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A1  
RTP 1

 	Duração: 00:01:59

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 90287803

 
21-12-2020 13:09

1 1 1

Prejuízos no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f66527ed-102b-40c5-869e-

b261d234910a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Outro dos destinos de eleição dos turistas britânicos é o Algarve.
- Direto de Faro, Algarve.
Declarações de João Fernandes.
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A2  
SIC

 	Duração: 00:02:04

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 90287791

 
21-12-2020 13:11

1 1 1

Impacto das restrições no Turismo do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f53953f8-947f-4fa3-8c03-

12652f3c35b7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Este fechar de portas ao país, vai impedir a entrada de milhares de turistas no Natal e ano Novo em
Portugal. Só no Algarve esperavam-se 4 mil pessoas, mas os cancelamentos já começaram.
Declarações de João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve; Hugo Gonçalves, diretor
hoteleiro.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-12-21 13:12
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-12-21 16:28
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-12-21 17:34
 SIC - Jornal da Noite , 2020-12-21 20:17
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-12-21 20:17
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A3  
TVI

 	Duração: 00:01:57

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 90287941

 
21-12-2020 13:10

1 1 1

Governo restringe voos do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b45f1847-241c-4db3-80d3-

23114f638763&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As restrições aos voos oriundos de Inglaterra vêm agora desiludir novamente a hotelaria do Algarve.
Crescem os cancelamentos e há ainda mais incerteza sobre os próximos meses.
Declarações de João Soares, Associação de Hotelaria do Algarve; João Fernandes, Região de Turismo
do Algarve.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-12-21 13:10
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-21 15:13
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-21 16:09
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-21 17:20
 TVI - Diário da Manhã , 2020-12-22 06:49
 TVI - Diário da Manhã , 2020-12-22 09:12
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-22 09:12
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-22 06:50
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A4  
RTP 3

 	Duração: 00:02:01

 	OCS: RTP3 - 3 às...

 
ID: 90291071

 
21-12-2020 16:06

1 1 1

Prejuízos no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5cba4246-dfe6-4bdf-8333-

e292af8e109f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nesta altura do ano um dos destinos de eleição dos turistas britânicos e o Algarve.
Direto de Faro.
Declarações de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
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A5  
RTP 3

 	Duração: 00:02:35

 	OCS: RTP3 - 3 às...

 
ID: 90288462

 
21-12-2020 13:19

1 1 1

Prejuízos no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fcc720ef-654c-43a2-9a46-

573549f34049&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nesta altura do ano, um dos destinos de eleição dos turistas britânico é o Algarve.
Direto de Faro.
Declarações de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
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MEDIDAS 
O Restaurantes das 
unidades hoteleiras 
são obrigados a 
encerrar às 22h30. 
A partir desta hora, 
só funcionam em 
serviço de quarto 
ou entregas 
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Hóspedes 
• podem jantar 

k,,,  no restaurante 
« do hotel, mas • 

depois têm de 
ir para o quarto i 

...,--• ....-•,=.-• 

RESTRIÇÕES 

Hóspedes festejam 
Ano Novo no quarto 
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FRANCISCA GENÉSIO 

A
s festas de Réveillon que 
normalmente têm lugar 
nos hotéis vão existir, 

mas só até às 22h30 - hora de fe-
cho dos restaurantes -, depois 
disto, os hóspedes terão de se 
deslocar para os respetivos 
quartos e festejar lá o Ano Novo. 

"Na noite de 31 de dezembro, 
após as 22h30, os restaurantes 
de hotéis poderão funcionar em 
regime de entrega ao domicílio 
ou, por equiparação, para ser-
viço de quartos. Cumpre igual-
mente reiterar que, nessa noite, 
as festas públicas ou de acesso 
ao público estão proibidas", es-
clarece, ao Correio da Manhã,  

fonte oficial do Ministério da 
Economia. 

Mas, se esta festa decorresse 
hoje, os restaurantes, incluindo 
os que estão integrados nas uni-
dades hoteleiras, só teriam de 

PERITOS CONSIDERAM QUE 
FESTAS DOS HOTÉIS SÃO 
DE ACESSO AO PÚBLICO 
fechar portas à meia-noite e os 
hóspedes poderiam manter-se 
no interior - regra aplicada aos 
concelhos com menor risco de 
transmissão. "Aos empreendi-
mentos turísticos e aos estabe-
lecimentos de alojamento local 
não se aplicam as regras fixadas  

para a suspensão de atividades 
ou de horários de abertura, fun-
cionamento ou encerramento, 
independentemente da sua lo-
calização ou área", acrescenta o 
ministério de Siza Vieira. 

Uma vez que o primeiro-mi-
nistro, António Costa, anunciou 
medidas a aplicar em todo o País 
na Passagem de Ano, indepen-
dentemente do grau de risco, 
no entender dos peritos de Saú-
de Pública, consultores do Go-
verno, as habituais festas de Ré-
veillon, ainda que decorram em 
hotéis, são consideradas festas 
"de acesso ao público". Quer 
isto dizer que são estritamente 
proibidas.. 

30 concelhos 
em risco extremo 
de contágio 
0 O número de concelhos 
em risco extremo de con-
tágio aumentou de 25 para 
30. Nestes, a taxa de inci-
dência de casos acumula-
dos superou os 960, entre 4 
e 17 de dezembro. Vimioso, 
com 2908 casos por cada 
100 mil, e Marvão, com 
2862, são os concelhos de 
maior risco. • E.N. 
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A NossA PEIARIA 
Pescamos e levamos até si o melhor peixe 

VOTOS DE FELIZ NATAL 
E BOM ANO NOVO 

Q 219 929 826 Linha de Apoio ao Cliente para todos os nossos clientes e amigos 

Conheço  o ver,fo 
com opcdo rle compro!  ••• 
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www.cmjornal.pt 

CORREIO 
DIRETOR-UERAL EDITORIAL OCTAVID RIBEIRO 
DI R.-GERAIS EDIL ADIS ARMANDO ESTEVES PEREIRA E ALFREDO LEITE da manhã 

RETOR-DCF_CUTNO: CARLOS ROORIGUES DIR.-ADJUNTOS: JOSE CARLOS CASTRO E PAULO JOÃO SANTOS 
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540 animais 
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em montaria 
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A8  
Antena 1

 	Duração: 00:02:00

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 90299810

 
22-12-2020 07:10

Encerramento de hotel em Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3a99c94d-935f-47d4-bf3e-

dc477f0d111d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Como reflexo da crise há um hotel em Albufeira, no Algarve que, pela primeira vez em mais de 3
décadas, foi obrigada a fechar portas durante a época baixa. A falta de turistas ditou a hibernação do
negócio.
Comentários de Valter Costa, diretor do Hotel Vila Galé Atlântico.
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A9  
RTP 1

 	Duração: 00:02:49

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 90302954

 
22-12-2020 09:39

1 1 1

Hotéis da Serra da Estrela estão a ver muitas reservas canceladas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f5966b13-0b0e-4629-9109-

6be774c74e3b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os hotéis da Serra da Estrela estão a ver muitas reservas canceladas por causa das limitações para o
Natal e sobretudo para o ano Novo.
Declarações de Carlos Santos, Diretor Luna Hotéis Serra da Estrela; Luís Veiga, Administrador IMB
Natura Hotéis.
 
Repetições: RTP3 - Bom Dia Portugal , 2020-12-22 09:39
 RTP3 - 24 Horas , 2020-12-21 00:52
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A10"A esperança do turismo era o Reino Unido. É um desastre", dizem as agências de
viagens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/12/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Leonor Mateus Ferreira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aa04e94e

 
À espera do Natal e passagem de ano para dar um impulso ao negócio, hotéis e agências de viagens
levam novo embate. Madeira e Algarve serão as regiões mais afetadas pela onda de cancelamentos.
 
Num ano em que o turismo ficou praticamente paralisado pela pandemia, o Natal e fim de ano traziam
algum alento de recuperação antes do fecho das contas. Alento esse que foi atirado por terra quando,
este fim de semana. Portugal decidiu vedar a entrada de passageiros vindos do Reino Unido para
travar a disseminação da nova estirpe do coronavírus. O Algarve e a Madeira são as regiões mais
afetadas.
 
"O setor do turismo está a atravessar o pior momento da sua história. A grande esperança era o
mercado britânico e isto é um desastre", diz Duarte Correia, vice-presidente da Associação Portuguesa
das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) ao ECO sobre a decisão do Governo português de fechar
fronteiras a passageiros vindos do Reino Unido (deixando apenas de fora nacionais ou residentes) que
entrou em vigor esta segunda-feira. As restrições devem-se ao alerta feito pelas autoridades
britânicas à Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a descoberta da nova variante do SARS-CoV-
2, que é mais facilmente transmissível.
 
"O setor do turismo está a atravessar o pior momento da sua história. A grande esperança era o
mercado britânico e isto é um desastre. Esta questão do Reino Unido tem impacto especialmente nos
destinos de resort, como é o caso da Madeira e do Algarve."
 
Duarte Correia
 
Vice-presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT)
 
"Esta questão do Reino Unido tem impacto especialmente nos destinos de resort, como é o caso da
Madeira e do Algarve", afirma o madeirense, que é acionista e administrador da plataforma W2M em
Portugal, após ter sido CEO da Tui no país. "Na Madeira, havia uma grande expectativa quanto ao
mercado britânico por causa da easyJet, da Tui e da Jet2 para o Natal e passagem de ano. Agora vêm
dizer-nos que essas expectativas caíram por terra".
 
As três companhias estão entre as que cancelaram voos ao longo desta segunda-feira. Só para a ilha
da Madeira, foram cancelados cinco dos sete voos previstos para o dia todo vindos do Reino Unido. O
governo regional esperava a chegada de 21.300 visitantes provenientes do Reino Unido para o
arquipélago, segundo dados do secretário regional do turismo, à Lusa. Eduardo Jesus alerta que
"naturalmente, o impacto será muito grande no Natal e no Fim de Ano".
 
"Naturalmente, o impacto será muito grande no Natal e no Fim de Ano. Excluir todos os estrangeiros
oriundos do Reino Unido fará uma grande diferença no que diz respeito à operação turística da
Madeira.
 
"
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Eduardo Jesus
 
Secretário Regional do Turismo
 
"O mesmo acontece com o Algarve", considera Duarte Correia. O representante das agências de
viagens lembra que, mesmo não sendo um destino tradicionalmente de inverno, o Algarve estava a
trabalhar em campanhas turísticas para se afirmar como enquanto local para férias todo o ano.
"Estava como destino de inverno e o mercado britânico vai desaparecer no Algarve. O mercado morre
até que se saiba a abrangência desta nova estirpe".
 
Os passageiros vindos do Reino Unido representam cerca de 50% das chegadas ao aeroporto de Faro
e de 35% ao do Funchal. Além destas restrições, no caso de Portugal continental, os operadores
turísticos já enfrentavam o desafio adicional de o Governo ter anunciado, na semana passada, que
haverá afinal recolher obrigatório na passagem de ano, cancelando qualquer possibilidade de festejos
e levando a restauração a encerrar às 22h30.
 
