, o turismo em Por-
tugal não tinha os números que tem. 
Neste momento, seria dar um tiro 
no pé mexer na organização das ERT. 
Quando a pandemia passar, quando 
tudo estiver estabilizado, podemos 
discutir, nada é eterno, mas este não 
é o momento, o trabalho das ERT é 
imprescindível para a manutenção 
do setor do turismo e para a retoma 
da atividade. Nenhuma região está 
de acordo com isso e estou convenci-
do que as associações empresariais, 
incluindo a CTP, também não.

Para concluir, gostava apenas de 
saber como gostaria que o seu man-
dato no Turismo do Alentejo fosse 
recordado?
Gostava de ser recordado como o 
Newton. Sou engenheiro e a física é 
um dos meus domínios, e o Newton 
foi o pai da física. Ele dizia: “se che-
guei tão alto foi porque me ergui 
nos ombros de gigantes”. Traduzido 
numa linguagem mais pequenina, 
quero dizer com isto que a ERT che-
gou a um tal patamar de excelência, 
que gostaria que, quando eu saísse, 
pudessem dizer que o Vítor Silva 
acrescentou qualquer coisa. Era só 
isso que gostaria.  P

“No verão 
as empresas 
aguentaram-se, mas 
agora, a partir de 
outubro, é que vêm 
aí os tempos difíceis 
e o desafio é ver 
quem é que aguenta 
até à Páscoa”.

...
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“Neste momento, mexer 
na organização das ERT 
seria dar um tiro no pé”

Em entrevista ao Publituris, Vítor Silva, novo presidente da 

Entidade Regional de Turismo do Alentejo, que acumula 

com a presidência da Agência Regional de Promoção 

Turística (ARPT) da região, fala das prioridades para o atual 

mandato, mas também dos desafios que o Alentejo, assim 

como todo o turismo nacional, vai enfrentar. 
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Turistas lusos voltaram a 

ser, este verão, o principal 

mercado estrangeiro nesta 

região espanhola.

O IPAM e a Universidade 

Europeia, em conjunto com 

o Publituris, analisaram 

o sentimento dos 

profissionais do Turismo.

A agência de viagens online 

dinamiza ferramentas de 

distribuição direta para 

cadeias hoteleiras.

Atores do setor apresentam 
novas soluções.
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Editorial

Raquel Relvas Neto

Chefe de redação

rneto@publituris.pt

Maio de 2013. Data em que era publicada, finalmente, a lei 33/2013, que estabe-

lece o regime jurídico das áreas regionais de turismo de Portugal continental, 

a sua delimitação e características, bem como o regime jurídico da organiza-

ção e funcionamento das entidades regionais de turismo. Uniformizou-se, 

consolidou-se e estruturou-se a gestão do Turismo em Portugal continental em 

cinco entidades regionais de turismo: Porto e Norte, Centro de Portugal, Região 

de Lisboa, Alentejo e Algarve. Acabaram-se com as quintinhas e a dispersão 

do turismo em Portugal. A lei 33/2013 serviu para arrumar a casa e consolidar 

a marca Portugal promovendo-a 

organizadamente além-fronteiras 

e internamente. Não será nenhum 

disparate afirmar que toda esta 

estrutura organizada teve um impor-

tante papel no sucesso que o Turismo 

em Portugal registou nestes últimos 

anos. As sinergias e o trabalho em 

rede das ERT’s conjuntamente com 

as ARPT’s, sobre a chancela do Tu-

rismo de Portugal, trouxeram frutos 

ao país. “Os números falam por si”, o 

cliché habitual mas justificado. 

Porém, onde há sucesso, todos querem ir buscar a sua fatia. Por isso não será de 

espantar que novos interlocutores queiram ter influência na promoção turística 

e na autonomia que as entidades regionais têm atualmente.

Numa altura tão sensível e pouco clara para o futuro do Turismo nacional, seria 

de esperar que estas ambições fossem ultrapassadas pelo interesse nacional. 

No entanto, todos nós sabemos que o interesse nacional é subjetivo quando 

outros valores predominam. Esperemos que o bom senso impere sobre aqueles 

que governam a outrora afamada galinha dos ovos de ouro da economia 

nacional.   

Quintinhas

“Onde há sucesso, 
todos querem ir 
buscar a sua fatia” 

...
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N
Paula Martins

Experiencing the freedom of the Algarve

Tourism may be the 
golden goose of the 
Algarve; however, this 
year many people have 

avoided coming to their favourite 
destination. As a result, the local 

by the lack of tourism, which has 
led João Fernandes, president of 
Tourism Algarve Region (RTA), 
to take serious measures to face the 
impacts of Covid-19 on the main 
pillar of the Algarve economy.
Tourism has been forced to 
reinvent itself in order to face the 
current situation of fear caused by 
Covid-19, proving that this country 
is a safe destination. After all, the 
Algarve continues to be a symbol of 
rest, happiness and good times. 
Despite the restrictions on freedom 

of movement implemented 
throughout Europe, “you never 
feel as much freedom as you do in 
the Algarve”, said João Fernandes, 
president of the Algarve Tourism 
Region, in an interview with 
Portugal News.
João Fernandes said that the 
Algarve is one of the safest 
destinations in the world. “We 

have a manual of good practices”, 
he said. In addition, according 
to the president, “the Algarve 
has less than half the European 
average of new cases per 100 
thousand inhabitants in the last 
14 days, which is the reference 
indicator” that makes the Algarve 
a destination of safety when 
compared to the rest of Europe.

The new ambassadors of the 
Algarve
One of the reinventions carried out 
by João Fernandes was the creation 

are foreigners that reside in the 
Algarve for a long time and might 
help to show that the Algarve is in 
fact a safe place to live, work or to 
stay for holidays. 

as ambassadors are important 
because they have direct contacts 
in their countries, including family 
and friends. “With a message of 
proximity they are able to say that 
the Algarve has been preventing 
and controlling the pandemic. 

theAlgarve and know the people 
who visit us from other foreign 

markets and their message is 
obviously a message with a greater 
degree of trust”, explained João 
Fernandes.
Additionally, in a time of 
uncertainty and in which laws 
are passed every week, the 
RTA is working on providing 
information in order to clarify 
some questions about security 
that must be taken into account 
in the territory. According 
to the president, the RTA is 
also working closely with Safe 
Communities Portugal to help in 
the interpretation of the law and 
in their correct translation into 
English. So that people always 
feel informed about what is going 
on in Portugal.

Why not work in the 
Algarve?

launched by the RTA and it can 
be a solution for those who are 
fed up of staying at home all day 
for remote working. Choosing 
the Algarve to work has a lot 
of advantages, for instance, for 
citizens who work in United 
Kingdom, “the timezone is the 
same in London and in Faro, so 
they can work at the same hours, 
which is not the case in any other 
European country. So if they have 
to get up at 7am in the morning, 
here they also get up at 7am and 
will do the same job and then play 
golf or go hiking, diving, sailing or 
horseback riding”, Fernandes said 
to .
�ere is the possibility to enjoy 
a better quality of life, quality 
of work and leisure. Remote 
working allows people to live in 
a place with better weather and 
to be able to combine  
work with leisure, while 
maintaining a highly productive 
professional life.

Algarve: a sustainable 
destination 
Although there is no destination 
in the world that can say that 
it is 100 percent sustainable, 
according to João Fernandes, there 
are some countries in which an 

this direction, such as the south of 

more and more wind farms, solar 
energy,  and practicing the reuse 
of treated water in garden spaces, 
golf courses, etc. It is also the 
region of the country that has the 
highest rates of selective collection 
of residues, has the largest number 

that it has good quality of its 
water, hotels, rent a car, restaurants 

to move towards sustainable 
development”, said João Fernandes.
Besides, “sustainability isn’t only 
environmental, but also social, in 
the sense of reducing seasonality, 
which allows us to have more 
stable and well-paid jobs, all of 
this is also sustainability. When 
we reinforce culture we are also 
talking about sustainability from 
a cultural and social point of 

to change, luckily we have this 
experience of receiving a lot of 
people from outside, and we 
realise the advantage of change 
and not the problem of it. All 
of this is sustainability”, he 
explained.
In any case, even with huge drops 
in the tourism sector, the Algarve 
“Compared to other destinations, 
was one of the destinations 
that had the best performance. 
Transavia stated that the best 
performance it had this summer 
was the Algarve and Luftansa 
pointed out the Algarve and 
Greece”, concluded the president 
of Tourism Algarve Region.
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SPEAK chega 
ao Algarve com 
vontade de romper 
bolhas linguísticas  
e sociais
Programa de voluntariado pretende juntar estrangeiros 
com nativos para criar uma rede de suporte, estimular 
eventos de grupo, e, sobretudo ensinar idiomas numa 
lógica de partilha. SPEAK arrancou em Faro mas  
pretende servir todo o Algarve 
Maria Simiris
maria.simiris@barlavento.pt

Chama-se SPEAK, nasceu em 
Lisboa pela mão de portugue-
ses e conta já com projetos 
em várias cidades espalha-
das pelo mundo. A mais re-
cente a entrar na lista foi a ca-
pital algarvia, através de uma 
jovem farense, há muito liga-
da a projetos de voluntariado 
com impacto social.

«O Algarve é uma região 
virada para o turismo e para 
os imigrantes, mas não che-
gamos a conviver muito com 
essas pessoas, apenas na base 
dos serviços. Não existe in-
teração. Tentei colmatar um 
pouco essa falha ao inserir-
-me no Couchsurfing e acabei 
por contactar com essas pes-
soas que vinham de fora. Mais 
tarde, uma colega minha fa-
lou-me deste projeto. Fez-me 
sentido», conta ao barlavento, 
Filipa Fonseca, 32 anos, licen-
ciada em Economia e funda-
dora do SPEAK Faro. 

Ao regressar à sua cidade 
natal, após diversas viagens 
ao estrangeiro, como Nicará-
gua, Estados Unidos da Amé-
rica, São Tomé e Príncipe e 
Tailândia, onde implementou 
alguns projetos de empreen-
dedorismo social, a título vo-
luntário, Fonseca recorda que 
foi então que começou a sen-
tir falta de iniciativas «com 
impacto social no Algarve. 
Sempre tive ligada a essa área 
e é o que me move. No meu 
percurso lá fora sempre tive 
necessidade de contacto com 
outras culturas. Também pre-
cisei de ter conhecimento 
noutras línguas quando emi-
grei. Isto tudo motivou-me 
a implementar o projeto do 
SPEAK» na região algarvia.

E o que é afinal o SPEAK? 
«No início surgiu para refu-
giados e migrantes coneta-
rem-se com as pessoas locais. 

Para criar uma rede de apoio 
entre pessoas que estão fora 
do seu contexto. Claro que da 
mesma forma que falamos de 
migrantes podemos falar de 
alguém que venha do Porto 
para Faro à procura de uma 
oportunidade de trabalho e 
não conhece ninguém. É uma 
oportunidade para construir-
mos sociedades mais inclusi-
vas», explica. 

«É um projeto que liga 
pessoas de diferentes ori-
gens e culturas, através da 
organização de grupos in-
formais para partilha de lín-
guas, promoção de eventos e 
criação de rede de suporte», 
acrescenta. 

Na prática, «acaba por 
não só integrar as tais mino-
rias, mas também cria redes 
de apoio para pessoas que es-
tão a passas pelas mesmas si-
tuações. Nem todos somos ex-
trovertidos, nem todos temos 
facilidade em passar pela ex-
periência de estar num país 
estrangeiro. Com este projeto 
cria-se essa oportunidade».

Ou seja, qualquer pessoa 
que queira alagar os seus ho-
rizontes, desenvolver-se a ní-
vel pessoal e praticar ou co-
nhecer uma nova língua pode 
inscrever-se na plataforma na 
Internet. 

Ao pagar 29 euros tem 
acesso a 12 sessões, de uma 
hora e meia cada, num total 
de 18 horas. Há várias línguas 
à escolha e de diversos níveis. 

Por exemplo, em Faro 
está a ser criado o grupo de 
Português Básico e o de Por-
tuguês Conversacional. Por 
outro lado, pode ainda exis-
tir uma troca de valores, em 
que o participante não neces-
sita de pagar, tornando-se um 
buddy [nome utilizado para 
os voluntários que liderem 
um grupo]. Nesse caso, o vo-
luntário compromete-se a en-
sinar uma língua, na qual es-

teja familiarizado, e em troca 
pode participar, gratuitamen-
te, num grupo de outro idio-
ma que tenha interesse ou ne-
cessidade em aprender. 

