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A1 Revista de 2020: o ano que "levou o tapete" os aviões e o turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/12/2020

Meio: Euronews Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7173a9d9

 
O Natal e o fim do ano motivam uma época tradicionalmente para nos reunirmos em família e com
quem mais gostamos para desfrutar e partilhar eventos passados, mas este ano muitos vão ter de
ficar confinados em casa e sem grandes celebrações.
 
Par Trehorning, um reformado de 71 anos na Suécia, considera que "as pessoas estão muito
relutantes em reunir a família, em particular os avós". "Receiam viajar com eles ou ao encontro deles,
de jantarem com eles. Acho que muitas pessoas estão preocupadas se vale a pena arriscar ficar
infetado", admitiu este sueco.
 
Sem exagero, podemos dizer que a pandemia de Covid-19 virou do avesso as viagens e o setor do
turismo. Estar em confinamento fez a maioria dos cidadãos europeus perceber a importância de viajar.
 
O diretor-executivo da Comissão de Viagens Europeias, da qual o presidente da administração é o
português Luís Araújo, resumiu à Euronews que "o ano de 2020 não foi apenas disruptivo". "Foi
também devastador para muitos empreendedores no setor do turismo e das viagens", considerou.
 
"Toda esta coisa que começou como um surto chinês, chegou à Europa, depois espalhou-se pelo resto
do mundo e teve um enorme impacto numa indústria, que vinha não só trabalhar bem, mas a crescer
com um grande sucesso, orientado pelas receitas e pelo lucro", destacou Eduardo Santander.
 
Na União Europeia, o turismo contribui com 10% do PIB e gera emprego para 26 milhões de pessoas
através dos impactos direto, indireto e induzido na economia. Em particular, entre os jovens, as
mulheres e os imigrantes.
 
A aviação civil partilha as dores provocadas pela pandemia no hábito de viajar. O setor está a sofrer a
maior crise de sempre. A maioria dos aviões estão parados e alguns dos aeroportos mais
movimentados ficaram subitamente silenciosos.
 
A Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) estima perdas de de EUR100 mil milhões
este ano e o colapso das viagens aéreas ameaça a susbsistência de 46 milhões de pessoas.
 
"Refiro sempre esta dicotomia entre as autoridades de saúde e do turismo, ou, se preferirem, com as
viagens a mobilidade e os transportes.
 
"Um dia que passe é um dia em que as autoridades de saúde ganharam. Puderam fazer mais
pesquisa, as vacinas estão cada vez melhores, a população está a conseguir a imunidade de que
precisa.
 
"Pelo contrário, um dia que passe para o negócio das viagens e do turismo, é mais um dia que
perdemos.
 
"Há pessoas a ficar sem trabalho, há empresas a fechar. Algumas para sempre.
 
Eduardo Santander
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Presidente da Comissão de Viagens Europeias
 
As companhias aéreas devastadas pela Covid-19 estão a preparar-se para papéis-chave nos
programas de vacinação em larga escala e que lhes podem valer valiosos contratos e, mais
importante, ajudar a própria recuperação e sobrevivência a levantar voo.
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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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SET quer termas abrangidas pelo programa Apoiar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/12/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/set-quer-termas-abrangidas-pelo-programa-apoiar/

 
Início Opção Turismo SET quer termas abrangidas pelo programa Apoiar
 
SET quer termas abrangidas pelo programa Apoiar
 
Dezembro 23, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Os estabelecimentos termais podem vir a ser abrangidos pelo Programa Apoiar, revelou esta terça-
feira a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques que participou, via online na apresentação da
nova marca e estratégia das Termas Porto e Norte de Portugal.
 
A governante garantiu que está a trabalhar para a elegibilidade dos estabelecimentos termais a este
programa de apoio às empresas afectadas pela pandemia da Covid-19, até porque há empresas e
operadores económicos que ficaram excluídos.
 
Rita Marques lembrou ainda, na sua intervenção que as medidas lançadas pelo Governo para apoiar as
empresas do sector somam já 2,5 mil milhões de euros, valor que considerou, no entanto, ainda curto
face à queda abrupta das receitas, que totaliza actualmente 7,7 mil milhões de euros.
 