"Este é um ano em que tudo acontece e em que o fim de ano já estava muito condicionado quer pelas
regras que se observa um pouco por toda a Europa, que são os nossos principais mercados emissores
[de turistas para o Algarve], mas também no mercado nacional. E esta é mais uma adversidade, que
obviamente também tem efeitos na região, que é a principal porta de entrada de britânicos no
território nacional", disse o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, à Lusa.
 
"Esta é mais uma adversidade, que obviamente também tem efeitos na região, que é a principal porta
de entrada de britânicos no território nacional."
 
João Fernandes
 
Presidente da Região de Turismo do Algarve
 
Ainda não é possível estimar as perdas que as novas restrições têm para o setor, mas Duarte Correia
adianta que as reservas estavam a aumentar face ao mês passado. Apontando para a plataforma W2M
que gere (que agrega dados a nível nacional) explica que a faturação total de novembro para a
hotelaria se situava à volta dos 7 mil euros, o que compara com 150 mil euros por dia no mesmo mês
do ano passado.
 
"Em dezembro já estava a aumentar por causa da vacina. Notámos um grande crescimento, mas
agora pode acabar tudo", diz. O vice-presidente APAVT considera que - além das consequências
financeiras - há também um efeito negativo sobre a incerteza que traz. "Há muita imprevisibilidade e,
por isso, é extremamente difícil tomar qualquer decisão quanto à abertura de hotéis ou agências de
viagens. Toda a atividade turística está a trabalhar à semana ou até ao dia", acrescenta.
 
Leonor Mateus Ferreira
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A12

PSP de olho em festas ilegais no Algarve no fim do ano. "Não é preciso ser bruxo para
saber que vão acontecer", dizem hoteleiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/12/2020

Meio: Expresso Online Autores: Conceição Antunes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=676968de

 
A PSP de Faro garante que vai reforçar o efetivo, incluindo elementos do corpo de intervenção, para
atuar sobre festas ilegais na noite da passagem do ano. As novas disposições do Governo, incluindo o
recolher obrigatório a partir das 23h do dia 31 de dezembro, estão a gerar uma vaga de
cancelamentos nos poucos hotéis da região que se mantêm abertos
 
As restrições impostas na noite da passagem do ano devido à pandemia vão ser acompanhadas por
um reforço do patrulhamento policial no Algarve. Debaixo de olho vão estar possíveis festas ilegais,
que possam ocorrer à revelia de todas as regras decretadas pelo Governo para controlar o surto de
covid-19, segundo garante a PSP de Faro ao Expresso.
 
[Additional Text]:
Conceição Antunes
 
Conceição Antunes
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"Excesso de zelo" deixa 
43 retidos 3 horas no avião 
Quarenta e três turistas que vinham de férias à Madeira tiveram de regressar a casa e o SEF 
nem deixou que saíssem, por um bocado, do avião. Albuquerque critica decisão. 

Por Carla Ribeiro 
Catarina Gouveia 
Edna Batista 

redacao@jm-madeira.pt 

gócios Estrangeiros surgiram ontem 
[domingo], à noite, não havia tempo 
sequer para circular informação e 
as coisas serem bem feitas", referiu, 
salientando que houve uma "de-
sinformação" à saída do avião na 
origem. 

O SEF, por sua vez, agiu con-
forme orientação do Ministério da 
Administração Interna, a quem o 
JM contactou mas nunca conseguiu 
resposta até ao final do fecho da 
nossa edição. 

O mesmo aconteceu com a Em-
baixada britânica em Lisboa, que 
nos prometeu emitir uma informa-
ção sobre a situação ocorrida no 
Aeroporto da Madeira. Refira-se 
que, como é natural, alguns destes 
passageiros que foram obrigados a 
ficar sentados dentro da aeronave, 
durante cerca de três horas, insur-
giram-se contra esta situação, la-
mentando que não houvesse outra 
atitude, mais digna, para os receber. 

Alguns aviões vieram à Madeira 
buscar cerca de 600 passageiros 
na sequência desta medida que foi 
tomada pelo Governo da República 
na noite de domingo e que apanhou 
muitos desprevenidos. 
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Abastecimento robusto 
Entretanto, o primeiro-ministro 
britânico, Boris Johnson, garantiu 
ontem que as cadeias de abasteci-
mento alimentar são "fortes e ro-
bustas", minimizando um eventual 
impacto das restrições impostas por 
vários países, incluindo a França, 
por causa da nova variante de co-
ronavírus. "Os atrasos afetam ape-
nas uma proporção muito pequena 
de alimentos que entram no Reino 
Unido e, como disseram as cadeias 
de supermercados, as cadeias de 
abastecimento são fortes e robus-
tas", disse Johnson numa conferên-
cia de imprensa. 

O presidente do Governo Regio-
nal considerou um excesso de zelo 
o incidente ocorrido na manhã de 
ontem no Aeroporto Internacional 
da Madeira - Cristiano Ronaldo, em 
que 43 passageiros não residentes 
na Região, oriundos do Reino Uni-
do, tiveram de ficar dentro do avião 
da British Airways durante cerca 
de três horas, depois de uma visita 
`relâmpago', face às novas medi-
das restritivas impostas a partir da 
meia-noite pelo Governo da Re-
pública. 

Miguel Albuquerque, que foi ins-
tado a comentar a situação no final 
da videoconferência realizada para 
esclarecer e recomendar medidas 
de contenção do coronavírus que 
provoca a covid-19. explicou que a 
Região tinha preparada uma "uma 
sala com o maior conforto" para 
onde os passageiros se podiam des-
locar. No entanto, o SEF (Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras) deci-
diu que os passageiros deviam ficar 
dentro do avião da British Airways. 

Os passageiros não portugueses ou não residentes na Madeira tiveram de regressar ao Reino Unido. 

"Tudo isto é muito desagradável 
e não é consonante com a nossa 
tradição de hospitalidade", referiu 
o presidente do Governo Regional, 
que defendeu que toda a situação 
foi um "excesso de zelo". 

"Nós tínhamos sugerido às auto-

 

cia que estava a chegar um conjunto 
de bandidos à Madeira". 

Acho que é um excesso de zelo 
sem necessidade nenhuma, quan-
do o que era preciso era articular 
uma situação inicial, uma vez que 
os despachos do Ministério dos Ne-

 

ridades de fronteira e dos serviços 
da Administração Central do Es-
tado que tínhamos uma sala onde 
os passageiros podiam ficar acon-
dicionados com maior conforto", 
disse Miguel Albuquerque. 

Para Miguel Albuquerque, "pare-

 

Bruno Freitas critica 
"medidas levianas" 
Bruno Freitas, CE0 da Savoy Signature, diz sentir que as medidas 
restritivas tomadas pelo Governo da República para as ligações com o 
Reino Unido [sem auscultar as regiões autónomas) foram "levianas". 
"Tomaram medidas às 20 horas de ontem, com efeitos quatro horas 
depois. Não deram tempo suficiente para ser passada a informação 
corretamente a quem iria viajar ao longo do dia. Estão em causa 
pessoas que podiam estar em trânsito de outros continentes 
para Portugal e para a Madeira, concretamente. Acho que essas 
preocupações não foram acauteladas", defendeu. 
Bruno Freitas considera que as medidas são "avulsas" e vêm 
prejudicar a Madeira e todas as medidas que o Governo da Região tem 
vindo a implementar. O setor do turismo na Madeira, nos Açores e no 
Algarve "não é acarinhado" pelo Governo central. 

Trindade sublinha 
"dupla infração" 
António Trindade, empresário hoteleiro madeirense, lembra 
que os cidadãos britânicos já tinham sido avisados que não 
podiam abandonar o seu sítio de residência. Por outro lado, 
realça que Portugal alertou, ontem, que quem chegasse 
do Reino Unido e não fosse português ou não vivesse em 
Portugal não poderia cá ficar. Deste modo, o hoteleiro 
considera que há aqui uma dupla infração das regras, 
apontando o dedo também à transportadora, que permitiu 
que os cidadãos entrassem no avião quando já estava 
alertada para a situação. "Não há que atribuir um grau de 
responsabilidade a alguém mas tenho de reconhecer que há 
uma infração dupla e, como tal, as pessoas têm de regressar 
a casa", afirma António Trindade. 

Jorge Veiga França 
fala em "más notícias" 
Jorge Veiga França, presidente da ACIF, considerou 
que as novas restrições impostas à chegada de 
turistas britânicos são "más notícias" para a Região, 
embora saliente que "a saúde tem de estar acima de 
tudo". 
"Já não acreditava que até ao fim do ano, com os 
turistas que virão, se conseguisse recuperar o prejuízo 
destes meses de pandemia e as suas consequências 
para a nossa economia. Mas, sem dúvida que estaria 
a recuperar alguma coisa e a haver uma nova entrada 
de fundos. Isso vai dificultar-se seguramente", 
explicou ao JM. "Estamos todos perante uma situação 
muito complicada", acrescentou. 
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"Excesso de zelo" reteve 43 turistas 
britãnicos mais de três horas 
Governo Regional critica 
postura "muito desagradável" 
do SEF. Hoteleiros e ACIF 
lamentam medidas "levianas" 
e "infrações" que prejudicam 
a Região. Pág. 3 
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INICIATIVAS 

Leiria solidária 
As atividades da Aldeia 
de Natal em Leiria fo-
ram substituídas por 
iniciativas de dinami-
zação do comércio local 
e de solidariedade, 
através de angariações 
de fundos e bens para 
as IPSS. 

Vales de compras 
A Associação Empresa-
rial de Caldas da Rainha 
e Oeste, em parceria 
com a Câmara, criou vá-
rios concursos de Natal, 
para atribuição de vales 
de compras a usar nas 
lojas do concelho. 

Cabeça sem Natal 
A aldeia de Cabeça, em 
Seia, era decorada todos 
os anos pelos moradores 
com materiais retirados 
da natureza. Este ano, o 
evento foi cancelado. 

)111,101,§11. "T et* 

.41, 111111P" Vila medieval de Óbidos, 
habitualmente muito 
procurada no Natal, 
tem agora poucos visitantes 
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Óbidos e Feira 
perdem 10 milhões 
sem aldeias de Natal 
Francisco Pedro* 
locais@jn.pt 

PANDEMIA O cancelamento de 
dois dos maiores parques temáti-
cos de Natal do país, o de Perlim, 
em Santa Maria da Feira, e a Vila 
Natal, em Óbidos, por causa da 
pandemia, vai causar um rombo 
estimado em mais de 10 milhões 
de euros na economia local dos 
dois concelhos. Sem os milhares 
de visitantes que todos os anos ru-
mavam a estes eventos, muitos 
deles espanhóis, as autarquias pro-
curam oferecer outro tipo de atra-
tivos para tentar minimizar o im-
pacto económico daqueles que 
eram considerados os grandes 
eventos das respetivas regiões. 
"Este era o grande evento do 

ano, que equivalia a metade do or-
çamento da Óbidos Criativa e li-
bertava valor para aplicar noutros 
projetos culturais com menor re-

  

torno, mas não podemos baixar os 
braços. Demos uma nova roupa-
gem à vila e temos procurado pas-
sar a mensagem que continuamos 
a trabalhar para que voltem a visi-
tar-nos", disse ao JN o presidente 
da empresa municipal que organi-
za a Óbidos Vila Natal. 