Durante essas 18 sessões, 
a base é a conversa e o foco é 
a educação não formal, onde 
não existe o requisito de se 
ensinar gramática ou termos 
técnicos. Isto para «não pôr 
muita pressão a quem se jun-
ta para partilhar uma língua. 
É tudo através da interação, 
dinâmicas e jogos, que acon-
tecem normalmente em ho-
rário pós-laboral, para abran-
ger mais pessoas. Focamo-
-nos nos guias que a plata-
forma já dispõe como tópi-
cos, slides, exercícios e jogos. 
As dinâmicas dependem dos 
buddies porque deixamos es-
paço para que se sintam as 
necessidades do grupo, já que 
os participantes têm diversos 
objetivos e diversos graus de 
conhecimento da língua. Há 
quem queira aprender para 
estar confortável numa entre-
vista de emprego e há quem 
possa só querer saber como ir 
a um café e pedir alguma coi-
sa», explica Fonseca.

Mas uma vez que o pro-
jeto já existe desde 2014, «já 
muitos modelos e muitas ses-
sões se deram e não só do 
português. Já muitos mol-
des foram testados, por isso, 
o que cada fundador utiliza é 
a plataforma do SPEAK, onde 
existe uma base, com diver-
sos recursos, que permitem 
dar apoio a quem se junta de 
forma voluntária», acrescenta 
a fundadora do grupo de Faro.

Além das 18 sessões, um 
participante ao inscrever-se, 
tem ainda a oportunidade de 
participar, de forma gratui-
ta, em todos os eventos, se-
jam online ou presenciais. 
Eventos esses que têm possi-
bilidades «infinitas», nas pa-
lavras da jovem voluntária, 

como «visitas guiadas, janta-
res de grupo, acesso à cultu-
ra, passeios pela Ria Formosa,  
entre outros». 

Outra das vantagens de 
pertencer a um grupo do 
SPEAK, é a troca de infor-
mações locais. Por exemplo, 
«alguém que já tenha passa-
do pelo processo de legaliza-
ção de documentos pode par-
tilhar e explicar como o fez. 
Este projeto nasceu mesmo 
tendo isto tudo em conta», re-
fere Fonseca.

Uma realidade  
regional diferente
Em Faro, o projeto começou 
a dar os primeiros passos em 
setembro, após Filipa Fonseca 
assinar oficialmente o contra-
to com o SPEAK. A COVID-19 
tem colocado alguns entra-
ves, uma vez que o modelo foi 
criado para ser replicado of-
fline. No entanto, há já cinco 
participantes. «Quem nos tem 
contactado são sobretudo es-
trangeiros que vivem na re-
gião há algum tempo e já pro-
curavam algo deste género. 
Temos um irlandês que vive 
em Vila Real de Santo Antó-
nio há quatro anos; um inglês 
que reside na zona da Praia 
da Luz; uma rapariga que está 
no Líbano e quer vir traba-
lhar para Portugal e um parti-
cipante no Catar que também 
quer imigrar. Estamos na fase 
de captar mais participan-
tes. Cada grupo consegue ter 
no máximo sete elementos. 
Em Faro vamos começar com 
dois, o de Português Básico e 
o de Português Conversacio-
nal, porque há pessoas com 
níveis diferentes de conheci-
mento no idioma», declara a 
voluntária.

Esse é um dos motivos 
que leva a que a fundadora 
perspetive que o SPEAK Faro, 
mais tarde ou mais cedo, se 
transforme em SPEAK Algar-
ve. «A região é muito versátil e 

tem uma composição que aca-
ba por ser muito diferente das 
outras. Facilmente posso fazer 
um evento em Sagres, como 
em Tavira. Acho que esse 
pode ser o maior e o mais pro-
missor fator de sucesso deste 
SPEAK. Até pela necessidade 
de estarmos tão vocacionados 
para o turismo. Qualquer indi-
víduo que trabalhe numa área 
de serviços beneficia ao par-
ticipar num grupo. Acho que 
os estrangeiros residentes es-
tão muito dentro da sua bo-
lha, onde só se relacionam en-
tre eles, maioria ingleses nati-
vos. Nos serviços, assim que 
vemos que há uma barreira 
linguística no português, fa-
lamos em inglês e isto é pre-
judicial para eles. Pergunto: o 
que falta para essa comunida-
de sair da sua bolha? Talvez 
um projeto como este. Olho 
para uma língua como um co-
netor e não como uma barrei-
ra e isso é uma das coisas que 
mais valorizo no SPEAK», ex-
plicita a jovem.

Apesar de ainda estar em 
processo embrionário, Fon-
seca tem vários planos para 
o SPEAK Faro ou Algarve, 
que passam pela cultura, pe-
los estudantes em Erasmus e 
pela reintegração no merca-
do de trabalho de minorias. 
«Já tenho uma parceria com 
a Casa das Virtudes. Pondo 
a hipótese que a cultura e a 
arte não passam só pelo idio-
ma, existem pessoas que po-
dem ter ali uma oportunida-
de e uma porta aberta. Es-
tamos também a formalizar 
uma parceria com a Erasmus 
Student Network do Algar-
ve para abrir o espetro para 
os alunos. Isto pode abranger 
não só estudantes que vêm 
para o Algarve, como pes-
soas que estão a ponderar 
fazer Erasmus. Por exemplo, 
criar um grupo que vai para 
o mesmo país e fazer ses-
sões de como sobreviver nes-

se mesmo destino. Alguém le-
var 18 horas de preparação e 
de experiência com o idioma, 
faz toda a diferença. Gosta-
va também de levar o SPEAK 
a outro patamar, ao associa-
tivismo e à responsabilida-
de corporativa. Implementar 
numa empresa um projeto 
numa comunidade mais ex-
cluída», antevê.

Ainda segundo a econo-
mista, está também nos pla-
nos chegar a diversos gru-
pos específicos. «No SPEAK 
já houve um protótipo na 
área de código e progra-
mação. Quero isso em Faro.  
Faz-me muito sentido um 
grupo de código nas prisões, 
por exemplo, pela parte da re-
integração social e profissio-
nal. Vejo também sessões de 
inglês a reformados. Porque 
não? Faz todo o sentido. Tam-
bém gostava de fazer parce-
rias com Plataforma Portu-
guesa das Organizações Não 
Governamentais para o De-
senvolvimento (ONGD) e até 
Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS).»

Quem estiver interessa-
do em inscrever-se no SPEAK, 
seja como buddy, seja como 
participante, só tem de en-
trar no site do projeto (speak.
social). «Há vários modelos. 
A wish list faz parte da pla-
taforma e é onde uma pes-
soa pode deixar o pedido de 
qual língua gostaria de apren-
der e em que cidade. Quando 
abrir o grupo dessa língua em 
questão, a plataforma dispara 
logo um email de concretiza-
ção a dizer que o grupo abriu. 
Além disso, ainda no site po-
de-se selecionar a cidade de 
Faro e fazer logo a inscrição, 
tanto para buddy, como para 
participante e até para em-
baixador [focado apenas nos 
eventos]. Nas redes sociais 
(@Speak.Faro), podem entrar 
em contacto direto comigo», 
conclui Fonseca.
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Semanário Regional do Algarve

Isilda Gomes: «a nossa  
maior obra são as pessoas» P8
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«Corpo 
Atelier» no 
TOP jovem 
do mundo

Armando
Mota quer
Sinfónica
regional

Espaço de arquitetura, localizado 
em Faro, foi considerado um dos 
20 melhores ateliers jovens do 
mundo, numa distinção do website 
ArchDaily, um dos mais reputados 
da área. É o único português a 
figurar na lista selecionada entre 
350 candidaturas. P3

Maestro está a encetar esforços 
para criar uma orquestra sinfónica 
de grande nível artístico para 
servir o Algarve. Projeto é inédito 
e pretende ser uma plataforma 
de  formação de jovens músicos 
profissionais. A longo prazo, o 
objetivo é tornar-se uma atração 
turística para melómanos de todo 
o mundo. P10

ENTREVISTA

Até sempre,
amigo Alfredo
Machado! P6

SPEAK promete
romper bolhas 
linguísticas P4
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Hotelaria 

Quase metade 
prevê encerrar 

até ao final 
do ano 

ENCERRAMENTO 
Quase metade dos hotéis 
preveem encerrar até ao 
final do ano e os grupos 
com várias unidades 
admitem fechar 56% dos 
seus estabelecimentos, 
revelou a Associação 
da Hotelaria de Portugal 
(AHP). De acordo com 
o inquérito 'flash' 
"Encerramentos na 
Hotelaria 2020/2021", 
cujos resultados foram 
apresentados pela 
presidente executiva da 
AHP, Cristina Siza Vieira, 
45% dos inquiridos 
preveem encerrar até 
ao final do ano. 

FOCO NO ALGARVE 
Dos que preveem encerrar 
até ao final do ano, a 
região do Algarve destaca-
se, com 65% dos 
estabelecimentos a 
admitirem fechar até final 
de dezembro, sendo que 
desses 70% já se 
encontravam encerrados 
em novembro. Segue-se a 
Região Autónoma 
da Madeira, com 57% dos 
inquiridos a prever encerrar 
até ao final do ano, sendo 
que todos esses já se 
encontravam fechados em 
novembro.Em Lisboa, 
46% respondeu que 
estão encerrados até ao 
final do ano, sendo que 
93% não abriram no mês 
de novembro. 

PRAZO 
Quanto ao período de 
encerramento, o tempo 
médio é de 4,1 meses, de 
novembro em diante. Dos 
que referiram que vão 
encerrar, apenas um 
inquirido disse que não 
vai voltar a abrir portas, 
mas a AHP sublinhou que 
não trabalha com 
empresários em nome 
individual. Quanto aos 
estabelecimentos que se 
mantêm abertos, estima-
se uma redução de 72% 
da oferta de unidades de 
alojamento, ou seja, não 
estarão a funcionar em 
plena capacidade. 
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Deputadas do PCP e do BE alertam ainda para grandes desequilíbrios regionais na atribuição dos apoios 
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Comissão de Cultura quer ouvir 
Graça Fonseca sobre resultados 
Resultados do concurso de apoio a projetos para as áreas de criação e edição 
deixou de fora 388 candidaturas elegíveis, apoiando apenas 110. Um problema 
"gravíssimo", segundo o PCP, que "não é novo", sublinha o Bloco. Audição 
foi aprovada por maioria mas com a abstenção do PS. 

CLÁUDIA SOBRAL 
claudia.sobral@ionline.pt  

A história repete-se e os concursos da Dire-
ção-Geral das Artes voltam a gerar polé-
mica pela não atribuição de apoios a can-
didaturas elegíveis. "E um problema gra-
víssimo, com consequências muito grandes, 
que já começou a gerar demissões de ence-
nadores, de diretores de companhias, sem 
condições para trabalhar", afirmou a depu-
tada comunista Ana Mesquita na Comis-
são de Cultura e Comunicação da Assem-
bleia a República que ontem aprovou, por 
maioria mas com a abstenção do PS, os 
requerimentos do PCP e do Bloco de 
Esquerda para ouvir de urgência a minis-
tra da Cultura, do sindicato dos artistas e 
de várias associações culturais, para um 
esclarecimento sobre os resultados do 
Programa de Apoio a Projetos para as 
áreas de Criação e Edição da DGArtes. 

A contestação começou a surgir no fim 
do mês de novembro, quando foram divul-
gado'os resultados que atribuíam apoios 
apenas a 110 das 506 candidaturas apre-
sentadas, quando 388 delas eram elegí-
veis para apoios. Entre essas, 60 "com 
pontuação superior a 80%", sublinhou 
ontem a deputada na reunião de ontem, 
em que alertou ainda para um "desequi-
líbrio gravíssimo a nível territorial" na  

atribuição dos apoios: a maioria deles 
atribuídos na Área Metropolitana de Lis-
boa, seguida da região Norte, e apenas 
"quatro no Centro, duas no Algarve, duas 
no Alentejo e uma nos Açores". 

A questão dos desequilíbrios territoriais 
foi também criticada pela deputada Bea-
triz Dias, do BE, que fez questão de recor-
dar que "não é um assunto novo". Mais, 
referindo-se a anteriores polémicas gera-
das pela não atribuição de apoios a can-
didaturas elegíveis em concursos ante-
riores, que as "insuficiências identifica-
das no concurso anterior não foram 
corrigidas neste concurso". Afirmou a 
deputada bloquista: "A Área Metropoli-
tana de Lisboa concentra mais de 70% 
das candidaturas, 80% das elegíveis fica-
ram dc fora, sem financiamento. Este é 
um problema que se perpetua neste tipo 
de programa e que tem de ser corrigido". 