Segundo Alexandre Ferreira, o 
evento atraía normalmente cerca 
de 130 mil visitantes, e gerava re-
ceitas na ordem de 400 mil euros. 
Ao nível do impacto na economia 
local, estudos recentes aponta-
vam para mais de cinco milhões de 
euros, com base numa perspetiva 
de 100 mil visitantes. 

Sem a possibilidade do turismo 
de massas, e com as entradas na 
vila limitadas a um máximo de 
875 pessoas em simultâneo, este 
ano a Óbidos Criativa reforçou a 
decoração natalícia nas ruas co-
merciais, criou um presépio em ta-
manho natural, está a passar men-

 

"A Vila Natal 
era o grande 
evento 
do ano 
em Óbidos" 

Alexandre Ferreira 
presidente da Óbidos Criativa 

sagens "de fé, esperança e amor" 
gravadas por profissionais da pri-
meira linha de combate à pande-
mia, e prevê fazer transmissões de 
várias atividades através das pla-
taformas digitais, entre elas a di-
vulgação de receitas de Natal, fei-
ta por cozinheiros do concelho. 

MARCOS DE CORREIO NA FEIRA 
Tal como em Óbidos, também 
Santa Maria da Feira ficou sem 
um dos seus principais eventos 
do ano: o parque natalício do Per-
lim. O evento temático atraía 
perto de 100 mil visitantes à Fei-
ra, cerca de 60 mil portugueses e 
40 mil espanhóis, que pernoita-
vam e faziam as suas refeições e 
compras no concelho, tornando o 
mês de dezembro um dos melho-
res para o negócio. 

Aquando da decisão de não rea-
lizar o Perlim, o administrador da 
empresa Municipal Feira Viva, 

• I, 
.4. 
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Eventos atraíam 
todos os anos 
centenas de milhares 
de pessoas aos dois 
concelhos. 
Autarquias tentam 
minimizar prejuízos 
na economia local 

entidade que organiza o evento, 
confirmava que, este ano, sem o 
evento, "a economia local deverá 
ter uma quebra na ordem dos cin-
co milhões de euros". "Infeliz-
mente não estão reunidas as con-
dições para fazermos o nosso Per-
lim. Um parque temático que 
chega a juntar 10 mil pessoas em 
simultâneo não se enquadraria 
no cumprimento das regras da 
DGS, nem do bom senso perante 
a atual pandemia" referiu, na al-
tura, Paulo Sérgio. 

Para tentar minimizar este im-
pacto negativo, a autarquia e a Fei-
ra Viva distribuíram pelo comér-
cio tradicional pelo menos 100 
marcos de correio destinados, em 
exclusivo, a receber as cartas das 
crianças endereçadas ao Pai Natal. 
A iniciativa conta com o envolvi-
mento das personagens do Perlim 
que se passeiam pela cidade.* 

COM SALOMÃO RODRIGUES Página 16



A17

Algarve/Reino Unido: restrições de voos atrasam recuperação turística a partir da
Páscoa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/12/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=784f5481

 
O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico
Viegas, afirmou que as restrições à entrada de viajantes do Reino Unido devido à nova estirpe do vírus
causador da covid-19 podem pôr em causa a recuperação a partir da Páscoa.
 
Uma declaração feita depois de conhecida a decisão do Governo português de autorizar apenas a
entrada em Portugal de cidadãos nacionais ou residentes que chegam provenientes de voos do Reino
Unido, mediante apresentação de um teste laboratorial de rastreio negativo ao novo coronavírus
(SARS-Cov-2), que provoca a doença covid-19.
 
O presidente da principal associação hoteleira do Algarve disse ainda que esta nova estirpe ou
variante do vírus gera enormes preocupações, uma vez que pode estar em causa o início da retoma
que nós tínhamos previsto para a Páscoa do próximo ano.
 
Elidérico Viegas explicou que, apesar de os hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve esperarem
uma recuperação muito mais lenta e que duraria sempre três a quatro anos, o surgimento da vacina
permitia pensar numa retoma a partir da Páscoa, no início da época turística, uma vez que o Reino
Unido é o maior fornecedor de turistas no Algarve.
 
O presidente da AHETA salientou que as medidas agora tomadas não irão ter, pelo menos a curto
prazo, um grande efeito na actividade, uma vez que a procura neste período é sempre muito baixa e
as restrições que ainda se mantinham nas viagens para o Reino Unido não permitiam ter grandes
perspectivas ao nível da procura turística para os tempos mais próximos.
 
- O que está em causa não é propriamente a procura que se perde no imediato, mas o que ela pode
comprometer em termos de futuro, sobretudo a partir do início da época turística de 2021, disse
Elidérico Viegas.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
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Madeira/Reino Unido: restrições são uma "machadada" na economia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/12/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dc42c7a2

 
Declarando o apoio às restrições impostas por Portugal à entrada de passageiros provenientes do
Reino Unido, o Governo da Madeira considera que as medidas vão ser uma machadada nas
perspectivas de recuperação económica da região. Trata-se de uma observação de Miguel
Albuquerque, presidente do Governo da Madeira, que acrescentou ainda que esta medida adotada pelo
executivo nacional provocará uma quebra acentuada na economia da Madeira.
 
- Acho que aí Portugal tomou uma decisão acertada e a União Europeia também, frisou o governante.
 
Miguel Albuquerque destacou que a decisão terá consequências económicas na região, sobretudo no
turismo, tendo em conta as chegadas previstas à região para o período do Natal e da passagem de
ano.
 
Segundo dados do turismo madeirense, durante o mês de Dezembro, estava previsto a Madeira
receber mais de 20 mil passageiros do Reino Unido, sendo que a maior concentração aconteceria no
Natal e Fim de Ano.
 
Justificando a necessidade de manter o espectáculo de fogo de artifício da passagem do ano, um ex-
libris da Madeiram, o presidente do executivo regional revela que há milhares de turistas que
chegaram nos últimos dias ao arquipélago e nele vão ficar.
 
Miguel Albuquerque reitera que a medida adoptada é neste momento é compreensível, uma vez que a
esta mutação do vírus tem um grau de transmissibilidade altíssimo e é importante salvaguardar a
saúde pública.
 
Entretanto, o Governo Regional decidiu que os viajantes provenientes do Reino Unido que não sejam
portadores de teste negativo devem fazê-lo à chegada e entre o 5.º e 7.º dias, devendo aguardar os
resultados em isolamento profilático.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
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TVI

 	Duração: 00:03:50

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 90294672

 
21-12-2020 20:06

1 1 1

Portugueses retidos no aeroporto de Londres

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4d10d1fa-9b45-4a51-b4fd-

ed8dc000eede&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Desde a meia-noite que Portugal restringiu, como outros países europeus já haviam feito, os voos com
o Reino Unido por causa da nova variante do coronavírus. Só são autorizados cidadãos portugueses e
pessoas com residência legal em Portugal. Mesmo assim é exigido um teste negativo à chegada, o que
deixou centenas de passageiros retidos nos aeroportos britânicos, outro tiveram de enfrentar longas
filas para realizarem o despiste à chegada aos aeroportos nacionais.
Declarações de Miguel Albuquerque, pres. do Governo Regional da Madeira.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-12-21 20:06
 TVI - Diário da Manhã , 2020-12-22 06:45
 TVI - Diário da Manhã , 2020-12-22 07:51
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-21 00:20
 TVI - Diário da Manhã , 2020-12-22 09:34
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-22 06:46
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-22 09:34
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-22 07:51
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Renascença

 	Duração: 00:03:28

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 90296488

 
21-12-2020 19:06

Impacto das restrições no Turismo do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=55531a47-0d88-4442-bc72-

706e9c4d02fa&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Uma nova variante do coronavírus foi identificada no Reino Unido. É uma situação que está a fazer
com que muitos países se levantem restrições aos voos provenientes de terras britânicas, é o caso
precisamente Portugal, mas esta é uma situação que, obviamente, vai aumentar as preocupações no
setor do turismo.
Declarações de Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve.
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Dois voos de Londres chegaram esta tarde a Faro - direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f23ee0eb-7658-41f7-a40c-

405b4443cb43&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Ao aeroporto de Faro Show chega esta tarde dois voos provenientes de Londres.
Direto do Aeroporto de Faro.
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 	Duração: 00:02:51

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 90294218

 
21-12-2020 19:02

COVID-19: Portugueses que vivem no Reino Unido ou os britânicos com residência em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ac371e39-e619-49c1-b1aa-

6b899a6958ce&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo esclareceu esta tarde em comunicado, que os portugueses que vivem no Reino Unido ou os
britânicos com residência em Portugal, podem embarcar para Portugal mesmo que não tenham tido
tempo de fazer o teste à COVID-19. É um regime transitório até esta quarta-feira, mas com a certeza
de que são obrigados a fazer o teste à chegada a Portugal.
Testemunhos sobre a grande confusão nos aeroportos britânicos.
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Região perde uma importante operação aérea para esta quadra natalícia que envolvia muitos voos provenientes do Reino Unido. 1010 HÉLDIR SAN I0S/ASPRESS 

21.300 já não vêm 
à Madeira este Natal 

Esta variação da covid fez 
retirar confiança, outra 
vez, a todo o processo. 
Naturalmente que são 
decisões que têm um 
impacto económico muito 
grande e para a Madeira 
em especial. Tínhamos 
uma operação montada 
para o Natal e fim-de-ano 
que contava com 21.300 
lugares de avião do Reino 
Unido, sendo que a sua 
grande maioria tinha a 
ver com cidadãos que 
vinham passar férias à 
Madeira naturais de 
Inglaterra e, naturalmen-
te, esses estão impedidos de 
cá vir de férias a partir 
das 00 horas. 
Naturalmente terá um 
impacto enorme. 

EDUARDO JESUS 

SECRETÁRIO DO TURISMO E CULTURA 

Entre turistas e 
emigrantes, a 
Região vai perder 
cerca de 21 mil 
pessoas nesta 
quadra devido à 
nova estirpe da 
covid-19 
identificada no 
Reino Unido, que 
ainda não chegou 
ao pais 

RÚBEN SANTOS 
rsantos®dnoticiaspt 

Na sequência da evolução da situa-
ção epidemiológica em terras de Sua 
Majestade, a Madeira vai perder 
cerca de 21 mil pessoas provenientes 
do Reino Unido para a operação 
montada tendo em vista o Natal e 
fim-de-ano. 

O revés turístico da Região pren-
deu-se com a decisão tomada pelo 
Governo da República, que determi-
nou ontem estarem apenas autori-
zados a entrar em território nacio-
nal, a partir da meia-noite desta se-
gunda-feira, os passageiros de voos 
provenientes do Reino Unido que 
sejam cidadãos nacionais ou legal-
mente residentes em Portugal. 