Entre as candidaturas 
elegíveis que ficaram 

de fora dos apoios, seis 
dezenas têm pontuação 

superior a 80% 

Apesar de aprovada, a audição com a 
ministra Graça Fonseca e com represen-
tantes do setor que incluirão ainda repre-
sentantes do sindicato, das associações 
Plateia, REDE - Associação de Estrutu-
ras para a Dança, Ação Cooperativista, 
APTA - Associação Portuguesa de Técni-
cos de Audiovisual, Perfounart e MV? 
- Associação dos Artistas Visuais em Por-
tugal, não contou com o apoio do Parti-
do Socialista, que se absteve. "Compreen-
demos as preocupações, mas não nos 
revemos no teor de alguns consideran-
dos, no entanto também não nos opo-
mos, pelo que o PS abstém-se", justificou 
a deputada socialista Rosário Gamboa, 
sem detalhar a que detalhes se referia. 

Em 2018, foram também os resultados 
dos concursos que pela primeira vez segui-
ram o novo modelo de apoio às artes dese-
nhado pela anterior tutela, ainda entre-
gue a Luís Filipe de Castro Mendes e ao 
então secretário de Estado Miguel Hon-
rado, que levaram a uma grande contes-
tação no setor, que terminou com o pró-
prio António Costa a anunciar reforços 
de primeiro 1,5 milhões e depois 2,2 milhões 
de euros para os concursos, de modo a 
que estruturas como o Teatro Experimen-
tal de Cascais, o Teatro Experimental do 
Porto, o Chapitô ou a Bienal de Cerveira 
não perdessem o financiamento. 
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Sala dê 
refeiçõ e 
do hotel 
com as 
devidas 
distâncias ENTREVISTA 

Luís Pedro Martins 
Presidente do Turismo do 
Porto e Norte de Portugal 

A realização das ceias 
de Natal e passagens de 
ano nos hotéis ajuda? 
Ajuda mais a restauração 
que está inserida na ho-
telaria do que os restau-
rantes em si. Nesse sen-
tido, é um pequeno ba-
lão de oxigénio. Quanto 
ao resto, é uma situação 
muito complicada. Não 
só na restauração, mas 
também na animação 
turística (com quebras a 
cima dos 60%), ou no se-
tor dos eventos (acima 
dos 50%), e até mesmo 
na hotelaria (que tem 
quebras de 70%). 

Ainda assim, há alguns 
sinais de esperança? 
Apesar de tudo, há al-
guns sinais de esperan-
ça! Portugal arrecadou o 
prémio de melhor marca 
de Turismo a nível euro-
peu e é a terceira melhor 
marca a nível mundial. 

Hotelaria 
reinventa-se 
para fintar 
a crise devido 
à pandemia 
Quartos do Intercontinental só são 
usados 42 horas depois de check-out 

Suítes do Sheraton Porto e BessaHotel 
passam a ser usadas como escritórios 

Marta Neves 
martaneves@jn.pt otol do cinco 

cstrolas vai 
dispor d 
ta {caway 

oara o Natal 
o Ano -\ ovo 
Intercontinental está a aceitar 

encomendas. Preços começam nos 
25 euros para duas pessoas 

GESTÃO  Num ano difícil para 
o setor da hotelaria, repleto 
de perdas, têm sobrevivido 
os hotéis que foram capazes 
de ir mais além e tiveram ca-
pacidade de se reinventar. 
Ora no destino que passaram 
a dar a espaços que até agora 
permaneciam vazios, trans-
formando, por exemplo, 
quartos em salas de reu-
niões, ora nas novas opções 
que têm ao dispor do clien-
te, como a entrega de refei-
ções por takeaway, garantin-
do a "máxima segurança". 

Foi a pensar nisso que, des-
de que o Hotel Interconti-
nental - Palácio das Cardo-
sas, no Porto, reabriu em ju-
lho (tinha encerrado no iní-
cio de abril por falta de clien-
tes), passou a dispor, por op-
ção, de apenas metade da ca-
pacidade de alojamento, 
permitindo que cada quarto 
só volte a ser ocupado 48 ho-
ras depois do "check-out". 

Na prática, o alojamento 
fica 24 horas "em repouso" 
e só no dia seguinte é feita a 
higiene do espaço, "garan-
tindo todas as regras de se-
gurança", referiu Carlos Tei-
xeira, diretor do departa-
mento de comidas e bebidas 
do Intercontinental. 

Já noutros casos, como no 
Sheraton Porto Hotel &Spa, 
suites foram transformadas 
em escritórios de trabalho, 
foi criado um estúdio digital 
e ainda camarotes para as-
sistir a eventos desportivos. 

Tem sido um exercício de 
"resiliência e criatividade", 
confessou Joana Almeida, 
diretora do Sheraton Porto, 
salientando que tem já em-
presas "a pedir os espaços 
por mais dois ou três me-
ses". Também no restauran-
te foi criado o serviço de 
tale & share", levando a 
casa dos clientes alguns dos 
pratos mais apreciados. 

No BessaHotel, a proposta 
passa por oferecer ao clien-
te a possibilidade de trans-
formar o quarto de hotel em 
escritório, 10 horas por dia, 
com check-in a partir das 8 
horas e check-out até às 18 
horas. Os preços variam en-
tre os 50 euros por dia até 
aos 950 euros por mês. 

- 24. 

"Organizar as ceias 
é um sinal de que 
°adernas 
continuar a 
oferecer um 
serviço em 
segurança" 

"BALÃO DE OXIGÉNIO" 

Outra forma de atrair públi-
co aos hotéis será por estes 
dias manter as já tradicio-
nais ceias de Natal e de Ano 
Novo. No Intercontinental 
e no Holiday Inn Porto Gaia 
está tudo a ser preparado ao 
detalhe, possibilitando 
também ao cliente a entre-

 

Raquel Queirós 
Diretora 
de operações 

ga por takeaway ou receber 
o menu comodamente em 
casa. 

O presidente do Turismo 
do Porto e Norte de Portu-
gal acredita que as ceias pos-
sam servir como "um pe-
queno balão de oxigénio" 
para os hotéis, uma vez que 
em termos de alojamento 
"as reservas foram esmaga-
doramente canceladas". 

Tendo em conta esta reali-
dade, o Sheraton Lisboa Ho-
tel &Spa decidiu criar umas 
caixas que incluem expe-
riências de provas de vi-
nhos, gastronomia e entre-
tenimento, transportando 
alguns serviços da unidade 
hoteleira para a casa dos 
clientes. 

"Devido ao aumento de 
casos de covid-19 e a conse-
quente implementação de 
novas restrições aos ajunta-
mentos, começamos a per-
ceber que não seria possível 
organizarmos as festas cor-
porativas que preparamos 
todos os anos. Foi neste con-
texto que nasceram as 'Sha-
re - Sheraton Experien-
ces'", umas caixas que espe-
ramos que tragam momen-
tos únicos, daqueles que es-
tamos habituamos a criar 
dentro das nossas portas", 
referiu Thierry Henrot, di-
retor-geral do hotel. • 

Página 14



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 90075391 10-12-2020

• 

•••,;•• 

ti l • • 
7 

• 

r 

ti F I 

• 

t ia 

,• 
• 

- • 

P
E

D
R

O
 G

R
A

N
A

D
E

IR
O

 / G
L

O
B
A

L
 IM

A
G

E
N

S 

Norte é a região 
onde menos hotéis 
vão encerrar até 
ao fim deste ano 
Inquérito da Associação da Hotelaria de 
Portugal revela que, em média, vão fechar 
46% dos estabelecimentos a nível nacional 

o o  

semana (70% no Alentejo) 
ou em períodos festivos ou 
para eventos (51% em Lis-
boa). Os hotéis que conti-
nuam a funcionar diminuí-
ram a oferta (36%) e a capa-
cidade (26%). No geral, a 
AHP estima que a hotelaria 
tenha reduzido em 72% a 
oferta das unidades de alo-
jamento. Há hotéis a ponde-
rar a utilização das unidades 
para outros fins: 49% para 
trabalho, 24% para forma-
ção e alojamento de estu-
dantes e 20% para eventos. 

menos quartos 
Do total da oferta hoteleira 
nacional estarão a funcio-
nar pelo menos até ao final 
do primeiro trimestre de 
2021, calcula a Associação 
da Hotelaria de Portugal 

3 o o  

no Norte vão fechar 
até ao final deste ano. E 
57% destes já tinham en-
cerrado no início de no-
vembro. A nível nacional, 
46% dos hotéis planeiam 
fechar até dezembro. 

HOTELARIA  A oferta hote-
leira nacional vai reduzir-se 
cerca de 72% até ao final do 
primeiro trimestre de 2021, 
calcula a Associação da Ho-
telaria de Portugal (AHP). 
Os dados do mais recente 
inquérito ao setor, divulga-
dos ontem, revelam que, 
em média, 46% dos hotéis 
vão encerrar temporaria-
mente até ao fim do ano em 
Portugal. No Norte, no en-
tanto, aquele valor é o mais 
baixo do país: 36%. 

Até ao final do ano, vão en-
cerrar ou já estavam encer-
rados no início de novembro 
a maioria dos hotéis em re-
giões como o Algarve (65%) 
e a Madeira (57%), descen-
do o valor de encerramentos 
em Lisboa (46%, dos quais 
93% já estavam fechados no 
mês passado), no Centro 
(41%), nos Açores (40%) e 
no Norte (36%), sendo a 
média nacional de 46%. 

Esta média sobe para 56% 
no caso das unidades de gru-
pos hoteleiros, das quais 
78% encerram no Algarve e 
62% em Lisboa. Para Cristi-
na Siza Vieira, diretora-exe-
cutiva da AHP, este valor é 
"relevante e revelador de 
como até os grupos estão a 
ser afetados" pela crise es-
poletada pela pandemia. 

Ano perdido 
Os dados mais recentes do 
INE apontam para um to-
tal de dormidas, entre ja-
neiro e setembro, em aloja-
mento turístico, de apenas 
21,7 milhões (-61,3%). 

Receitas a descer 
Nos primeiros nove meses 
do ano, os proveitos totais 
do alojamento turístico em 
Portugal caíram 64,5% 
para 1,2 mil milhões de eu-
ros. A quebra no Norte foi 
de 61,2%. 

FESTEJOS  Tempos houve em 
que o Intercontinental - Pa-
lácio das Cardosas, no Porto, 
serviu em plena ceia de Na-
tal cerca de 150 refeições. As 
contas este ano serão outras, 
em resultado da pandemia, 
mas nem por isso o hotel dei-
xará de realizar as ceias de 
Natal e de Ano Novo, até por-
que, como explicou, ao JN, 
Raquel Queirós, diretora de 
operação, é um sinal de que 
podem "continuar a oferecer 
um serviço com toda a segu-
rança". 

E notam-se logo as diferen-
ças mal chegamos à sala am-
pla onde agora são feitas as 
refeições. Com o encerra-
mento do restaurante Astó-
ria, foi feita uma remodela-

 

Dormidas caem 8o% 
A hotelaria deverá encerrar 
2020 com menos 80% de 
dormidas (46,4 milhões) e 
quebra idêntica nas recei-
tas (3,6 mil milhões), cal-
cula a AHP, sendo a perda 
global de receitas do turis-
mo na ordem dos 19,9 mil 
milhões de euros em 2020. 

PRIMAVERA HOTELEIRA 

Quanto a reabrir de facto, a 
maioria (46,4%) prevê fazê-
-lo em março, um quarto 
não sabe quando o fará 
(23,7%) e 16,9% pensam fa-
zê-lo ainda durante o pri-
meiro trimestre de 2021. 

Para aguentar a crise, 65% 
dos hotéis recorreram às 
medidas de apoio extraordi-
nário à retoma, especial-
mente na região de Lisboa 
(59%), na Madeira (60%) e 
no Algarve (55%). No Nor-
te, cerca de metade das em-
presas recorreram aos 
apoios. A redução do horário 
de trabalho é a opção de 
mais de 80% dos hotéis. 

A não renovação de con-
tratos ou os despedimentos 
aconteceram em muitas 
unidades: 50% dos hotéis 
reduziram até 20% do qua-
dro de pessoal normal e 10% 
reduziram mesmo o pessoal 
a metade. 

A AHP sublinha que "des-
de o início que estima que 
haja poucos hotéis a encer-
rar definitivamente, espe-
rando-se antes que fiquem 
em hibernação e à espera 
para reabrir". Segundo Cris-
tina Siza Vieira, "2020 é um 
ano perdido e 2021, se tiver-
mos o dobro deste ano e me-
tade do ano passado" já será 
um bom ano, será o princí-
pio de alguma coisa". • 
ERIKA NUNES 

da taxa de serviço, que pode 
variar entre os 5 e os 15 eu-
ros. "As entregas serão feitas 
de Espinho a Matosinhos e 
as reservas têm de chegar até 
dia 22", diz Carlos Teixeira. 
Já os preços, para duas pes-
soas, começam nos 25 euros 
e com tudo incluído podem 
chegar aos 45 euros". 