O anúncio feito pelo gabinete do 
Ministro da Administração Interna 
(MAI) determinou aquelas que se-
rão as medidas aplicáveis aos voos 
provenientes do Reino Unido e 
acrescentou que estes passageiros  

têm de apresentai; na chegada a Por-
tugal, um comprovativo da realiza-
ção de teste laboratorial para ras-
treio da infecção por SARS-CoV-2, 
com resultado negativo. 

Caso não sejam portadores deste 
comprovativo de realização de teste 
laboratorial com resultado negativo, 
serão encaminhados pelas autorida-
des competentes, à chegada a terri-
tório nacional, para a realização do 
referido teste no interior do aero-
porto através de profissionais de 
saúde habilitados para o efeito, sen-
do que neste caso, os cidadãos terão 
de ficar em isolamento nos termos 
definidos pelas autoridades. 

De acordo com a reacção do se-
cretário regional do Turismo, 
Eduardo Jesus, esta medida do 
Governo português "está em li-
nha com as decisões que vinham 
sendo tomadas durante a tarde e 
princípio da noite" de ontem "por 
outros países europeus relativa-
mente a Inglaterra" e a esta nova  

mutação do vírus que "fez retirar 
confiança a todo o processo". 

De acordo com o governante ma-
deirense, estas decisões "têm um 
impacto económico muito grande" 
no país, "em especial" na Madeira, 
sobretudo porque a Região tinha 
"uma operação montada para o Na-
tal e fim-de-ano que contava com 
21.300 lugares de avião do Reino 
Unido". 

"A sua grande maioria tinha a ver 
com cidadãos que vinham passar fé-
rias à Madeira, naturais de Inglater-
ra, e naturalmente estão impedidos 
de cá vir", precisou o secretário. 

Ainda segundo Eduardo Jesus, a 
medida anunciada pelo Ministério 
da Administração Interna (MAD 
terá um "impacto enorme na opera-
ção turística", pelo que estas "são 
circunstâncias que decorrem da 
evolução pandémica". 

"Não está nada mais ao nosso al-
cance a não ser esperar que esta de-
cisão não seja prolongada no tempo  

por muitos dias a ver se recupera-
mos o mais rapidamente possível", 
vincou. 

Nova estk pe não chegou ao país 
Em Portugal não foi identificada, 
até ao momento, a nova estirpe que 
apareceu no Reino Unido e que as 
autoridades britânicas referem ser 
"mais facilmente transmissível", 
disse ontem fonte oficial do Institu-
to Ricardo Jorge. 

"O Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge (INSA) tem 
vindo a desenvolver, desde o passa-
do mês de Abril, um estudo de âmbi-
to nacional sobre a variabilidade ge-
nética do SARS-CoV-2 em Portugal, 
através da análise do genoma deste 
novo coronavirus. De acordo com os 
resultados obtidos até ao momento, 
ainda não foi identificada em Portu-
gal a nova variante genética detecta-
da a circular numa região do Reino 
Unido", avançou à agência Lusa fon-
te do gabinete de imprensa do INSA. 
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Restrições aplicadas aos voos provenientes do Reino 
Unido, devido à nova estirpe da covid49, causam 
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PEQUENOS ERROS 

PAGAM-SE CARO 
Nacional perdeu no reduto 
do campeão nacional, 
FC Porto, por 2-0 
e somou O terceiro 
desaire consecutivo 
na I Liga P.16 E 17 
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MADEIRA PSD QUER FIM DA DERRAMA E MENOS IRS NO FUNCHAL p.8 
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"AINDA HA RAZAO PARA TESTAR 
TODA A GENTE NA MADEIRA" 

Médico do Hospital de S-ta. Maria aconselha "mais rigor" e diz que só o controlo 
efectivo das cadeias epidemiológicas rastreáveis assegurará o domínio da infrcção P.24 E 25 
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QUATRO 
VEZES 
MAIS CASOS 
LOCAIS 
DO QUE 
IMPORTADOS 
Do início cio mês 
até sábado OS contágios 
locais geraram 322 novas 
infecções, contra 75 
importadas. Percentagem 
de mortos na Região 
é metade da cio País P.3 

• Registou-se, ontem, 
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Novo travão a britânicos preocupa setor do turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Negócios Online Autores: Rafaela Burd Relvas

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4ad77b8e

 
Desde a meia-noite de segunda-feira que as ligações aéreas com o Reino Unido estão limitadas, só
sendo autorizados a entrar em território nacional os cidadãos nacionais ou residentes em Portugal.
 
Os operadores do turismo admitem preocupação com as novas restrições impostas às chegadas de
passageiros vindos do Reino Unido. Numa altura em que a hotelaria já contava com reservas de
britânicos, principal mercado externo do turismo nacional, o novo travão vai ter "consequências
gravosas" para o setor.
 
...
 
Rafaela Burd Relvas rafaelarelvas@negocios.pt
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Turismo do Algarve lança guia com 20 percursos cicláveis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/12/2020

Meio: Evasões Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6370c037

 
A vila piscatória de Ferragudo fica no estuário do rio Arade (Filipe Amorim/GI)A freguesia de
Ferragudo é um dos pontos de passagem do Percurso de Lagoa. (Fotografia: Filipe Amorim/GI)
Ana Santos
21/12/2020Promover o uso da bicicleta durante todo o ano é um dos objetivos deste guia, que reune
percursos de todos os municípios do Algarve.
Vinte percursos cicláveis, distribuídos por todos os municípios do Algarve, compõem a mais recente
publicação lançada pelo Turismo do Algarve. O novo Guia de Percursos Cicláveis é um bom recurso
para quem pretende começar a pedalar na região, ou já pedala, mas não conhece os caminhos, ou
gostava de os conhecer melhor. E é aqui que o guia dá uma ajuda preciosa, apresentando informações
básicas sobre cada um, como nível de dificuldade , que vai de 1 a 4 -, duração, elevação, pontos de
interesse, coordenadas GPS, e início e fim do percurso, que é o mesmo ponto, já que os percursos são
circulares. Surge ainda um QR Code que permite ver mais informação no telemóvel.
 
Além dos percursos nas zonas do Barlavento, Centro e Sotavento, que começam nos 24 kms de
extensão, e vão até 54 kms, foi ainda delineado uma grande travessia ao longo do barrocal, cruzando
toda a região. “Com início em Vila Real de Santo António (no mesmo local onde se inicia a rota
EuroVelo/Ecovia do Algarve) e término em Aljezur, tem uma extensão de 223 km e é um
complemento às rotas já existentes, nomeadamente à EuroVelo 1 ou Ecovia do Litoral do Algarve,
Rota Vicentina, Via Algarviana e GR22 (estas últimas duas mais vocacionadas para BTT)”, lê-se na
introdução do guia.
 
Com este guia, o Turismo de Algarve pretende fomentar o uso da bicicleta pelas estradas e caminhos
da região, durante todo o ano, tanto entre turistas, como entre residentes.
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Turismo do Algarve lança novo guia de percursos cicláveis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/12/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dda1b2eb

 
Início Breves Turismo do Algarve lança novo guia de percursos cicláveis
 
Turismo do Algarve lança novo guia de percursos cicláveis
 
Dezembro 22, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
O Turismo do Algarve acaba de lançar uma publicação para cicloturistas com 20 novos percursos para
pedalar o ano inteiro na região.
 
Estes percursos estão reunidos num novo guia, uma edição que pretende promover o uso da bicicleta
na região durante o ano inteiro, e que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas
em estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada.
 
Os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local), passam pelos 16 concelhos da região e
foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico especializado, tendo em conta
critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho e a sua
adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio.
 
- Queremos aproximar-nos das metas de um destino de mobilidade suave e sustentável, promovendo
a utilização de bicicletas durante as férias. Segundo um estudo de 2016 da Tourism Development
International, os europeus terão realizado cerca de 23 milhões de viagens em 2014 motivadas pelo
uso da bicicleta em férias, afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, em
comunicado, para acrescentar que, com este guia pretendemos captar o interesse destes cicloturistas
para o Algarve, sobretudo os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha.
 
O 'Guia de Percursos Cicláveis' do Algarve está disponível para download gratuito e foi editado no
âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
do Turismo de Portugal.
 
No entanto, esta não é a única iniciativa desenvolvida pelo Turismo do Algarve no segmento de
caminhadas, ciclismo e cicloturismo. Entre Novembro e Dezembro deste ano decorreram acções de
capacitação para 50 unidades de alojamento com vista à sua qualificação para melhor responderem às
necessidades de quem viaja de bicicleta ou a pé.
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As unidades inscritas nesta formação receberam um serviço de consultoria personalizado que ajudou a
fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar soluções para aumentar a qualidade da experiência dos
caminhantes e ciclistas que ficam nelas alojados.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Carolina Morgado
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20 Novos Percursos para Pedalar no Ano Inteiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=161b72b8

 
O Algarve lidera o pelotão da oferta de percursos de bicicleta, ao ter criado recentemente mais 20
trilhos turísticos para quem gosta de pedalar nas férias. Estão reunidos no novo  Guia de Percursos
Cicláveis , uma edição do Turismo do Algarve que assim espera promover o uso da bicicleta na região
durante o ano inteiro.
 
Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas saem mais para a rua
com a bicicleta, e com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o Turismo do Algarve lança-
se na publicação de um guia que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em
estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada.
 
Os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local), passam pelos 16 concelhos da região e
foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico especializado, tendo em conta
critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho e a sua
adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio.
 
Queremos aproximar-nos das metas de um destino de mobilidade suave e sustentável, promovendo a
utilização de bicicletas durante as férias. Segundo um estudo de 2016 da Tourism Development
International, os europeus terão realizado cerca de 23 milhões de viagens em 2014 motivadas pelo
uso da bicicleta em férias. Mais do que um meio de transporte, a bicicleta torna-se assim parte da
própria experiência turística. Com o nosso novo guia pretendemos captar o interesse destes
cicloturistas para o Algarve, sobretudo os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha ,
afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
O  Guia de Percursos Cicláveis  do Algarve está disponível para download gratuito aqui e foi editado no
âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
do Turismo de Portugal.
 
Cycling & Walking está a mexer no Algarve
 
Mas esta é apenas uma das muitas ações desenvolvidas pelo Turismo do Algarve no segmento de
caminhadas, ciclismo e cicloturismo. Entre novembro e dezembro deste ano decorreram ações de
capacitação para 50 unidades de alojamento com vista à sua qualificação para melhor responderem às
necessidades de quem viaja de bicicleta ou a pé. As unidades inscritas nesta formação receberam um
serviço de consultoria personalizado que ajudou a fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar
soluções para aumentar a qualidade da experiência dos caminhantes e ciclistas que ficam nelas
alojados.
 