Raquel lembra que na ceia 
de Natal o hotel continuará 
a dispor "do pacote aloja-
mento mais jantar, por 325 
euros, para duas pessoas". 
"As primeiras reservas fica-
rão por 322", garantiu. 

Na passagem de ano os pre-
ços sobem para os 576 euros 
para duas pessoas, com direi-
to a jantar e alojamento. Os 
clientes poderão apreciar 
sete pratos com "a harmoni-
zação" do mesmo número 
de vinhos, e ainda ter direito 
a música ao vivo e fogo de ar-
tificio no próprio hotel. 

No dia 1, o menu de almo-
ço rondará os 65 euros por 
pessoa. Neste dia, o takea-
way "será um normal de 
brunch, em que cinco itens 
têm um custo de 24,50 eu-
ros", referiu Carlos, con-
cluindo que têm tido "al-
gum retorno" com as entre-
gas de comida, mas estas são 
apenas "um complemento" 
do serviço prestado pelo ho-
tel.•  MARTA NEVES 

ção do espaço. Em janeiro, 
chegarão obras também ali, 
passando o hotel a contar de-
pois com "duas cozinhas e 
dois bares", disse Carlos Tei-
xeira, diretor do setor de co-
midas e bebidas, que por es-
tes dias já tem os menus es-
peciais todos na cabeça. 

"Não faltará o bacalhau 
com todos, o polvo assado, o 
cabrito, o peru inteiro ou re-
cheado e as tradicionais so-
bremesas de Natal", descre-
veu Carlos, mencionando 
que o mesmo menu será op-
ção no dia 25. 

Só que este ano, por causa 
das restrições provocadas 
pela pandemia, a sala de jan-
tar do Intercontinental "só 
poderá ter uma capacidade 
máxima de 40 pessoas e em 
grupos que não poderão ex-
ceder as seis pessoas". 

1 

"Um sinal de 
esperança é que 

ogrupo vai 
investir no hotel 

e teremos 
obras a partir 

de janeiro" 

Carlos Teixeira 
Diretor de comidas 

e bebidas 

HOTEL LEVA MENU A CASA 

Mas, por conta disso, o hotel 
vai dispor também a ceia em 
serviço de takeaway, poden-
do o cliente levantar a refei-
ção, ou comodamente rece-
bê-la em casa via Uber Eats 
ou, através de um serviço de 
entrega do hotel. 

Métodos que já são usados 
diariamente na unidade ho-
teleira, mas que no Natal, 
nas entregas feitas pelo ho-
tel, terá um custo adicional 

QUATRO MESES 

Os encerramentos, em mé-
dia, já se prolongam há 4,1 
meses. Em novembro, em 
média, e nos Açores, as uni-
dades estavam encerradas 
há 7,1 meses; no Algarve e 
no Alentejo, a conta vai em 
5 e em 4,7 meses, respetiva-
mente; e Lisboa também 
chega a 4,3 meses. As re-
giões com menos tempo de 
encerramento eram a Ma-
deira (2,2 meses), o Centro 
(3,1) e o Norte (3,2 meses). 

Enquanto não reabrem, 
40% dos hotéis ponderam 
abrir apenas em períodos 
pequenos, como os fins de 
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do SEF cede 
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Crime de abandono 
de animais dispara 
com a pandemia 

Autoridades investigam mais de 
600 denúncias, que já superam 
as registadas em 2019 PagInas 4 e 5 

Morte de idosos e desemprego 
provocam aumento do número de 
cães e gatos à solta na via pública 
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• 
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Porto Hotéis apostam 
em novos serviços 
para fintar a crise 

Metade das unidades do país 
fecham temporariamente P. 16 e 17 
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rabalhadores protestam contra plano que 
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PUBLICIDADE 

Minho Universidade 
vai punir autores 
de praxe racista P. 21 

Função Pública 
Aposentações batem 
máximo de 4 anos P.10 

Liga Europa 
Discurso de 
Jesus sobre 
racismo gera 
polémica 

Poupanças em 
Atenas rendem 
2,7 milhões 
ao F. C Porto Sara Carreira 

Lágrimas 
e aplausos 
na c espedic a, ' Conceição rodou equipa, mas Benfica e Braga vão 
P. 32 

  

golos de Otávio e Uribe valeram 
triunfo sobre Olympiacos P. 36 e 37 

à luta pelo topo dos 
grupos P. 40 e 41 
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Estrutura tem apenas uma faixa de circulação rodoviária 

Ponte da Praia 
de Faro continua 
sem interessados 
Concurso para a construção da nova 
travessia ficou deserto pela terceira vez 

051tA O terceiro concurso públi-
co para a construção da nova 
ponte da praia de Faro lançado 
em setembro ficou deserto, tal 
como os dois procedimentos an-
teriores, disse o presidente da co-
missão liquidatária da Polis Ria 
Formosa_ José Pacheco adiantou 
à Lusa que agora "será necessário 
abrir um novo concurso" para 
que a construção da nova ponte 
avance, uni processo cujo impas-
se dura há vários anos. 

Este era o terceiro concurso 
para a execução da nova ponte -
com base num projeto reformu-
lado e que introduzia duas faixas 
de circulação automóvel - depois 
de os dois anteriores, em 2017 e 
2018, terem sido igualmente en-
cerrados por falta de propostas. 

QUI1IA DA QUIRCUS 
O concurso, que decorreu ate 17 
de outubro último, foi objeto de 
uma queixa ao Ministério Públi-
co por parte do núcleo do Algar-
ve da Quercus, alegando a cadu-
cidade do Projeto de Execução e 
Respetivo Relatório de Confor-
midade Ambiental (Recape). 

O Recape tinha sido emitido 
pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 
(CCDR) do Algarve a 16 de outu-
bro de 2014, mas perdia a valida-
de quatro anos depois, ou seja, 
em outubro de 2018, disse a pre-
sidente da Quercuss Algarve. 
'Fizemos a denúncia antes de 

terminar o concurso, porque, no  

caso de uma adjudicação. haveria 
o perigo de o empreiteiro a quem 
fosse adjudicada a ponte vir a 
exigir direitos, por isso era im-
portante que a questão- ficasse 
resolvida antes de ser adjudica-

 

da", adiantou Claudia Lis. 
A presidente do núcleo regio-

 

nal da associação a.mbieritalista 
invocou ainda as 113 medidas de 
minimização de impacto am-
biental apontadas pela Declara. 
çào de impacte Ambiental (DIA ), 
entre a fase prévia a execução das 
obras e a fase de construção, para 
justificar que a construção da 
ponte "é uma questão séria", 

"Se o concurso se mantiver 
nestes moldes irregulares, nós 
avançamos com uma providen-
cia cautelar para parar o concur-

 

so", adiantou a ambientalista. 
Em causa está o facto de a obra 

se realizar numa zona sensível, o 
Parque Natural da Ria Formosa, 
pelo que a Quercus "não vai pres-

 

cindir que se cumpra a lei anai s 

biental", concluiu. 
A atual ponte tem apenas uma 

faixa de circulação roderviária, o 
que cria grandes consr~nen 
tos de tráfego não garantindo, 
igualmente, condições seguran-

 

ça para peões e bi:.-icletas, 
O novo projeto manteve o Va-

 

lor de 3,5 milhões de "ttOs.. 
mak, para ¡SM>, foi necmhário 
coaxo a configuração da ponte e 
retirar uma verba de 500 mí,terai-
ro$ para a 4141101,i(;"4,N ch ponte 
existente af 
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Hotelaria à beira de um 
precipício económico 
sem precedentes A prin-
cipal associação hoteleira 
algarvia apelou ao Governo 
para que aprove “a atribuição 
urgente” de apoios financeiros 
a fundo perdido para recapita-
lizar as empresas turísticas, no 
âmbito do plano de emergên-
cia para recuperar o Algarve 
Para a Associação dos Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos 
do Algarve (AHETA), a crise 
pandémica provocada pela 
covid-19, agravou a situação 
económica e social daquela 
região, “descapitalizando as 
empresas e deixando-as à 
beira de um precipício econó-
mico sem precedentes, tendo 
o desemprego atingido níveis 
impensáveis e nunca experi-
mentados anteriormente”.
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O
s hotéis e empreendi-
mentos algarvios estão 
a promover campanhas 
de descontos para esta-
dias de longa duração e 

a disponibilizar espaços para tele-
trabalho como forma de contornar 
a crise no setor provocada pela pan-
demia de covid-19.
Quem consegue trabalhar remo-
tamente procura cada vez mais 
locais para passar temporadas 
em teletrabalho, numa altura em 
que o confinamento se impõe por 
todo o mundo, com a hotelaria do 
Algarve a registar um aumento da 
procura nesse segmento, mais pe-
los portugueses, mas também por 
estrangeiros, disseram à Lusa res-
ponsáveis do setor.
“Temos tido uma procura consis-
tente e, sobretudo, em crescimento 
cada vez que há um período de maior 
confinamento”, adiantou à Lusa o 
administrador executivo de Vale do 
Lobo, Pedro Reimão, notando que 

o 'resort' tem recebido reservas de 
mercados tradicionais, como o Reino 
Unido, mas também da Escandinávia.
Segundo o administrador do 
empreendimento, o serviço está 
direcionado para os chamados 
nómadas digitais, “para quem é 
indiferente estar a trabalhar em 
Londres, Lisboa ou em Amester-
dão”, não só para aqueles que já 
trabalhavam desta forma, como 
para quem de um momento para 
o outro viu o teletrabalho tornar-se 
obrigatório.

Hotel Faro também está  
a promover descontos

No centro da capital algarvia, o ho-
tel Faro também está a promover 
descontos para quem quer passar 
temporadas de 15 ou 30 dias no ho-
tel em teletrabalho, usufruindo de 
uma sala de ‘coworking’ aberta 24 
horas por dia e outras comodidades, 
contou à Lusa a diretora da unidade.

Para Sofia Hipólito, este nicho de 
mercado pode não ser "a salvação", 
mas é “uma grande oportunidade” 
para um setor fortemente atingido 
pela crise pandémica, havendo já re-
servas ao abrigo da campanha para 
estadias mínimas de 15 dias lançada 
na passada semana e vários pedidos 
de informação.
Isabel aderiu ao pacote para 15 dias 
no hotel Faro e contou à Lusa que 
queria “testar” a possibilidade de 
“estar em teletrabalho num sítio di-
ferente” e de não ter de se preocupar 
“com nada”, depois de ter começado 
a trabalhar remotamente durante a 
pandemia.
A bancária de Lisboa, confessa que 
em casa não gosta tanto deste siste-
ma, mas considera que poder fazer 
teletrabalho em hotéis “abre todo 
um leque de oportunidades”, até 
mesmo para “conciliar melhor” o 
trabalho com a vida familiar.
"É um conceito e queria experimen-
tar esta possibilidade", refere.

Em Vilamoura, o hotel Hilton, além 
da campanha para estadias de longa 
duração, tem igualmente, desde o 
final de agosto, o programa “home 
office”, que disponibiliza salas de 
trabalho individuais ou partilhadas 
que podem ser alugadas por pessoas 
que não estão alojadas no hotel.
Segundo contou à Lusa o diretor co-
mercial da unidade, João Rosado, 
a ideia de lançar este novo serviço 

surgiu devido às dificuldades que 
a própria equipa do hotel sentiu 
quando teve de ficar em teletraba-
lho durante o confinamento.
Mediante pacotes de vários preços, é 
possível ter ‘coffee breaks’ persona-
lizados, acesso ao ginásio e ao SPA 
do hotel ou até mesmo a um treino 
com um ‘personal trainer’, explica 
Sónia César, do departamento de 
grupos e eventos do hotel.