Esta ação foi extremamente positiva, pois permitiu identificar as áreas a melhorar pelas unidades de
alojamento quanto aos serviços que prestam de cycling e walking. Os relatórios da equipa de
consultoria serão a base para o alojamento turístico no Algarve se tornar altamente especializado
neste segmento, o que muito beneficiará o destino e o turista , adianta João Fernandes.
 
A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  realizou-se também ao abrigo do SustenTUR, um projeto

Página 31



transversal em curso até ao final de 2020 que tem por base o desenvolvimento sustentável do turismo
no Algarve, através de iniciativas de informação e sensibilização social, ambiental e cultural dirigidas a
profissionais de turismo, visitantes e população residente.
 
LPM
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20 novos percursos para pedalar o ano inteiro no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Algarve 7 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b82f8c21

 
O Algarve lidera o pelotão da oferta de percursos de bicicleta, ao ter criado recentemente mais 20
trilhos turísticos para quem gosta de pedalar nas férias. Estão reunidos no novo  Guia de Percursos
Cicláveis , uma edição do Turismo do Algarve que assim espera promover o uso da bicicleta na região
durante o ano inteiro.
 
Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas saem mais para a rua
com a bicicleta, e com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o Turismo do Algarve lança-
se na publicação de um guia que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em
estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada.
 
Os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local), passam pelos 16 concelhos da região e
foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico especializado, tendo em conta
critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho e a sua
adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio.
 
Queremos aproximar-nos das metas de um destino de mobilidade suave e sustentável, promovendo a
utilização de bicicletas durante as férias. Segundo um estudo de 2016 da Tourism Development
International, os europeus terão realizado cerca de 23 milhões de viagens em 2014 motivadas pelo
uso da bicicleta em férias. Mais do que um meio de transporte, a bicicleta torna-se assim parte da
própria experiência turística. Com o nosso novo guia pretendemos captar o interesse destes
cicloturistas para o Algarve, sobretudo os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha ,
afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
O  Guia de Percursos Cicláveis  do Algarve está disponível para download gratuito aqui e foi editado no
âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
do Turismo de Portugal.
 
Cycling & Walking está a mexer no Algarve
 
Mas esta é apenas uma das muitas ações desenvolvidas pelo Turismo do Algarve no segmento de
caminhadas, ciclismo e cicloturismo. Entre novembro e dezembro deste ano decorreram ações de
capacitação para 50 unidades de alojamento com vista à sua qualificação para melhor responderem às
necessidades de quem viaja de bicicleta ou a pé. As unidades inscritas nesta formação receberam um
serviço de consultoria personalizado que ajudou a fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar
soluções para aumentar a qualidade da experiência dos caminhantes e ciclistas que ficam nelas
alojados.
 
Esta ação foi extremamente positiva, pois permitiu identificar as áreas a melhorar pelas unidades de
alojamento quanto aos serviços que prestam de cycling e walking. Os relatórios da equipa de
consultoria serão a base para o alojamento turístico no Algarve se tornar altamente especializado
neste segmento, o que muito beneficiará o destino e o turista , adianta João Fernandes.
 
A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  realizou-se também ao abrigo do SustenTUR, um projeto
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transversal em curso até ao final de 2020 que tem por base o desenvolvimento sustentável do turismo
no Algarve, através de iniciativas de informação e sensibilização social, ambiental e cultural dirigidas a
profissionais de turismo, visitantes e população residente.
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Turismo do Algarve lança publicação para cicloturistas com 20 novos percursos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Algarve Informativo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ae228b09

 
O Algarve lidera o pelotão da oferta de percursos de bicicleta, ao ter criado recentemente mais 20
trilhos turísticos para quem gosta de pedalar nas férias. Estão reunidos no novo  Guia de Percursos
Cicláveis , uma edição do Turismo do Algarve que pretende promover o uso da bicicleta na região
durante o ano inteiro. Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas
saem mais para a rua com a bicicleta, e com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o
Turismo do Algarve lança-se na publicação então de um guia que promete pôr a circular turistas e
residentes sobre duas rodas em estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha
compactada. Os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local), passam pelos 16 concelhos
da região e foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico especializado,
tendo em conta critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho
e a sua adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio. , afirma o presidente do
Turismo do Algarve, João Fernandes. O  Guia de Percursos Cicláveis  do Algarve está disponível para
download gratuito e foi editado no âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à
Sustentabilidade do Programa Valorizar, do Turismo de Portugal. Mas esta é apenas uma das muitas
ações desenvolvidas pelo Turismo do Algarve no segmento de caminhadas, ciclismo e cicloturismo.
Entre novembro e dezembro deste ano decorreram ações de capacitação para 50 unidades de
alojamento com vista à sua qualificação para melhor responderem às necessidades de quem viaja de
bicicleta ou a pé. As unidades inscritas nesta formação receberam um serviço de consultoria
personalizado que ajudou a fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar soluções para aumentar a
qualidade da experiência dos caminhantes e ciclistas que ficam nelas alojados. A ação de capacitação
Bike & Walk Friendly  realizou-se também ao abrigo do SustenTUR, um projeto transversal em curso
até ao final de 2020 que tem por base o desenvolvimento sustentável do turismo no Algarve, através
de iniciativas de informação e sensibilização social, ambiental e cultural dirigidas a profissionais de
turismo, visitantes e população residente.
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20 novos percursos para pedalar o ano inteiro no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aa207c7e
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20 novos percursos para pedalar o ano inteiro no Algarve
 
Sociedade
 
O Algarve lidera o pelotão da oferta de percursos de bicicleta, ao ter criado recentemente mais 20
trilhos turísticos para quem gosta de pedalar nas férias. Estão reunidos no novo  Guia de Percursos
Cicláveis , uma edição do Turismo do Algarve que assim espera promover o uso da bicicleta na região
durante o ano inteiro.
 
Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas saem mais para a rua
com a bicicleta, e com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o Turismo do Algarve lança-
se na publicação de um guia que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em
estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada.
 
Os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local), passam pelos 16 concelhos da região e
foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico especializado, tendo em conta
critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho e a sua
adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio.
 
Queremos aproximar-nos das metas de um destino de mobilidade suave e sustentável, promovendo a
utilização de bicicletas durante as férias. Segundo um estudo de 2016 da Tourism Development
International, os europeus terão realizado cerca de 23 milhões de viagens em 2014 motivadas pelo
uso da bicicleta em férias. Mais do que um meio de transporte, a bicicleta torna-se assim parte da
própria experiência turística. Com o nosso novo guia pretendemos captar o interesse destes
cicloturistas para o Algarve, sobretudo os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha ,
afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
O  Guia de Percursos Cicláveis  do Algarve está disponível para download gratuito aqui e foi editado no
âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
do Turismo de Portugal.
 
Cycling & Walking está a mexer no Algarve
 
Mas esta é apenas uma das muitas ações desenvolvidas pelo Turismo do Algarve no segmento de
caminhadas, ciclismo e cicloturismo. Entre novembro e dezembro deste ano decorreram ações de
capacitação para 50 unidades de alojamento com vista à sua qualificação para melhor responderem às
necessidades de quem viaja de bicicleta ou a pé. As unidades inscritas nesta formação receberam um
serviço de consultoria personalizado que ajudou a fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar
soluções para aumentar a qualidade da experiência dos caminhantes e ciclistas que ficam nelas
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alojados.
 
Esta ação foi extremamente positiva, pois permitiu identificar as áreas a melhorar pelas unidades de
alojamento quanto aos serviços que prestam de cycling e walking. Os relatórios da equipa de
consultoria serão a base para o alojamento turístico no Algarve se tornar altamente especializado
neste segmento, o que muito beneficiará o destino e o turista , adianta João Fernandes.
 
A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  realizou-se também ao abrigo do SustenTUR, um projeto
transversal em curso até ao final de 2020 que tem por base o desenvolvimento sustentável do turismo
no Algarve, através de iniciativas de informação e sensibilização social, ambiental e cultural dirigidas a
profissionais de turismo, visitantes e população residente.
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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Turismo do Algarve recomenda 20 trilhos turísticos para quem gosta de pedalar nas
férias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=613973cb

 
Sociedade
 
O Algarve lidera o pelotão da oferta de percursos de bicicleta, ao ter criado recentemente mais 20
trilhos turísticos para quem gosta de pedalar nas férias. Estão reunidos no novo  Guia de Percursos
Cicláveis , uma edição do Turismo do Algarve que assim espera promover o uso da bicicleta na região
durante o ano inteiro.
 
Com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o Turismo do Algarve lança a publicação de
um guia que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em estradas municipais,
rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada.
 
Segundo nota da RTA, os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local), passam pelos 16
concelhos da região e foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico
especializado, tendo em conta critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em
cada concelho e a sua adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio.
 
Queremos aproximar-nos das metas de um destino de mobilidade suave e sustentável, promovendo a
utilização de bicicletas durante as férias. Segundo um estudo de 2016 da Tourism Development
International, os europeus terão realizado cerca de 23 milhões de viagens em 2014 motivadas pelo
uso da bicicleta em férias. Mais do que um meio de transporte, a bicicleta torna-se assim parte da
própria experiência turística. Com o nosso novo guia pretendemos captar o interesse destes
cicloturistas para o Algarve, sobretudo os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha ,
afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
O  Guia de Percursos Cicláveis  do Algarve está disponível para download gratuito
 
aqui
 
e foi editado no âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do
Programa Valorizar, do Turismo de Portugal.
 
Nesta vertente, o Turismo do Algarve está a apostar nas caminhadas, ciclismo e cicloturismo. Entre
novembro e dezembro deste ano decorreram ações de capacitação para 50 unidades de alojamento
com vista à sua qualificação para melhor responderem às necessidades de quem viaja de bicicleta ou
a pé. As unidades inscritas nesta formação receberam um serviço de consultoria personalizado que
ajudou a fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar soluções para aumentar a qualidade da
experiência dos caminhantes e ciclistas que ficam nelas alojados.
 
Esta ação foi extremamente positiva, pois permitiu identificar as áreas a melhorar pelas unidades de
alojamento quanto aos serviços que prestam de cycling e walking. Os relatórios da equipa de
consultoria serão a base para o alojamento turístico no Algarve se tornar altamente especializado
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neste segmento, o que muito beneficiará o destino e o turista , adianta João Fernandes, Presidente da
RTA.
 
A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  realizou-se também ao abrigo do SustenTUR, um projeto
transversal em curso até ao final de 2020 que tem por base o desenvolvimento sustentável do turismo
no Algarve, através de iniciativas de informação e sensibilização social, ambiental e cultural dirigidas a
profissionais de turismo, visitantes e população residente.
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Turismo do Algarve lança publicação dedicada aos cicloturistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bab51342

 
Turismo do Algarve lança publicação para cicloturistas com 20 novos percursos para pedalar o ano
inteiro na região.
 
O Algarve lidera o pelotão da oferta de percursos de bicicleta, ao ter criado recentemente mais 20
trilhos turísticos para quem gosta de pedalar nas férias. Estão reunidos no novo  Guia de Percursos
Cicláveis , uma edição do Turismo do Algarve que assim espera promover o uso da bicicleta na região
durante o ano inteiro.
 
Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas saem mais para a rua
com a bicicleta, e com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o Turismo do Algarve lança-
se na publicação de um guia que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em
estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada.
 
Os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local), passam pelos 16 concelhos da região e
foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico especializado, tendo em conta
critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho e a sua
adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio.
 
Queremos aproximar-nos das metas de um destino de mobilidade suave e sustentável, promovendo a
utilização de bicicletas durante as férias. Segundo um estudo de 2016 da Tourism Development
International, os europeus terão realizado cerca de 23 milhões de viagens em 2014 motivadas pelo
uso da bicicleta em férias , afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Mais do que um meio de transporte, a bicicleta torna-se assim parte da própria experiência turística.
Com o nosso novo guia pretendemos captar o interesse destes cicloturistas para o Algarve, sobretudo
os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha .
 
O  Guia de Percursos Cicláveis  do Algarve está disponível para download gratuito e foi editado no
âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
do Turismo de Portugal.
 
Cycling & Walking está a mexer no Algarve
 
Mas esta é apenas uma das muitas ações desenvolvidas pelo Turismo do Algarve no segmento de
caminhadas, ciclismo e cicloturismo.
 
Entre novembro e dezembro deste ano decorreram ações de capacitação para 50 unidades de
alojamento com vista à sua qualificação para melhor responderem às necessidades de quem viaja de
bicicleta ou a pé.
 
As unidades inscritas nesta formação receberam um serviço de consultoria personalizado que ajudou a
fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar soluções para aumentar a qualidade da experiência dos
caminhantes e ciclistas que ficam nelas alojados.
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Esta ação foi extremamente positiva, pois permitiu identificar as áreas a melhorar pelas unidades de
alojamento quanto aos serviços que prestam de cycling e walking. Os relatórios da equipa de
consultoria serão a base para o alojamento turístico no Algarve se tornar altamente especializado
neste segmento, o que muito beneficiará o destino e o turista , adianta João Fernandes.
 
A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  realizou-se também ao abrigo do SustenTUR, um projeto
transversal em curso até ao final de 2020 que tem por base o desenvolvimento sustentável do turismo
no Algarve, através de iniciativas de informação e sensibilização social, ambiental e cultural dirigidas a
profissionais de turismo, visitantes e população residente.
 
barlavento
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Turismo do Algarve lança publicação para cicloturistas: 20 novos percursos para
pedalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Correio de Lagos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=db2d15fc

 
O Algarve lidera o pelotão da oferta de percursos de bicicleta ao ter criado, recentemente, mais 20
trilhos turísticos para quem gosta de pedalar nas férias. Estão reunidos no novo  Guia de Percursos
Cicláveis , uma edição do Turismo do Algarve que assim espera promover o uso da bicicleta na região
durante o ano inteiro.
 
Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas saem mais para a rua
com a bicicleta, e com o objectivo de impulsionar o cicloturismo na região, o Turismo do Algarve
lança-se na publicação de um guia que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas
em estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada.
 
Os vinte percursos são circulares, com início e fim no mesmo local. Passam pelos 16 concelhos da
região e foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico especializado, tendo
em conta critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho e a
sua adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio.
 
Queremos aproximar-nos das metas de um destino de mobilidade suave e sustentável, promovendo a
utilização de bicicletas durante as férias. Segundo um estudo de 2016 da Tourism Development
International, os europeus terão realizado cerca de 23 milhões de viagens em 2014, motivadas pelo
uso da bicicleta em férias. Mais do que um meio de transporte, a bicicleta torna-se assim parte da
própria experiência turística. Com o nosso novo guia pretendemos captar o interesse destes
cicloturistas para o Algarve, sobretudo os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha ,
afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
O  Guia de Percursos Cicláveis  do Algarve está disponível para download gratuito aqui e foi editado no
âmbito do projecto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa
Valorizar, do Turismo de Portugal.
 
Cycling & Walking está a mexer no Algarve
 
Mas esta é apenas uma das muitas acções desenvolvidas pelo Turismo do Algarve no segmento de
caminhadas, ciclismo e cicloturismo. Entre Novembro e Dezembro deste ano decorreram acções de
capacitação para 50 unidades de alojamento com vista à sua qualificação para melhor responderem às
necessidades de quem viaja de bicicleta ou a pé. As unidades inscritas nesta formação receberam um
serviço de consultoria personalizado, que ajudou a fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar
soluções para aumentar a qualidade da experiência dos caminhantes e ciclistas que ficam nelas
alojados.
 
Esta acção foi extremamente positiva, pois permitiu identificar as áreas a melhorar pelas unidades de
alojamento quanto aos serviços que prestam de cycling e walking. Os relatórios da equipa de
consultoria serão a base para o alojamento turístico no Algarve se tornar altamente especializado
neste segmento, o que muito beneficiará o destino e o turista , adianta João Fernandes.
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A acção de capacitação  Bike & Walk Friendly  realizou-se também ao abrigo do SustenTUR, um
projecto transversal em curso até ao final de 2020 que tem por base o desenvolvimento sustentável
do turismo no Algarve, através de iniciativas de informação e sensibilização social, ambiental e cultural
dirigidas a profissionais de turismo, visitantes e população residente.
 
[Additional Text]:
Turismo do Algarve lança publicação para cicloturistas: 20 novos percursos para pedalar
 
Correio de Lagos
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Turismo do Algarve lança publicação para cicloturistas com 20 novos percursos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5767505c

 
O Algarve lidera o pelotão da oferta de percursos de bicicleta, ao ter criado recentemente mais 20
trilhos turísticos para quem gosta de pedalar nas férias, reunidos no novo  Guia de Percursos Cicláveis
.
 
Trata-se de uma edição do Turismo do Algarve que assim espera promover o uso da bicicleta na
região durante o ano inteiro.
 
Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas saem mais para a rua
com a bicicleta, e com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o Turismo do Algarve lança-
se na publicação de um guia que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em
estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada.
 
Os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local), passam pelos 16 concelhos da região e
foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico especializado, tendo em conta
critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho e a sua
adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio.
 
O objetivo passa por aproximar a região das metas de um destino de mobilidade suave e sustentável,
promovendo a utilização de bicicletas durante as férias.
 
Segundo um estudo de 2016 da Tourism Development International, os europeus terão realizado
cerca de 23 milhões de viagens em 2014 motivadas pelo uso da bicicleta em férias.
 
"Mais do que um meio de transporte, a bicicleta torna-se assim parte da própria experiência turística.
Com o nosso novo guia pretendemos captar o interesse destes cicloturistas para o Algarve, sobretudo
os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha", afirmou o presidente do Turismo do
Algarve, João Fernandes.
 
O  Guia de Percursos Cicláveis  do Algarve está disponível para download gratuito aqui e foi editado no
âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
do Turismo de Portugal.
 
Esta é apenas uma das muitas ações desenvolvidas pelo Turismo do Algarve no segmento de
caminhadas, ciclismo e cicloturismo.
 
Entre novembro e dezembro deste ano, decorreram ações de capacitação para 50 unidades de
alojamento com vista à sua qualificação para melhor responderem às necessidades de quem viaja de
bicicleta ou a pé.
 
As unidades inscritas nesta formação receberam um serviço de consultoria personalizado que ajudou a
fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar soluções para aumentar a qualidade da experiência dos
caminhantes e ciclistas que ficam nelas alojados.
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A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  realizou-se também ao abrigo do SustenTUR, um projeto
transversal em curso até ao final de 2020 que tem por base o desenvolvimento sustentável do turismo
no Algarve, através de iniciativas de informação e sensibilização social, ambiental e cultural dirigidas a
profissionais de turismo, visitantes e população residente.
 
.diariOnline RS
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Turismo do Algarve lança publicação com 20 novos percursos para pedalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aa9d6253

 
Guia promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em estradas municipais, rurais e
caminhos de terra ou gravilha compactada
 
Os 20 percursos passam pelos 16 concelhos da região Foto Fábio Mestrinho / D.R.
O Algarve lidera o pelotão da oferta de percursos de bicicleta, ao ter criado recentemente mais 20
trilhos turísticos para quem gosta de pedalar nas férias. Estão reunidos no novo "Guia de Percursos
Cicláveis", uma edição do Turismo do Algarve que assim espera promover o uso da bicicleta na região
durante o ano inteiro.
 
Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas saem mais para a rua
com a bicicleta, e com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o Turismo do Algarve
publicou um guia que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em estradas
municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada.
 
Segundo A Região de Turismo do Algarve "os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo
local), passam pelos 16 concelhos da região e foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve
por um técnico especializado, tendo em conta critérios como a dificuldade técnica, os pontos de
interesse turístico em cada concelho e a sua adequação a bicicletas de touringou trekking, em formato
de passeio".
 
"Queremos aproximar-nos das metas de um destino de mobilidade suave e sustentável, promovendo a
utilização de bicicletas durante as férias. Segundo um estudo de 2016 da Tourism Development
International, os europeus terão realizado cerca de 23 milhões de viagens em 2014 motivadas pelo
uso da bicicleta em férias. Mais do que um meio de transporte, a bicicleta torna-se assim parte da
própria experiência turística. Com o nosso novo guia pretendemos captar o interesse destes
cicloturistas para o Algarve, sobretudo os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha",
afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
O "Guia de Percursos Cicláveis" do Algarve está disponível para download gratuito aqui e foi editado
no âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa
Valorizar, do Turismo de Portugal.
 
Cycling & Walkingestá a mexer no Algarve
 
Mas esta é apenas uma das muitas ações desenvolvidas pelo Turismo do Algarve no segmento de
caminhadas, ciclismo e cicloturismo. Entre novembro e dezembro deste ano decorreram ações de
capacitação para 50 unidades de alojamento com vista à sua qualificação para melhor responderem às
necessidades de quem viaja de bicicleta ou a pé. As unidades inscritas nesta formação receberam um
serviço de consultoria personalizado que ajudou a fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar
soluções para aumentar a qualidade da experiência dos caminhantes e ciclistas que ficam nelas
alojados.
 
"Esta ação foi extremamente positiva, pois permitiu identificar as áreas a melhorar pelas unidades de
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alojamento quanto aos serviços que prestam de cyclinge walking. Os relatórios da equipa de
consultoria serão a base para o alojamento turístico no Algarve se tornar altamente especializado
neste segmento, o que muito beneficiará o destino e o turista", adianta João Fernandes.
 
A ação de capacitação "Bike & Walk Friendly" realizou-se também ao abrigo do SustenTUR, um projeto
transversal em curso até ao final de 2020 que tem por base o desenvolvimento sustentável do turismo
no Algarve, através de iniciativas de informação e sensibilização social, ambiental e cultural dirigidas a
profissionais de turismo, visitantes e população residente.
 