Hotéis contornam crise com teletrabalho  
e estadias de longa duração

O hotel Faro está a promover descontos para quem quiser passar 
temporadas de 15 ou 30 dias em teletrabalho   FOTO D.R.
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O Mandador
do corridinho algarvio

Qualquer semelhança com a realidade 
é puro veneno e coincidência   P2

JSD de Faro está de 
volta dois anos depois
Tem 22 anos e é a nova 
presidente dos jovens so-
ciais-democratas. Catarina 
Santos desvenda ao POS-
TAL o seu percurso e as suas 
ambições.  P4

Albufeira investe em 
novas viaturas para o 
saneamento
As aquisições, que fazem 
parte de um concurso 
público mais alargado, re-
presentam um investimento 
na ordem do meio milhão de 
euros.  P5

Hotéis criam estratégias 
para combater crise
Hotéis e empreendimentos 
algarvios estão a promover 
campanhas de descontos pa-
ra estadias de longa duração 
e a disponibilizar espaços 
para teletrabalho.  P7

Atleta recebe voto de 
congratulação e louvor
A desportista de Lagos con-
quistou a Medalha de Ouro 
na Meia-Maratona por equi-
pas e a Medalha de Bronze no 
Corta-Mato em Estafetas.  P6

Gustavo Veloso reforça 
ciclismo de Tavira
O ciclista espanhol Gustavo 
Veloso, vencedor das edições 
de 2014 e 2015 da Volta a 
Portugal, vai alinhar na 
Atum General-Tavira-Maria 
Nova Hote.  P6

Nível das águas  
nas barragens 
é preocupante

POR SAÚL NEVES JESUS 

Pode a arte ajudar 
a contribuir para 
uma atitude mais 
favorável à paz? CS19

APESAR DAS CHUVAS DOS ÚLTIMOS DIAS

HPZ FESTEJA 20 ANOS DE EXCELÊNCIA NA ÁREA DAS TECNOLOGIAS AVANÇADAS P14

RELIGIÃO 
Padre Mário  
de Sousa 
é coordenador 
da Comissão  
da Tradução  
da Bíblia P6

E ainda

POR MARIA JOÃO NEVES 

  Filo-conto 
de Natal

 

POR RAMIRO SANTOS 

A Saga 
dos 

Cortes 
Reais

POR MARIA LUÍSA FRANCISCO 

  O Papa que convida 
a passar do “like” ao 

“amén”! CS18CS21

POR JORGE QUEIROZ 
Investigação  
e intervenção  

na cultura, 
património  

e artes CS18

POR PAULO SERRA 
Entrevista a 

José Eduardo 
Agualusa sobre  

Os Vivos e  
os Outros CS16e17

➡ Consumo anual é de 73hm3  ➡ Odelouca e Beliche/Odeleite a menos 
de metade da sua capacidade  ➡ Há reservas nos aquíferos subterrâneos  

➡ Plano Estratégico para situações de emergência  ➡ Estudo em curso 
para dessalinizadora  ➡ Transvase do Guadiana a considerar P8a13 e 24 Editorial

Prisão de empreiteiro 
atrasou repavimentação

Estrada que liga Guia 
a Vale Parra, em 
Albufeira, espera há 
cerca de quatro meses 
pela conclusão das obras 
de repavimentação

Problemas com o emprei-
teiro: este encontra-se 
preso por assuntos “pa-
ralelos” à autarquia, 
explicou ao POSTAL o au-
tarca José Carlos Rolo. P3

CS20

Interdita venda na distribuição quinzenal com o jornal

4 de dezembro de 2020
1255 • €1,5

Diretor: Henrique Dias Freire 
Quinzenário à sexta-feira 

 postaldoalgarve  135.777

www.postal.pt
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Algarve voted Best 
Beach Destination in 
the world

Following being given 
the distinction at a 
European level, the 

competition from around the 
world to be crowned the best beach 
destination, coming ahead of 18 
other nominees which included 
destinations in the Maldives, 

USA.

as a remarkable achievement, 
which takes on an even greater 
relevance in a year which has 
been particularly challenging for 
the travel industry, leading to 
destinations having to provide new 
solutions to encourage tourism 
while maintaining safety and 
security.
 “Receiving this double distinction 
is, this year, more important 
than ever, since, as soon as the 

to increase, tourists will want to 

the best guarantees”, said João 
Fernandes, president of Turismo do 
Algarve.

is already a prestigious and quality 
seal recognised globally, so these 
awards give the Algarve invaluable 

added value”. 
“It is with immense pride that the 
region receives this award for the 

enormous responsibility, which 
obliges us to continue to work 
constantly, to raise the standards of 

he concluded.

record number of votes cast by 
tourism industry professionals and 
consumers, which translates into 

a promising indicator. “Despite 

sector has been dealing with this 
year, we realise that the desire to 
travel remains, and is more alive 
than ever, which represents, for 
companies and professionals in 
this area, a fair recognition of their 
merit, a feeling of hope and a great 
incentive to continue working 
and to believe that tourism will be 
reborn and return even stronger”, 
said João Fernandes.
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Experiencing the 
freedom of the 
Algarve. P4

Festive lockdown 
measures to be 
announced. P6

British expats 
concern over post 
Brexit visas. P8

Algarve voted best beach 
destination in the world
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10-12-2020 14:14
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Estância de esqui já abriu

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0396153b-6d42-4cbb-9215-

c31aaf517ad3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Abriram as pistas de esqui na Serra da Estrela. Este ano com limitações no acesso, os operadores
preveem, no entanto, um bom ano, esperando que os portugueses optem pela Serra da Estrela.
Declarações de Carlos Varandas, estância de esqui Serra da Estrela.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-12-10 14:15
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48% dos restaurantes só aguentam dois meses sem apoio

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=72104987-d737-442e-9aec-

a79f3e29a98b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E se não houver apoio, quase metade dos restaurantes não resiste aos próximos 2 meses e o
alojamento local segue o mesmo caminho. O alerta está num inquérito da Associação da hotelaria,
restauração e similares, realizado no final de novembro. Segundo a associação, cerca de 40% dos
empresários são nesta altura a ponderar a insolvência.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-12-10 13:13
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Manifestação da restauração em protesto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=81b0c7a8-a5af-4e2f-8ffb-

b867c0ee47ad&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Centenas de trabalhadores da restauração e hotelaria manifestaram-se, esta manhã, junto ao
Ministério do Trabalho. Dizem que são eles as grandes vítimas desta crise causada pela pandemia e
não apenas os proprietários dos estabelecimentos comerciais.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-12-10 13:11
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10-12-2020 13:08
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Protesto da restauração e hotéis em Lisboa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=665e8fef-ce27-4bbe-8d85-

58db2bf4aa92&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os trabalhadores da restauração, hotelaria e similares protestaram esta manhã em Lisboa com a
exigência de apoios do Governo, dados diretamente aos trabalhadores. Consideram que as ajudas aos
patrões não estão a servir para manter o emprego, os direitos e os salários.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-12-10 14:07
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09-12-2020 20:02
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TAP vai receber 3 mil e 200 milhões de euros do Estado até 2024

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=049abb09-acb6-4f47-b7d4-

bf23888aa959&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A TAP vai receber 3 mil e 200 milhões de euros do Estado até 2024. Além dos mil e 200 milhões que
já estão aprovados por Bruxelas, devem entrar mais 2 mil milhões nos próximos anos. Os números
fazem parte do Plano de Reestruturação da empresa, que deve ser entregue amanhã à Comissão
Europeia.
Declarações de Pedro Siza Vieira, ministro da Economia.
 
Repetições: SIC Notícias - Edição da Noite , 2020-12-09 21:40
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-12-09 20:02
 SIC - Edição da Manhã , 2020-12-10 06:07
 SIC - Edição da Manhã , 2020-12-10 07:00
 SIC - Edição da Manhã , 2020-12-10 08:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-12-10 06:07
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-12-10 07:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-12-10 08:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-12-10 09:02
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-12-10 10:08
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-12-10 12:03
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Novo concurso para a ponte da Praia de Faro terá conformidade ambiental válida
 
As autoridades estão a preparar um novo concurso para a construção da nova ponte da Praia de Faro,
cuja conformidade ambiental está válida, disse à Lusa o presidente da comissão liquidatária da
Sociedade Polis Litoral Ria Formosa.
 
Questionado pela Lusa sobre o atual estado do processo para a empreitada da nova ponte de acesso à
Praia de Faro, José Pacheco adiantou que o concurso público lançado no passado mês de setembro, o
terceiro lançado para a execução da obra, "ficou deserto, face à não apresentação de qualquer
proposta válida".
 
Segundo José Pacheco, estão a decorrer "neste momento" os procedimentos para preparação e
lançamento de "novo concurso, com ajuste do preço base" para "melhor se adequar à realidade do
mercado e ao aumento generalizado de custos", consequência das "profundas implicações do contexto
da pandemia" no setor da construções e obras públicas.
 
O último concurso, que decorreu até 17 de outubro último, foi objeto de uma queixa ao Ministério
Público por parte do núcleo do Algarve da Quercus em outubro, alegando a caducidade do Projeto de
Execução e Respetivo Relatório de Conformidade Ambiental (RECAPE).
 
O RECAPE tinha sido emitido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do
Algarve a 16 de outubro de 2014, mas perdia a validade quatro anos depois, ou seja, em outubro de
2018, disse à Lusa a presidente da Quercus/Algarve.
 
No entanto, o responsável pela Polis defendeu não existir "qualquer caducidade" do enquadramento da
empreitada em sede de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), já que o projeto em causa "está
abrangido" por uma Decisão de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DCAPE) "válida".
 
Assim, nos termos do Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), o procedimento
lançado para a execução da obra "não carece de qualquer outro enquadramento adicional".
 
José Pacheco adiantou ainda que o mesmo entendimento é "subscrito pela CCDR/Algarve", enquanto
autoridade de AIA e das "demais entidades" que integram a Comissão de Avaliação, o que foi
"manifestamente expresso pela alteração à DCAPE, promovida em agosto de 2020".
 
A Polis confirmou o pedido de informação pelo Ministério Público (MP), afirmando que foi
"integralmente prestada" e que "após análise e verificação dessa informação, o MP arquivou o
processo, entendendo não se verificarem quaisquer ilegalidades".
 
À Lusa, fonte da CCDR/Algarve indicou que a legislação "apenas determina a caducidade da DCAPE se
o proponente não der início à execução do projeto decorridos quatro anos sobre a data de emissão da
DCAPE".
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Em resposta escrita enviada à Lusa, a mesma fonte afirmou ainda que iniciando-se a execução do
projeto dentro do respetivo prazo da DCAPE, "as decisões ambientais emitidas" para o projeto
"encontram-se válidas, incluindo, obviamente, a alteração à DCAPE", emitida pela CCDR, "enquanto
autoridade de AIA".
 
João Prudêncio
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"You Only Love Once" é o melhor filme de Turismo do Mundo e é português
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Portugal conquistou aquele que é considerado o óscar dos filmes de turismo, atribuído pelo Comité
Internacional de Festivais de Filmes e Turismo (CIFFT), com o filme "You Only Love Once" do VidaMar
Resort Hotel Algarve. A curta-metragem recebeu o título de Melhor Filme de Turismo do Mundo, com
47 pontos e uma distância de 13 para o segundo lugar.
 
Filmado maioritariamente no VidaMar Resort Hotel Algarve, o "You Only Love Once" retrata o
ambiente de serenidade, conforto, bem-estar, romance e sonho que se vive neste resort de cinco
estrelas situado na Praia dos Salgados.
 
Com produção da Lobby Films & Advertising, direcção artística de Telmo Martins e argumento de
Frederico Pombares, a curta-metragem ganhou nove prémios nacionais e internacionais desde
Fevereiro nos principais festivais de cinema e turismo, terminando agora com a atribuição pelo CIFFT
do título de Melhor Filme do Mundo, na categoria de Turismo e Serviços. Em competição estiveram
todos os filmes produzidos e lançados nos últimos dois anos, dividindo-se os prémios em várias
categorias ou tipos de turismo como o cultural, gastronómico, sustentável, entre outros.
 
Virgínia Saraiva, vice-presidente do Grupo PBH e responsável pelo departamento de Marketing &
Comunicação, explicou à Marketeer quais os ingredientes que fazem deste filme um vencedor.
 
Quais as particularidades deste filme que fazem com que esteja a ser tão reconhecido
internacionalmente?
 
Este filme é produto de uma grande vontade de inovar! Quisemos que o filme fugisse ao tradicional
filme de hotel pois é o mote para uma campanha que se pretende original e genuína, na qual o foco
principal é o aspecto emocional que envolve cada estadia e não tanto no produto em si. Acredito que
tenha sido este factor diferenciador e disruptivo que tenha atraído a atenção e o reconhecimento.
 
Naturalmente que também não podemos esquecer o mérito de toda a equipa de produção, formada
por profissionais de qualidade, desde o argumentista até ao realizador, passando pelos técnicos, que
muito se empenharam em dar vida a este nosso projecto.
 
Qual a importância dos prémios recebidos?
 
Para nós, "VidaMar Hotels & Resorts", estes prémios assumem especial relevância pelo
reconhecimento internacional da nossa marca. Através deles podemos levar mais longe a diversidade
dos serviços que o resort proporciona, a envolvência e o facto de a praia estar a curtos passos de
distância. Por outro lado, num ano que foi especialmente duro para todo o sector, esta notícia traz
esperança, salientando os atributos que fazem de Portugal um destino único. Esperamos que estes
prémios resultem igualmente numa ajuda na retoma de toda a actividade hoteleira para o ano de
2021.
 