Há 2 minutos
 
Redação
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Turismo do Algarve lança "Guia de Percursos Cicláveis"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Pporto dos Museus Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dfd88d7b

 
O Turismo do Algarve lançou um novo 'Guia de Percursos Cicláveis', documento que inclui os 20 trilhos
turísticos recentemente criados no destino e que visa incentivar "o uso da bicicleta na região durante o
ano inteiro".
 
"Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas saem mais para a rua
com a bicicleta, e com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o Turismo do Algarve lança-
se na publicação de um guia que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em
estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada", explica o Turismo do
Algarve, na informação divulgada.
 
Guia disponível aqui (+)
 
[Additional Text]:
guia_percursos_ciclaveis_algarve
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Algarve lança guia gratuito com 20 novos percursos para pedalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Presstur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=10c85d17

 
21-12-2020 (18h02)
 
Foto: Turismo do Algarve
 
O Turismo do Algarve lançou um novo Guia de Percursos Cicláveis com 20 rotas circulares para
conhecer a região de bicicleta.
 
O guia "promete pôr a circular turistas e residentes sobre
duas rodas em estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha
compactada", anuncia a entidade num comunicado.
 
Os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local),
passam pelos 16 concelhos da região e foram definidos por um técnico
especializado, "tendo em conta critérios como a dificuldade técnica, os pontos
de interesse turístico em cada concelho e a sua adequação a bicicletas de
touring ou trekking, em formato de passeio".
 
"Mais do que um meio de transporte, a bicicleta torna-se
assim parte da própria experiência turística", afirmou o presidente do Turismo
do Algarve, João Fernandes, citado no comunicado.
 
Com o novo guia, o Turismo do Algarve pretende captar o
interesse de cicloturistas "sobretudo os provenientes do Reino Unido, da
Holanda e da Alemanha", acrescenta João Fernandes.
 
O "Guia de Percursos Cicláveis" do Algarve, editado no
âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do
Programa Valorizar, do Turismo de Portugal, está disponível para download gratuito
(para aceder clique aqui).
 
O comunicado acrescenta que entre Novembro e Dezembro o Turismo
do Algarve promoveu uma acção de capacitação para 50 unidades de alojamento "com
vista à sua qualificação para melhor responderem às necessidades de quem viaja
de bicicleta ou a pé".
 
A acção de capacitação "Bike & Walk Friendly", também realizada
ao abrigo do SustenTUR, consistiu num "serviço de consultoria personalizado que
ajudou a fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar soluções para aumentar
a qualidade da experiência dos caminhantes e ciclistas que ficam nelas alojados".
 
Clique para ver mais: Cá Dentro
 
Clique para ver mais: Actividades
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Turismo do Algarve lança novo ´Guia de Percursos Cicláveis´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=85bbf643

 
Novo guia inclui os 20 trilhos turísticos recentemente criados no Algarve e visa incentivar "o uso da
bicicleta na região durante o ano inteiro"
 
O Turismo do Algarve lançou um novo 'Guia de Percursos Cicláveis', documento que inclui os 20 trilhos
turísticos recentemente criados no destino e que visa incentivar "o uso da bicicleta na região durante o
ano inteiro".
 
"Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas saem mais para a rua
com a bicicleta, e com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o Turismo do Algarve lança-
se na publicação de um guia que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em
estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada", explica o Turismo do
Algarve, na informação divulgada.
 
Os 20 novos percursos incluídos neste guia são circulares, ou seja, têm início e fim no mesmo local,
passam pelos 16 concelhos da região e foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por
um técnico especializado, tendo em conta "critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse
turístico em cada concelho e a sua adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de
passeio".
 
"Queremos aproximar-nos das metas de um destino de mobilidade suave e sustentável, promovendo a
utilização de bicicletas durante as férias. Segundo um estudo de 2016 da Tourism Development
International, os europeus terão realizado cerca de 23 milhões de viagens em 2014 motivadas pelo
uso da bicicleta em férias. Mais do que um meio de transporte, a bicicleta torna-se assim parte da
própria experiência turística. Com o nosso novo guia pretendemos captar o interesse destes
cicloturistas para o Algarve, sobretudo, os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha",
refere João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
O novo guia foi editado no âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à
Sustentabilidade do Programa Valorizar, do Turismo de Portugal, e já se encontra disponível para
c o n s u l t a  e  d o w n l o a d  a t r a v é s  d o  l i n k
https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Downloads/Guias/percursos%20cicl
aveis%2015%20dez_web.pdf
 
Publituris
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Algarve a pedalar: novo guia com 20 percusos cicláveis e uma rota de 223
quilómetros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Público Online Autores: Luís J. Santos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b2df81e

 
Por estradas rurais, caminhos de terra ou gravilha compactada: Turismo do Algarve lança guia
dedicado ao cicloturismo com percursos circulares pensados para passear. Percursos simples e bonitos
e um extra: uma grande travessia pelo barrocal para cruzar toda a região.
 
Fugas
 
Passeios
 
Algarve a pedalar: novo guia com 20 percusos cicláveis e uma rota de 223 quilómetros
 
Por estradas rurais, caminhos de terra ou gravilha compactada: Turismo do Algarve lança guia
dedicado ao cicloturismo com percursos circulares pensados para passear. Percursos simples e bonitos
e um extra: uma grande travessia pelo barrocal para cruzar toda a região.
 
Luís J. Santos
 
21 de Dezembro de 2020, 18:45
 
Receber notificações
 
Foto
 
A pedalar pelo Algarve: aqui, Aljezur, Carrapateira
DR
 
Com o clima a ajudar, o Algarve é destino ideal durante o ano inteiro para passeios de bicicleta. Essas
"excelentes condições para a prática do ciclismo" são destacadas pelo Turismo do Algarve com o guia
agora lançado onde são destacados 20 novos percursos. Quem prefere fazer tudo a pé, ou quiser
equilibrar os passeios de bicicleta com as caminhadas, pode seguir para outro guia recentemente
lançado e que inclui 51 percursos pedestres.
 
Foram "desenhados especialmente para os amantes da modalidade que procuram explorar a região de
uma forma mais activa", garante-se na publicação. Os percursos são todos circulares e dificuldade
técnica baixa (em geral, alguns têm pontos algo mais exigentes), pensados para fazer em família, com
todas as paragens a que se tem direito por pontos naturais, culturais, gastronómicos. E devagarinho,
para ter tempo para conversar com quem por aqui vive.
 
Por "estradas rurais, municipais e caminhos de terra ou gravilha compactada", os percursos são
adequados para "bicicletas de touring ou trekking e em formato de passeio", tendo sido desenhados
"em todos os municípios do Algarve, com início e fim no mesmo local, que permite a visita a vários
pontos de interesse turístico em cada concelho".
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Foto
 
Cacela Velha
DR
 
É escolher praia ou campo por Aljezur a Vila Real de Santo António, passando por Monchique, Vila do
Bispo, Lagos, Portimão, Lagoa, Albufeira, Loulé, Faro, Olhão e Tavira, São Marcos da Serra ou São
Brás de Alportel, Alcoutim e Castro Marim até Tavira.
 
Como exemplos, pode fazer-se à serra e pedalar por Monchique, percurso algo mais exigente tendo
em conta os sobe-e-desce que seriam de esperar por aqui. Por outro lado, é garantida a beleza
natural e muitos momentos a sós. Além de serpentear pela estrada nacional ("tráfego reduzido" com
vista para norte do concelho, prepare bem as pernas para subir até à Picota e depois à Fóia. Até ao
ponto de chegada, há muito que subir e descer, da Fornalha às Caldas de Monchique (a nossa
sugestão é aproveitar para descansar as pernas por aqui). E depois, toca a subir até Monchique, de
olhos na Fóia...
 
Mais perto do mar? Tome por exemplo as rotas de Vila do Bispo. É ir até à praia do Zavial, dar bem ao
pedal pelas Hortas do Tabual e até ao parque eólico. Há muita paisagem para ver até ao Cabo de São
Vicente. Se quiser regressar de Sagres a Vila do Bispo, é só seguir sempre a subir...
 
Para um interior com muita água, pode experimentar o percurso de Loulé, que começa e acaba na
aldeia do Salir, Serra do Caldeirão. Vai passar pelas encostas da Paisagem Protegida Local da Rocha
da Pena, Penina e Benafim, admirar os contrastes barrocal-serra, parar na aldeia de Alte e ficar com
muitas belezas naturais nos olhos - fixe: Fonte Grande, Fonte Pequena, Queda do Vigário.
 
Para quem precisa dar mais ao pedal, há a "grande travessia ao longo da zona do barrocal, cruzando
toda a região". Começa em Vila Real de Santo António e acaba em Aljezur: são 223 km e pretende ser
"um complemento às rotas já existentes" (EuroVelo 1 ou Ecovia do Litoral do Algarve, Rota Vicentina,
Via Algarviana e GR22)
 
Foto
 
Por Sagres
DR
 
Os percursos, informa o Turismo do Algarve, foram definidos por "um técnico especializado, tendo em
conta critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho e a sua
adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio".
 
"Com o nosso novo guia pretendemos captar o interesse destes cicloturistas para o Algarve, sobretudo
os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha", diz, citado em nota de apresentação, o
presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes. O projecto de edição, parte da aposta da entidade
no cicloturismo, integra-se no SustenTUR, "candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do
Programa Valorizar, do Turismo de Portugal".
 
O guia está disponível para download gratuito aqui.
 
tp.ocilbup@sotnas.siul
 
Luís J. Santos
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20 novos percursos para pedalar o ano inteiro no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Revista IntelCities Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=207d25c2

 
O Algarve lidera o pelotão da oferta de percursos de bicicleta, ao ter criado recentemente mais 20
trilhos turísticos para quem gosta de pedalar nas férias. Estão reunidos no novo  Guia de Percursos
Cicláveis , uma edição do Turismo do Algarve que assim espera promover o uso da bicicleta na região
durante o ano inteiro.
 
Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas saem mais para a rua
com a bicicleta, e com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o Turismo do Algarve lança-
se na publicação de um guia que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em
estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada.
 
Os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local), passam pelos 16 concelhos da região e
foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico especializado, tendo em conta
critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho e a sua
adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio.
 
Queremos aproximar-nos das metas de um destino de mobilidade suave e sustentável, promovendo a
utilização de bicicletas durante as férias. Segundo um estudo de 2016 da Tourism Development
International, os europeus terão realizado cerca de 23 milhões de viagens em 2014 motivadas pelo
uso da bicicleta em férias. Mais do que um meio de transporte, a bicicleta torna-se assim parte da
própria experiência turística. Com o nosso novo guia pretendemos captar o interesse destes
cicloturistas para o Algarve, sobretudo os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha ,
afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
O  Guia de Percursos Cicláveis  do Algarve está disponível para download gratuito aqui e foi editado no
âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
do Turismo de Portugal.
 