Quais são os objectivos do filme?
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Com este projecto pretendemos acrescentar valor e mostrar tudo o que vale e representa a marca
VidaMar. Tentamos passar aquela que consideramos ser a verdadeira realidade da indústria da
hospitalidade, mostrando uma das muitas histórias de vida que passam pelas nossas portas.
 
O que se pretende transmitir no filme "You Only Love Once" é alegria, é tristeza, são famílias, crianças
e adultos, festas e momentos a dois, saudade e regresso. Mas tudo muito autêntico e real, muito mais
do que a visão comercial que estamos habituados a ver retratada num resort. Quisemos retratar todo
o ambiente de serenidade que envolve o nosso resort, o conforto, bem-estar, romance e sonho,
narrando uma história com reencontro, sob o mote de que devemos voltar aos locais onde fomos
felizes.
 
Num ano particularmente difícil para a hotelaria, que impacto esperam/estão a conseguir junto dos
clientes com este filme?
 
Realmente todo o sector do turismo, e a hotelaria não é excepção, atravessa um período
especialmente difícil que, inclusivamente nos levou a encerrar o Vidamar Resort Hotel Algarve durante
o Inverno, o que nunca tinha acontecido.
 
Não sendo o melhor momento para dar início a toda a campanha inspirada no filme, não pudemos
fugir aos acontecimentos e ao facto de este ter sido considerado o Melhor Filme do Mundo na
categoria Turismo e Serviços, para além dos nove prémios anteriores pelo que, temos e estamos a
comunicar a conquista destas distinções. Veríamos com muita dificuldade não tirar partido de um
prémio que é considerado o óscar dos filmes de turismo.
 
Pretendemos, com as acções em curso, envolver os nossos hóspedes habituais com a marca, dando-
lhe igualmente mais notoriedade, nomeadamente em termos internacionais. Tal é já mensurável
através da performance que as métricas dos nossos canais digitais nos fornecem. No entanto, só após
a reabertura do Vidamar Resort Hotel Algarve, em Março, esperamos poder ter uma noção mais real
do verdadeiro impacto que o filme teve junto dos hóspedes e clientes.
 
Quais as próximas apostas, em termos de comunicação da marca?
 
Estamos neste momento em pleno processo de lançamento de um novo site, mais contemporâneo e
intuitivo, e que acompanhe todas as melhorias diferenciadoras que o hotel do Algarve foi alvo, quer
nas instalações como na qualidade e personalização do serviço que oferecemos aos nossos hóspedes.
O novo site vai igualmente dar "palco" ao filme, através do qual queremos expressamente passar a
autenticidade, diversidade e bem-estar que se vive em cada estadia no VidaMar Resort Hotel Algarve.
 
Veja aqui o filme:
 
E o making-of do filme:
 
Lista de prémios conquistados pelo "You Only Love Once" durante 2020:
 
· Japan World's Tourism Film Festival (Japão): BRONZE na categoria de turismo e serviços.
 
· Terres Festival (Espanha): OURO na categoria de turismo e serviços.
 
· New York Festivals TV & Film Awards (EUA): BRONZE na categoria de turismo.
 
· International Tourism Film Festival (Turquia): OURO na categoria de turismo e serviços.
 
· The Golden City Gate - Tourism Multimedia Award (Alemanha): BRONZE na categoria de hotel
internacional.
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· Silafest'20 - International Festival of Tourism and Environmental Film (Sérvia): OURO, na categoria
de turismo e serviços em hotéis e resorts.
 
· Filmat (Polónia) - 1º prémio na categoria de turismo e serviços.
 
· Art&Tur International Tourism Film Festival (Portugal) - 1º Prémio na categoria Hotéis e Resorts.
 
· Amorgos Tourism Film Festival (Grécia) - OURO, na categoria de turismo e serviços.
 
Texto de Maria João Lima
 
Ler Mais
 
[Additional Text]:
vidamar
 
Maria João Lima
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Melhor filme do mundo no sector do turismo tem assinatura da Lobby (com vídeo)
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You Only Love Once, curta-metragem criada e produzida pela Lobby Films & Advertising para o
VidaMar Resort Hotel Algarve, foi considerado o Melhor Filme de Turismo do Mundo pelo Comité
Internacional de Festivais de Filmes e Turismo (CIFFT). A distinção surge depois de o filme, com
direcção criativa e realização de Telmo Martins e argumento do guionista e actor Frederico Pombares,
ter conquistado nove prémios nacionais e internacionais desde Fevereiro nos principais festivais de
cinema e turismo, concluindo o circuito do CIFFT com 47 pontos, a uma distância de 13 pontos para o
segundo lugar.
 
"Vencer este importantíssimo circuito, e ter considerado como Melhor Filme de Turismo do Mundo um
trabalho com direcção criativa e produção da Lobby Films and Advertising, é o reconhecimento da
nossa qualidade a nível mundial, quer técnica quer criativa", destaca Telmo Martins, CEO, director
criativo e realizador da produtora portuguesa. "Com este projecto, a Lobby teve como objectivo dirigir
criativamente e produzir um filme que, por um lado, apresentasse níveis de excelência técnica e, por
outro, conseguisse associar a narrativa e estrutura cinematográfica a um filme corporativo", explica o
responsável, apontando a intenção de "produzir um filme que fosse cativante e emocionante para o
espectador, um filme em que ele próprio se revisse e se deixasse envolver".
 
Virgínia Saraiva, vice-presidente do conselho de administração do grupo hoteleiro português, salienta
que o objectivo com este filme passou por "desafiar o status quo do que é normalmente a promoção
de um hotel e focar-nos no lado emocional, mostrando como abordamos cada hóspede
individualmente de modo a fazer com que a sua estadia seja verdadeiramente gratificante".
 
"Invocar a saudade e a memória de sítios e momentos de felicidade, homenageando as bonitas
histórias de vida e de amor de cada hóspede que já passou pelo hotel é a mensagem principal. A ideia
de nos sentirmos em casa, mesmo quando estamos longe dela", descreve a responsável, frisando que
"este prémio tem uma dimensão ainda mais especial pelo ano tão difícil que o nosso sector atravessa,
mostrando que Portugal é um destino único, com muitas valências, e que os nossos produtos têm um
valor que conquista o mundo".
 
[Additional Text]:
Frame You Only Love Once
 
Pedro Durães
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Algarve pode ser das primeiras regiões "a recuperar", diz António Ramalho
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O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, defendeu hoje no Algarve que a região
"pode ser das primeiras a recuperar" no período pós pandemia.
 
António Ramalho afirmou à Lusa que, na recuperação, é "fundamental que o setor dos serviços corra
bem", realçando que, no caso do Algarve, "não é se, mas sim, tem que ser um caso de sucesso" para
que possa voltar a fazer do turismo o "acelerador que representou para economia portuguesa no
últimos anos".
 
O dirigente do Novo Banco falou à margem da conferência "Portugal que Faz", promovida em Loulé
pelo Novo Banco em associação com a Associação Empresarial da Região do Algarve, onde se
debateram os desafios que as empresas enfrentam n período de pandemia.
 
Para que a recuperação aconteça, António Ramalho considerou essencial "preservar o nível de
produção", através do sistema de moratórias e que os empresários assegurem a "manutenção da
cadeira de valor" com recurso a "sistemas de crédito próprios" numa antecipação ou estabilização de
receitas mantendo o "talento presente" nas suas empresas.
 
"O Algarve tem uma capacidade turística instalada absolutamente notável com 40% do emprego em
talento turístico e 50% da riqueza produzida pelo turismo", destacou.
 
Para o responsável, é necessária uma melhor adaptação das medidas implementadas pelo Governo "a
cada setor", já que as consequências da crise têm "efeitos assimétricos" e há, por isso, que as
"ajustar" às características próprias de cada setor.
 
António Ramalho considerou que a banca "respondeu adequadamente na primeira fase", garantindo
através das moratórias a "serenidade das decisões" e disponibilizando o dinheiro aos clientes,
contribuindo também com o "processamento dos 'lay-off'".
 
No entanto, para esta nova fase "é preciso ouvir as partes" e depois "preparar respostas de curto
prazo" e perceber quais as alterações significativas consequência da crise.
 
"Temos de ajustar os bancos à tendência da digitalização, da economia circular e do financiamento
sustentável. A banca tem muito mais capital que na crise anterior, mas, acima de tudo, tem muito
mais experiência em gerir crises", afirmou.
 
Presente na sessão, o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA) assumiu à Lusa que o Algarve está "bem posicionado" para ser das primeiras regiões do país
a iniciar a recuperação do turismo embora considere que a recuperação vai durar "quatro a cinco
anos".
 
A curta distância "de três, quatro horas" da região em relação aos principais países emissores de
turistas é uma mais valia competitiva do Algarve, mas defendeu que é necessário "tomar as medidas
necessárias", que até agora "não têm sido as suficientes, necessárias e as adequadas", realçou.

Página 34



 
Elidérico Viegas acusou o Governo de "ter metido na gaveta do esquecimento" o anunciado plano
específico para a recuperação do turismo do Algarve.
 
Criar condições para a capitalização financeira das empresas viáveis, apoios para as medidas ativas de
emprego permitindo manter nas empresas o "conhecimento reunido ao longo de anos" indispensável
para a "competitividade no período de retoma", são algumas das medidas defendidas pelo
representante dos hoteleiros.
 
Já o presidente da Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AHISA) defendeu que
as vacinas "aumentaram claramente as perspetivas das pessoas viajarem", já visível no movimento de
reservas. "É preciso que se venha a concretizar", reveliu à Lusa.
 
Daniel José do Adro considerou necessária uma "harmonização europeia" nos planos de vacinas e na
confiança que é transmita aos cidadãos europeus, para que se sintam seguros "não só no seu país,
como no local de férias".
 
ACOMPANHE AQUI O
 
Lusa
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Britânicos procuram Algarve para férias em 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/britanicos-procuram-algarve-para-ferias-em-2021/

 
Início B3 Britânicos procuram Algarve para férias em 2021
 
Britânicos procuram Algarve para férias em 2021
 
Dezembro 10, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
O resultado do mais recente estudo realizado pela Skyscanner, empresa global dedicada a` pesquisa
de viagens, coloca Faro a liderar o Top 5 das pesquisas realizadas para destinos europeus, seguido por
locais como Málaga, Palma de Maiorca e Ibiza, em Espanha, e Dalaman, na Turquia.
 
No mesmo estudo, salienta-se ainda que os voos para o aeroporto de Faro estão entre os mais
procurados pelos turistas britânicos que pretendem viajar na Europa, nas férias do próximo ano.
 
Uma vez que as vacinas para o covid-19 já começaram a ser distribuídas no Reino Unido, verifica-se
que existe um interesse crescente por parte dos turistas britânicos em viajar para fora durante a
Primavera e Verão de 2021.
 
Os dados de Novembro deste ano apontam para um aumento semanal de 48% no número de
pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 01 de Abril e 31 de Agosto do
próximo ano.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
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Algarve most searched European destination for 2021 holiday among Brits
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As vaccination programmes gradually begin across the world, there is growing hope that 2021 will
bring a return to some semblance of normality.
 
Such seems to be the case among Brits, who according to a study by Scotland-based search engine
and travel agency Skyscanner have the Algarve at the top of their most searched European
destinations for a 2021 holiday.
 
Portugal's southernmost region is reportedly garnering more interest than rival destinations such as
Malaga, Ibiza and Palma de Mallorca in Spain or Dalaman in Turkey.
 
Data shows that the number of searches is increasing 48% per week for holidays between April 1 and
August 31 next year.
 
While it is "too soon to jump to conclusions," Algarve tourism boss João Fernandes admits these are
"promising indicators" for the Algarve tourism sector.
 
"Throughout these months, we have been strengthening the message that the Algarve is a safe
destination, totally prepared to once again welcome its tourists," he said.
 
The president of the Algarve tourism board (RTA) and tourism association (ATA) added that Brits are
well-aware of this and that the Algarve is "well-positioned to welcome these travellers again as
confidence in travel starts to increase".
 
michael.bruxo@algarveresident.com
 
Michael Bruxo -
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Britânicos já sonham com as férias de 2021 e o destino preferido fica em Portugal
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Britânicos já sonham com as férias de 2021 e o destino preferido fica em Portugal
 
AS FÉRIAS DO PRÓXIMO ANO JÁ COMEÇAM A SER PLANEADAS E UMA DAS ESCOLHAS DOS INGLESES
É PORTUGAL
 
Madalena Costaem 10.12.2020, 12:09
 
Para muitos, o ano de 2020 é para esquecer ou para recordar pouco. De tão atípico que foi, 2020
adiou planos, férias, compromissos, projetos e trabalhos, mas há que ver o futuro com outra visão e
esperança.
 
E, por isso, os britânicos, que marcam habitualmente presença no Sul do nosso país na altura do
verão, já sonham com as próximas férias. Para muitos, as férias habituais no Algarve ficaram adiadas
para 2021, mas já há quem as planeie.
 
É por isso que Faro é o destino europeu mais procurados pelos britânicos já para o próximo verão. De
acordo com um estudo da Skyscanner, uma empresa dedicada à pesquisa de viagens, Faro está no
primeiro lugar do top 5 das pesquisas mais realizadas para destinos europeus.
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A cidade portuguesa está assim à frente de locais como Málaga, Palma de Maiorca e Ibiza, em
Espanha, e Dalaman, na Turquia, segundo o Turismo do Algarve.
 
"Os dados de Novembro deste ano apontam para um aumento semanal de 48% no número de
pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1 de Abril e 31 de Agosto do próximo
ano. Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o
turismo e para o Algarve, em particular" afirmou João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
A crescente procura dos turistas britânicos tem vindo a aparecer nos últimos dias devido ao
surgimento das primeiras vacinas para a Covid-19, que até já começaram a ser administradas aos
grupos de risco no Reino Unido.
 
O Turismo do Algarve também tem conferido aos turistas, que costumam visitar o nosso país, a
confiança de que é um destino seguro e que está totalmente preparado e pronto para recebê-los.
 
Partilha:
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Algarve continua a ser o destino mais procurado pelos britânicos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2020

Meio: Turismo.PT Online (O) Autores: Zita Ferreira Braga

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8a8bff1c

 
Os turistas britânicos que pretendem viajar na Europa, nas férias do próximo ano continuam a
procurar o Algarve Um estudo realizado pela Skyscanner, uma empresa dedicada à pesquisa de
viagens, revela que Faro está no top 5 entre destinos europeus como Málaga, Palma de Maiorca e
Ibiza, em Espanha
 
Um estudo realizado pela Skyscanner, uma empresa dedicada à pesquisa de viagens, revela que Faro
está no top 5 entre destinos europeus como Málaga, Palma de Maiorca e Ibiza, em Espanha, e
Dalaman, na Turquia.
 
Ainda de acordo com este estudo e tendo em conta a chegada da vacina, os turistas britânicos
revelam mais uma vez a vontade de viajar no Verão de 2021, sendo o Algarve um dos destinos mais
procurados.
 
Segundo os elementos fornecidos pelo referido estudo há um aumento de 48% para viagens entre 01
de Abril e 31 de Agosto do próximo ano.
 
"Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o turismo
e para o Algarve, em particular", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Ao longo
destes meses, temos vindo a reforçar a mensagem de que o Algarve é um destino seguro, totalmente
preparado para voltar a acolher os seus turistas com o bem-estar a que sempre os habituou".
 
E o dirigente continua Essa perceção está hoje bem presente nos turistas, nomeadamente nos
britânicos, pelo que acreditamos que o Algarve está bem posicionado para voltar a receber estes
viajantes, a` medida que os índices de confiança para viajar comecem a aumentar", explica.
 
Zita Ferreira Braga
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Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para as férias do
próximo ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5cc19fa2

 
Os voos para o aeroporto de Faro estão entre os mais procurados pelos turistas britânicos que
pretendem viajar na Europa, nas férias do próximo ano.
 
Este é o resultado do mais recente estudo realizado pela Skyscanner, empresa global dedicada a`
pesquisa de viagens, que coloca Faro a liderar o Top 5 das pesquisas realizadas para destinos
europeus, seguido por locais como Málaga, Palma de Maiorca e Ibiza, em Espanha, e Salman, na
Turquia.
 
Segundo esse estudo, no seguimento das recentes notícias sobre a chegada de vacinas para a covid-
19, os turistas do Reino Unido têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora durante
a primavera e verão de 2021. Os dados de novembro deste ano apontam para um aumento semanal
de 48% no número de pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1 de abril e
31 de agosto do próximo ano.
 
"Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o turismo
e para o Algarve, em particular", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Ao longo
destes meses, temos vindo a reforçar a mensagem de que o Algarve é um destino seguro, totalmente
preparado para voltar a acolher os seus turistas com o bem-estar a que sempre os habituou. Essa
perceção está hoje bem presente nos turistas, nomeadamente nos britânicos, pelo que acreditamos
que o Algarve está bem posicionado para voltar a receber estes viajantes, a` medida que os índices
de confiança para viajar comecem a aumentar", explica.
 
Mais informações sobre o estudo da Skyscanner aqui.
 
Créditos de imagem @Rui Gregório
 
Créditos de imagem @Rui Gregório

Página 42



A43

Algarve é o destino mais procurado pelos britânicos para 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2020

Meio: Jornal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e3c5393e

 
O Algarve é o destino europeu mais procurado pelos britânicos que estão a planear as férias do
próximo ano, revelou um estudo
 
O Algarve lidera o Top5 das pesquisas para as férias de primavera e verão de 2021.
Os turistas britânicos têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora do país e de
acordo com um estudo da Skyscanner, empresa global dedicada à pesquisa de viagens, o Algarve é o
destino mais procurado pelos britânicos para as férias em 2021.
 
"Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o turismo
e para a região algarvia, em particular", considera João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
O estudo, realizado no seguimento das recentes notícias sobre a chegada de vacinas contra a COVID-
19 e divulgado pelo Turismo do Algarve em comunicado, mostra que os turistas provenientes do Reino
Unido têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora do país durante a primavera e
verão de 2021.
 
"Os dados de novembro deste ano apontam para um aumento semanal de 48% no número de
pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1 de abril e 31 de agosto do próximo
ano", acrescenta o Turismo do Algarve, na informação divulgada.
 
João Fernandes lembra que, durante os meses da pandemia, o Turismo do Algarve tem vindo a
trabalhar para "reforçar a mensagem de que o Algarve é um destino seguro", perceção que, defende o
responsável, está já "bem presente" entre os turistas britânicos, como indica o estudo da Skyscanner.
 
Jornal do Algarve
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Algarve é o destino europeu mais procurado pelos britânicos para o próximo ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/12/2020

Meio: NiT New in Town Online Autores: Patrícia Naves
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Numa altura em que já se sonha com uma maior normalidade, Faro lidera nas pesquisas, à frente de
Ibiza, Palma ou Turquia.
 
Os voos para o aeroporto de Faro estão entre os mais procurados pelos turistas britânicos que
pretendem viajar na Europa, nas férias do próximo ano. Este é o resultado do mais recente estudo
realizado pela Skyscanner, empresa global dedicada a` pesquisa de viagens, que coloca Faro a liderar
o top 5 das pesquisas realizadas para destinos europeus, seguido por locais como Málaga, Palma de
Maiorca e Ibiza, em Espanha; e Dalaman, na Turquia.
 
Segundo o estudo, no seguimento das recentes notícias sobre a chegada de vacinas para a Covid-19,
os turistas do Reino Unido têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora durante a
primavera e verão de 2021. Os dados de novembro deste ano apontam para um aumento semanal de
48 por cento no número de pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1 de abril
e 31 de agosto do próximo ano.
 
"Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o turismo
e para o Algarve, em particular", explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Ao longo
destes meses, temos vindo a reforçar a mensagem de que o Algarve é um destino seguro, totalmente
preparado para voltar a acolher os seus turistas com o bem-estar a que sempre os habituou. Essa
perceção está hoje bem presente nos turistas, nomeadamente nos britânicos, pelo que acreditamos
que o Algarve está bem posicionado para voltar a receber estes viajantes, a` medida que os índices
de confiança para viajar comecem a aumentar", adianta o mesmo.
 
Patrícia Naves
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Algarve é o Destino Europeu Mais Procurado pelos Turistas Britânicos para as Férias
do próximo ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/12/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e7ac5aee

 
Os voos para o aeroporto de Faro estão entre os mais procurados pelos turistas britânicos que
pretendem viajar na Europa, nas férias do próximo ano.
 
Este é o resultado do mais recente estudo realizado pela Skyscanner, empresa global dedicada a`
pesquisa de viagens, que coloca Faro a liderar o Top 5 das pesquisas realizadas para destinos
europeus, seguido por locais como Málaga, Palma de Maiorca e Ibiza, em Espanha, e Dalaman, na
Turquia.
 
Segundo esse estudo, no seguimento das recentes notícias sobre a chegada de vacinas para a covid-
19, os turistas do Reino Unido têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora durante
a primavera e verão de 2021. Os dados de novembro deste ano apontam para um aumento semanal
de 48% no número de pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1 de abril e
31 de agosto do próximo ano.
 
"Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o turismo
e para o Algarve, em particular", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Ao longo
destes meses, temos vindo a reforçar a mensagem de que o Algarve é um destino seguro, totalmente
preparado para voltar a acolher os seus turistas com o bem-estar a que sempre os habituou. Essa
perceção está hoje bem presente nos turistas, nomeadamente nos britânicos, pelo que acreditamos
que o Algarve está bem posicionado para voltar a receber estes viajantes, a` medida que os índices
de confiança para viajar comecem a aumentar", explica.
 
ATA
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Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para as férias do
próximo ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/12/2020

Meio: Algarve 7 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7ff39694

 
Os voos para o aeroporto de Faro estão entre os mais procurados pelos turistas britânicos que
pretendem viajar na Europa, nas férias do próximo ano.
 
Este é o resultado do mais recente estudo realizado pela Skyscanner, empresa global dedicada à
pesquisa de viagens, que coloca Faro a liderar o Top 5 das pesquisas realizadas para destinos
europeus, seguido por locais como Málaga, Palma de Maiorca e Ibiza, em Espanha, e Dalaman, na
Turquia.
 
Segundo esse estudo, no seguimento das recentes notícias sobre a chegada de vacinas para a covid-
19, os turistas do Reino Unido têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora durante
a primavera e verão de 2021. Os dados de novembro deste ano apontam para um aumento semanal
de 48% no número de pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1 de abril e
31 de agosto do próximo ano.
 
"Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o turismo
e para o Algarve, em particular", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Ao longo
destes meses, temos vindo a reforçar a mensagem de que o Algarve é um destino seguro, totalmente
preparado para voltar a acolher os seus turistas com o bem-estar a que sempre os habituou. Essa
perceção está hoje bem presente nos turistas, nomeadamente nos britânicos, pelo que acreditamos
que o Algarve está bem posicionado para voltar a receber estes viajantes, à medida que os índices de
confiança para viajar comecem a aumentar", explica.
 
ThemeGrill
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Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para as férias do
próximo ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/12/2020
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09
 
Dez
 
Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para as férias do próximo ano
 
Sociedade
 
Os voos para o aeroporto de Faro estão entre os mais procurados pelos turistas britânicos que
pretendem viajar na Europa, nas férias do próximo ano.
 
Este é o resultado do mais recente estudo realizado pela Skyscanner, empresa global dedicada a`
pesquisa de viagens, que coloca Faro a liderar o Top 5 das pesquisas realizadas para destinos
europeus, seguido por locais como Málaga, Palma de Maiorca e Ibiza, em Espanha, e Dalaman, na
Turquia.
 
Segundo esse estudo, no seguimento das recentes notícias sobre a chegada de vacinas para a covid-
19, os turistas do Reino Unido têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora durante
a primavera e verão de 2021. Os dados de novembro deste ano apontam para um aumento semanal
de 48% no número de pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1 de abril e
31 de agosto do próximo ano.
 
"Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o turismo
e para o Algarve, em particular", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Ao longo
destes meses, temos vindo a reforçar a mensagem de que o Algarve é um destino seguro, totalmente
preparado para voltar a acolher os seus turistas com o bem-estar a que sempre os habituou. Essa
perceção está hoje bem presente nos turistas, nomeadamente nos britânicos, pelo que acreditamos
que o Algarve está bem posicionado para voltar a receber estes viajantes, a` medida que os índices
de confiança para viajar comecem a aumentar", explica.
 
Mais informações sobre o estudo da Skyscanner:
 
https://bit.ly/estudoskyscanner
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para férias em
2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/12/2020
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Economia
 
Foto| Associação de Turismo do Algarve
 
Os voos para o aeroporto de Faro estão entre os mais procurados pelos turistas britânicos que
pretendem viajar na Europa, nas férias do próximo ano.
 