Cycling & Walking está a mexer no Algarve
 
Mas esta é apenas uma das muitas ações desenvolvidas pelo Turismo do Algarve no segmento de
caminhadas, ciclismo e cicloturismo. Entre novembro e dezembro deste ano decorreram ações de
capacitação para 50 unidades de alojamento com vista à sua qualificação para melhor responderem às
necessidades de quem viaja de bicicleta ou a pé. As unidades inscritas nesta formação receberam um
serviço de consultoria personalizado que ajudou a fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar
soluções para aumentar a qualidade da experiência dos caminhantes e ciclistas que ficam nelas
alojados.
 
Esta ação foi extremamente positiva, pois permitiu identificar as áreas a melhorar pelas unidades de
alojamento quanto aos serviços que prestam de cycling e walking. Os relatórios da equipa de
consultoria serão a base para o alojamento turístico no Algarve se tornar altamente especializado
neste segmento, o que muito beneficiará o destino e o turista , adianta João Fernandes.
 
A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  realizou-se também ao abrigo do SustenTUR, um projeto
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transversal em curso até ao final de 2020 que tem por base o desenvolvimento sustentável do turismo
no Algarve, através de iniciativas de informação e sensibilização social, ambiental e cultural dirigidas a
profissionais de turismo, visitantes e população residente.
 
Texto da responsabilidade da empresa.
 
Fonte: LPM Comunicação
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20 novos percursos para pedalar o ano inteiro no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Rádio Horizonte Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=90c02bc9

 
O Algarve lidera o pelotão da oferta de percursos de bicicleta, ao ter criado recentemente mais 20
trilhos turísticos para quem gosta de pedalar nas férias. Estão reunidos no novo  Guia de Percursos
Cicláveis , uma edição do Turismo do Algarve que assim espera promover o uso da bicicleta na região
durante o ano inteiro.
 
Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas saem mais para a rua
com a bicicleta, e com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o Turismo do Algarve lança-
se na publicação de um guia que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em
estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada.
 
Os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local), passam pelos 16 concelhos da região e
foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico especializado, tendo em conta
critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho e a sua
adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio.
 
Queremos aproximar-nos das metas de um destino de mobilidade suave e sustentável, promovendo a
utilização de bicicletas durante as férias. Segundo um estudo de 2016 da Tourism Development
International, os europeus terão realizado cerca de 23 milhões de viagens em 2014 motivadas pelo
uso da bicicleta em férias. Mais do que um meio de transporte, a bicicleta torna-se assim parte da
própria experiência turística. Com o nosso novo guia pretendemos captar o interesse destes
cicloturistas para o Algarve, sobretudo os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha ,
afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
O  Guia de Percursos Cicláveis  do Algarve está disponível para download gratuito aqui e foi editado no
âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
do Turismo de Portugal.
 
Cycling & Walking está a mexer no Algarve
 
Mas esta é apenas uma das muitas ações desenvolvidas pelo Turismo do Algarve no segmento de
caminhadas, ciclismo e cicloturismo. Entre novembro e dezembro deste ano decorreram ações de
capacitação para 50 unidades de alojamento com vista à sua qualificação para melhor responderem às
necessidades de quem viaja de bicicleta ou a pé. As unidades inscritas nesta formação receberam um
serviço de consultoria personalizado que ajudou a fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar
soluções para aumentar a qualidade da experiência dos caminhantes e ciclistas que ficam nelas
alojados.
 
Esta ação foi extremamente positiva, pois permitiu identificar as áreas a melhorar pelas unidades de
alojamento quanto aos serviços que prestam de cycling e walking. Os relatórios da equipa de
consultoria serão a base para o alojamento turístico no Algarve se tornar altamente especializado
neste segmento, o que muito beneficiará o destino e o turista , adianta João Fernandes.
 
A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  realizou-se também ao abrigo do SustenTUR, um projeto
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transversal em curso até ao final de 2020 que tem por base o desenvolvimento sustentável do turismo
no Algarve, através de iniciativas de informação e sensibilização social, ambiental e cultural dirigidas a
profissionais de turismo, visitantes e população residente.
 
Ademar Dias
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"Guia de Percursos Cicláveis": publicação revela novos percursos para pedalar o ano
inteiro no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Sapo Online - Sapo Viagens Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6dd28f1b

 
O Turismo do Algarve lançou uma publicação para cicloturistas, o "Guia de Percursos Cicláveis", que
pode descarregar gratuitamente.
 
Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas saem mais para a rua
com a bicicleta, e com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o Turismo do Algarve lança-
se na publicação de um guia que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em
estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada.
 
Os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local), passam pelos 16 concelhos da região e
foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico especializado, tendo em conta
critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho e a sua
adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio, lê-se no comunicado.
 
O "Guia de Percursos Cicláveis" do Algarve está disponível para download gratuito aqui e foi editado
no âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa
Valorizar, do Turismo de Portugal.
 
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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Região de Turismo lança novo Guia de Percursos cicláveis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d64f7be0

 
São mais 20 trilhos turísticos para quem gosta de pedalar nas férias. O novo "Guia de Percursos
Cicláveis" quer promover o uso da bicicleta na região durante o ano inteiro.
 
Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas saem mais para a rua
com a bicicleta, e com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o Turismo do Algarve lançou
um guia que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em estradas municipais,
rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada , diz a Região de Turismo do Algarve (RTA).
 
Os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local), passam pelos 16 concelhos da região e
foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico especializado, tendo em conta
critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho e a sua
adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio.
 
Queremos aproximar-nos das metas de um destino de mobilidade suave e sustentável, promovendo a
utilização de bicicletas durante as férias. Segundo um estudo de 2016 da Tourism Development
International, os europeus terão realizado cerca de 23 milhões de viagens em 2014 motivadas pelo
uso da bicicleta em férias. Mais do que um meio de transporte, a bicicleta torna-se assim parte da
própria experiência turística. Com o nosso novo guia pretendemos captar o interesse destes
cicloturistas para o Algarve, sobretudo os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha ,
afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
O "Guia de Percursos Cicláveis" do Algarve está disponível para download gratuito aqui e foi editado
no âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa
Valorizar, do Turismo de Portugal.
 
Mas esta é apenas uma das muitas ações desenvolvidas pelo Turismo do Algarve no segmento de
caminhadas, ciclismo e cicloturismo. Entre Novembro e Dezembro deste ano decorreram ações de
capacitação para 50 unidades de alojamento com vista à sua qualificação para melhor responderem às
necessidades de quem viaja de bicicleta ou a pé.
 
As unidades inscritas nesta formação receberam um serviço de consultoria personalizado que ajudou a
fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar soluções para aumentar a qualidade da experiência dos
caminhantes e ciclistas que ficam nelas alojados.
 
Esta ação foi extremamente positiva, pois permitiu identificar as áreas a melhorar pelas unidades de
alojamento quanto aos serviços que prestam de cycling e walking. Os relatórios da equipa de
consultoria serão a base para o alojamento turístico no Algarve se tornar altamente especializado
neste segmento, o que muito beneficiará o destino e o turista , adianta João Fernandes.
 
A ação de capacitação "Bike & Walk Friendly" realizou-se também ao abrigo do SustenTUR, um projeto
transversal em curso até ao final de 2020 que tem por base o desenvolvimento sustentável do turismo
no Algarve, através de iniciativas de informação e sensibilização social, ambiental e cultural dirigidas a
profissionais de turismo, visitantes e população residente.
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Turismo do Algarve lança publicação para cicloturistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: Viajar Online Autores: Sílvia Guimarães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3bd41522

 
O Algarve lidera o pelotão da oferta de percursos de bicicleta, ao ter criado recentemente mais 20
trilhos turísticos para quem gosta de pedalar nas férias. Estão reunidos no novo  Guia de Percursos
Cicláveis , uma edição do Turismo do Algarve que assim espera promover o uso da bicicleta na região
durante o ano inteiro.
 
Seguindo as tendências modernas de mobilidade urbana, em que as pessoas saem mais para a rua
com a bicicleta, e com o objetivo de impulsionar o cicloturismo na região, o Turismo do Algarve lança-
se na publicação de um guia que promete pôr a circular turistas e residentes sobre duas rodas em
estradas municipais, rurais e caminhos de terra ou gravilha compactada.
 
Os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local), passam pelos 16 concelhos da região e
foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico especializado, tendo em conta
critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho e a sua
adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio.
 
Queremos aproximar-nos das metas de um destino de mobilidade suave e sustentável, promovendo a
utilização de bicicletas durante as férias. Segundo um estudo de 2016 da Tourism Development
International, os europeus terão realizado cerca de 23 milhões de viagens em 2014 motivadas pelo
uso da bicicleta em férias. Mais do que um meio de transporte, a bicicleta torna-se assim parte da
própria experiência turística. Com o nosso novo guia pretendemos captar o interesse destes
cicloturistas para o Algarve, sobretudo os provenientes do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha ,
afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
O  Guia de Percursos Cicláveis  do Algarve está disponível para download gratuito e foi editado no
âmbito do projeto SustenTUR, candidatado à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
do Turismo de Portugal.
 
Cycling & Walking está a mexer no Algarve
 
Mas esta é apenas uma das muitas ações desenvolvidas pelo Turismo do Algarve no segmento de
caminhadas, ciclismo e cicloturismo. Entre novembro e dezembro deste ano decorreram ações de
capacitação para 50 unidades de alojamento com vista à sua qualificação para melhor responderem às
necessidades de quem viaja de bicicleta ou a pé. As unidades inscritas nesta formação receberam um
serviço de consultoria personalizado que ajudou a fazer o diagnóstico da sua oferta e a procurar
soluções para aumentar a qualidade da experiência dos caminhantes e ciclistas que ficam nelas
alojados.
 
Esta ação foi extremamente positiva, pois permitiu identificar as áreas a melhorar pelas unidades de
alojamento quanto aos serviços que prestam de cycling e walking. Os relatórios da equipa de
consultoria serão a base para o alojamento turístico no Algarve se tornar altamente especializado
neste segmento, o que muito beneficiará o destino e o turista , adianta João Fernandes.
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A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  realizou-se também ao abrigo do SustenTUR, um projeto
transversal em curso até ao final de 2020 que tem por base o desenvolvimento sustentável do turismo
no Algarve, através de iniciativas de informação e sensibilização social, ambiental e cultural dirigidas a
profissionais de turismo, visitantes e população residente.
 
[Additional Text]:
Aljezur-Carrapateira_Foto de capa
 
Silvia Guimaraes
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Prepare a bicicleta: Há 20 novos percursos para pedalar no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/12/2020

Meio: VouSair.pt Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=43c73a48

 
Se é fã de percursos de bicicleta, então não pode perder o novo  Guia de Percursos Cicláveis , uma
publicação lançada pelo Turismo do Algarve que reúne 20 trilhos turísticos.
 
Os 20 percursos são circulares (início e fim no mesmo local), passam pelos 16 concelhos da região e
foram definidos de propósito para o Turismo do Algarve por um técnico especializado, tendo em conta
critérios como a dificuldade técnica, os pontos de interesse turístico em cada concelho e a sua
adequação a bicicletas de touring ou trekking, em formato de passeio.
 
O  Guia de Percursos Cicláveis  do Algarve está disponível para download gratuito aqui.
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