De acordo com a Associação de Turismpo do Algarve, (ATA) este é o resultado do mais recente estudo
realizado pela Skyscanner, empresa global dedicada a` pesquisa de viagens, que coloca Faro a liderar
o Top 5 das pesquisas realizadas para destinos europeus, seguido por locais como Málaga, Palma de
Maiorca e Ibiza, em Espanha, e Dalaman, na Turquia.
 
Segundo esse estudo, no seguimento das recentes notícias sobre a chegada de vacinas para a covid-
19, os turistas do Reino Unido têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora durante
a primavera e verão de 2021. Os dados de novembro deste ano apontam para um aumento semanal
de 48% no número de pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1 de abril e
31 de agosto do próximo ano, adianta a ATA em comunicado.
 
Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o turismo
e para o Algarve, em particular , afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.  Ao longo
destes meses, temos vindo a reforçar a mensagem de que o Algarve é um destino seguro, totalmente
preparado para voltar a acolher os seus turistas com o bem-estar a que sempre os habituou. Essa
perceção está hoje bem presente nos turistas, nomeadamente nos britânicos, pelo que acreditamos
que o Algarve está bem posicionado para voltar a receber estes viajantes, a` medida que os índices
de confiança para viajar comecem a aumentar , explica.
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Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para as férias do
próximo ano
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Turismo
 
Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para as férias do próximo ano
 
9 de dezembro de 2020
 
Os voos para o aeroporto de Faro estão entre os mais procurados pelos turistas britânicos que
pretendem viajar na Europa, nas férias do próximo ano, segundo o mais recente estudo realizado pela
Skyscanner.
 
Em comunicado, a Associação de Turismo do Algarve, a Skyscanner, empresa global dedicada a`
pesquisa de viagens, coloca Faro a liderar o Top 5 das pesquisas realizadas para destinos europeus,
seguido por locais como Málaga, Palma de Maiorca e Ibiza, em Espanha, e Dalaman, na Turquia.
 
Segundo esse estudo, no seguimento das recentes notícias sobre a chegada de vacinas para a covid-
19, os turistas do Reino Unido têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora durante
a Primavera e Verão de 2021. Os dados de Novembro deste ano apontam para um aumento semanal
de 48% no número de pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1 de Abril e
31 de Agosto do próximo ano.
 
"Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o turismo
e para o Algarve, em particular", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Ao longo
destes meses, temos vindo a reforçar a mensagem de que o Algarve é um destino seguro, totalmente
preparado para voltar a acolher os seus turistas com o bem-estar a que sempre os habituou. Essa
perceção está hoje bem presente nos turistas, nomeadamente nos britânicos, pelo que acreditamos
que o Algarve está bem posicionado para voltar a receber estes viajantes, a` medida que os índices
de confiança para viajar comecem a aumentar", explica.
 
#Associação de Turismo do Algarve
 
#Skyscanner
 
#turismo
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Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para férias em
2021
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Os voos para o aeroporto de Faro estão entre os mais procurados pelos turistas britânicos que
pretendem viajar na Europa, nas férias do próximo ano, de acordo com o mais recente estudo
realizado pela empresa Skyscanner.
 
O sítio online dedicado a` pesquisa de viagens coloca Faro a liderar o  top-5  das pesquisas realizadas
para destinos europeus, seguido por locais como Málaga, Palma de Maiorca e Ibiza, em Espanha, e
Dalaman, na Turquia.
 
"Segundo esse estudo, no seguimento das recentes notícias sobre a chegada de vacinas para a covid-
19, os turistas do Reino Unido têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora durante
a primavera e verão de 2021", salienta a Associação Turismo do Algarve (ATA), em comunicado.
 
Os dados de novembro deste ano apontam para um aumento semanal de 48% no número de
pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1 de abril e 31 de agosto do próximo
ano.
 
"Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o turismo
e para o Algarve, em particular", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
.diariOnline RS
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Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para as férias do
próximo ano
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Faro
 
Algarve
 
Informação
 
Os voos para o aeroporto de Faro esta?o entre os mais procurados pelos turistas brita?nicos que
pretendem viajar na Europa, nas fe?rias do pro?ximo ano.
 
Este e? o resultado do mais recente estudo realizado pela Skyscanner, empresa global dedicada a?
pesquisa de viagens, que coloca Faro a liderar o Top 5 das pesquisas realizadas para destinos
europeus, seguido por locais como Ma?laga, Palma de Maiorca e Ibiza, em Espanha, e Dalaman, na
Turquia.
 
Segundo esse estudo, no seguimento das recentes notícias sobre a chegada de vacinas para a covid-
19, os turistas do Reino Unido te?m vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora
durante a primavera e vera?o de 2021. Os dados de novembro deste ano apontam para um aumento
semanal de 48% no nu?mero de pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1
de abril e 31 de agosto do pro?ximo ano.
 
"Ainda que seja prematuro tirar concluso?es, estes parecem ser indicadores promissores para o
turismo e para o Algarve, em particular", afirma Joa?o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
"Ao longo destes meses, temos vindo a reforc?ar a mensagem de que o Algarve e? um destino seguro,
totalmente preparado para voltar a acolher os seus turistas com o bem-estar a que sempre os
habituou. Essa percec?a?o esta? hoje bem presente nos turistas, nomeadamente nos brita?nicos, pelo
que acreditamos que o Algarve esta? bem posicionado para voltar a receber estes viajantes, a?
medida que os i?ndices de confianc?a para viajar comecem a aumentar", explica.
 
Leia Também
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Algarve é o destino europeu mais procurado pelos turistas britânicos para as férias
em 2021
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Share
 
O mais recente estudo realizado pela Skyscanner coloca Faro a liderar o Top 5 das pesquisas
realizadas para destinos europeus, seguido por locais como Málaga, Palma de Maiorca e Ibiza, em
Espanha, e Dalaman, na Turquia.
 
Segundo esse estudo, no seguimento das recentes notícias sobre a chegada de vacinas para a covid-
19, os turistas do Reino Unido têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora durante
a primavera e verão de 2021. Os dados de novembro deste ano apontam para um aumento semanal
de 48% no número de pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1 de abril e
31 de agosto do próximo ano.
 
Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o turismo
e para o Algarve, em particular , afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.  Ao longo
destes meses, temos vindo a reforçar a mensagem de que o Algarve é um destino seguro, totalmente
preparado para voltar a acolher os seus turistas com o bem-estar a que sempre os habituou. Essa
perceção está hoje bem presente nos turistas, nomeadamente nos britânicos, pelo que acreditamos
que o Algarve está bem posicionado para voltar a receber estes viajantes, a` medida que os índices
de confiança para viajar comecem a aumentar , explica.
 
Continuar a ler
 
Share
 
Sandra M. Pinto
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Algarve é o destino europeu mais procurado pelos britânicos para as férias do
próximo ano
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Os voos para o aeroporto de Faro estão entre os mais procurados pelos turistas britânicos que
pretendem viajar na Europa, nas férias do próximo ano
 
Foto D.R.
Este é o resultado do mais recente estudo realizado pela Skyscanner, empresa global dedicada a`
pesquisa de viagens, que coloca Faro a liderar o Top 5 das pesquisas realizadas para destinos
europeus, seguido por locais como Málaga, Palma de Maiorca e Ibiza, em Espanha, e Dalaman, na
Turquia.
 
Segundo esse estudo, no seguimento das recentes notícias sobre a chegada de vacinas para a covid-
19, "os turistas do Reino Unido têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora
durante a primavera e verão de 2021". Os dados de novembro deste ano apontam para "um aumento
semanal de 48% no número de pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1 de
abril e 31 de agosto do próximo ano".
 
"Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o turismo
e para o Algarve, em particular", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
"Ao longo destes meses, temos vindo a reforçar a mensagem de que o Algarve é um destino seguro,
totalmente preparado para voltar a acolher os seus turistas com o bem-estar a que sempre os
habituou. Essa perceção está hoje bem presente nos turistas, nomeadamente nos britânicos, pelo que
acreditamos que o Algarve está bem posicionado para voltar a receber estes viajantes, a` medida que
os índices de confiança para viajar comecem a aumentar", explica.
 
Há 39 minutos
 
Henrique Dias Freire
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Os voos para o aeroporto de Faro estão entre os mais procurados pelos turistas britânicos que
pretendem viajar na Europa, nas férias do próximo ano.
 
Este é o resultado do mais recente estudo realizado pela Skyscanner, empresa global dedicada a`
pesquisa de viagens, que coloca Faro a liderar o Top 5 das pesquisas realizadas para destinos
europeus, seguido por locais como Málaga, Palma de Maiorca e Ibiza, em Espanha, e Dalaman, na
Turquia.
 
Segundo esse estudo, no seguimento das recentes notícias sobre a chegada de vacinas para a covid-
19, os turistas do Reino Unido têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora durante
a primavera e verão de 2021. Os dados de novembro deste ano apontam para um aumento semanal
de 48% no número de pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1 de abril e
31 de agosto do próximo ano.
 
"Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o turismo
e para o Algarve, em particular", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Ao longo
destes meses, temos vindo a reforçar a mensagem de que o Algarve é um destino seguro, totalmente
preparado para voltar a acolher os seus turistas com o bem-estar a que sempre os habituou. Essa
perceção está hoje bem presente nos turistas, nomeadamente nos britânicos, pelo que acreditamos
que o Algarve está bem posicionado para voltar a receber estes viajantes, a` medida que os índices
de confiança para viajar comecem a aumentar", explica.
 
Mais informações sobre o estudo da Skyscanner:
 
https://bit.ly/estudoskyscanner
 
Ademar Dias
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Os voos para o aeroporto de Faro estão entre os mais procurados pelos turistas britânicos que
pretendem viajar na Europa, nas férias do próximo ano.
 
Este é o resultado do mais recente estudo realizado pela Skyscanner, empresa global dedicada a`
pesquisa de viagens, que coloca Faro a liderar o Top 5 das pesquisas realizadas para destinos
europeus, seguido por locais como Málaga, Palma de Maiorca e Ibiza, em Espanha, e Dalaman, na
Turquia.
 
Segundo esse estudo, no seguimento das recentes notícias sobre a chegada de vacinas para a COVID-
19, os turistas do Reino Unido têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora durante
a primavera e verão de 2021. Os dados de novembro deste ano apontam para um aumento semanal
de 48% no número de pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1 de abril e
31 de agosto do próximo ano.
 
"Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o turismo
e para o Algarve, em particular", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Ao longo
destes meses, temos vindo a reforçar a mensagem de que o Algarve é um destino seguro, totalmente
preparado para voltar a acolher os seus turistas com o bem-estar a que sempre os habituou. Essa
perceção está hoje bem presente nos turistas, nomeadamente nos britânicos, pelo que acreditamos
que o Algarve está bem posicionado para voltar a receber estes viajantes, a` medida que os índices
de confiança para viajar comecem a aumentar", explica.
 
Fonte: Associação Turismo do Algarve
 
Newsletter Receba o melhor do SAPO Viagens. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi
Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Facebook Twitter Instagram
 
SAPO Viagens
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Segundo um estudo da Skyscanner
 
O Algarve é o destino europeu que está a ser mais procurado pelos artistas britânicos que estão a
planear as férias do próximo ano, revelou um estudo da Skyscanner.
 
Esta empresa global dedicada a` pesquisa de viagens  coloca Faro a liderar o Top 5 das pesquisas
realizadas para destinos europeus, seguido por locais como Málaga, Palma de Maiorca e Ibiza, em
Espanha, e Dalaman, na Turquia , segundo o Turismo do Algarve.
 
Os turistas britânicos  têm vindo a revelar um interesse crescente em viajar para fora durante a
Primavera e Verão de 2021 , desde que surgiram as mais recentes notícias da chegada de vacinas
para a Covid-19, que até já começaram a ser administradas aos grupos de risco, no Reino Unido, esta
terça-feira.
 
Os dados de Novembro deste ano apontam para um aumento semanal de 48% no número de
pesquisas realizadas, a partir desse mercado, para viagens entre 1 de Abril e 31 de Agosto do próximo
ano , acrescentou a mesma entidade.
 
Ainda que seja prematuro tirar conclusões, estes parecem ser indicadores promissores para o turismo
e para o Algarve, em particular , afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "
 
Ao longo destes meses, temos vindo a reforçar a mensagem de que o Algarve é um destino seguro,
totalmente preparado para voltar a acolher os seus turistas com o bem-estar a que sempre os
habituou. Essa perceção está hoje bem presente nos turistas, nomeadamente nos britânicos, pelo que
acreditamos que o Algarve está bem posicionado para voltar a receber estes viajantes, a` medida que
os índices de confiança para viajar comecem a aumentar , explica.
 
Sul Informação
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