Dirigindo-se a todo o sector do turismo, Rita Marques destacou a sua disponibilidade de continuar a
tentar mobilizar todos os recursos financeiros possíveis para o turismo com vista a mitigar de alguma
forma este efeito em toda a actividade.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
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WhatsApp
 
Carolina Morgado

Página 5



A6

Turismo desce 60% em outubro
 

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

Meio: Público Online - Imobiliário Online

URL: https://imobiliario.publico.pt/noticias/turismo-desce-60-outubro/

 
O setor do turismo recebeu 1 milhão de hóspedes em outubro, que representaram 2,3 milhões de
dormidas, -59,7% e -63,3% face a outubro de 2019
 
Afundam assim as perdas do setor do alojamento turístico em outubro. Estas variações agravam as
performances homólogas de -53% e -53,4% registadas em setembro. Ao mesmo tempo, as dormidas
de residentes diminuíram 21,7% (-8,6% em setembro), e as de não residentes desceram 76,4% (-
71,8% em setembro).
 
Só as dormidas da hotelaria, que representam 79,1% do total, registaram uma descida homóloga de
65,3%. As dormidas nos estabelecimentos de alojamento local (16,1% do total) diminuíram 58,2%, e
as do turismo em espaço rural e de habitação desceram 24,6%. Nos hostels, a descida das dormidas
foi de 67,1% em outubro, num total de 17,7% das dormidas em AL e 2,8% do total de dormidas nos
estabelecimentos de alojamento turístico.
 
Consequência da quebra do turismo, os proveitos totais dos alojamentos registaram uma variação de -
67,7% (-59,1% em setembro), num total de 126,2 milhões de euros. Os proveitos de aposento
ficaram-se pelos 90,7 milhões de euros, diminuindo 68,7% face a outubro do ano passado.
 
Em outubro, o RevPar do conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico situou-se nos 18
euros, menos 64,2% que no ano passado, um acentuar da variação de -54,2% de setembro. A
variação foi de .66,4% na hotelaria e de 58,3% no alojamento local.
 
Todos os principais mercados emissores registaram descidas expressivas em outubro, face ao ano
passado. Os mercados chinês e norte-americano registaram uma descida de 95,7%, enquanto que o
canadiano desceu 94,9%, e o irlandês 92,6%. O espanhol desceu 50,4% e o francês 58,1%. No
acumulado desde janeiro, todos os mercados registaram descidas superiores a 60%, especialmente o
irlandês (-89,9%), norte-americano (-86,8%) e chinês (-80,5%).
 
De acordo com os números do INE, no mês em análise 32,1% dos estabelecimentos de alojamento
turístico estavam encerrados ou não receberam qualquer hóspede (25,9% em setembro).
 
Dormidas de residentes sobem no Algarve
 
Em outubro, todas as regiões registaram diminuições do número de dormidas, um comportamento
mais suave no Alentejo (-29,4%), e no Centro (-49,3%). As maiores reduções aconteceram na zona
de Lisboa (-76,7%), no Algarve (-63,7%) e nos Açores (-61,4%).
 
No acumular do ano, as regiões que registaram menores diminuições no número de dormidas foram o
Alentejo (-35,7%), Centro (-50,5%) e Norte (-56,8%). Em sentido contrário, as maiores reduções
verificaram-se nos Açores (-71,8%), AM Lisboa (-69,9%) e Madeira (-66.4%).
 
O Algarve destaca-se por ter registado a única subida do número de dormidas de residentes em
outubro, com um aumento homólogo de 3,7%, que, segundo o INE,  poderá ter estado relacionado
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com a realização de um evento desportivo neste mês na região .
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 10,26 x 3,18 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 90303774 19-12-2020

More than 160 hotels for sale  
More than 160 hotels are currently for sale in Portugal due to the Cov-

id-19 pandemic, according to a study by real estate portal Idealista. A total of 
166 hotels are up for sale, the most expensive costing €36 million. The largest 
number of hotels for sale is found in the central region (53), followed by the 
north (37) and the Algarve (29). The most expensive is located in Praia da 
Oura, in Albufeira, in the district of Faro, for a value of €36 million.
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 11,68 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 90301930 17-12-2020

GUIA MICHELIN 

Algarve mantém estrelas 

em seis restaurantes 
t,F 1,) 

Seis restaurantes algarvios 
que tinham estrelas Michelin 
mantiveram o galardão na 
edição deste ano daquele 
guia turístico, mas no computo 
geral a região perdeu um res-
taurante classificado, devido 
ao fecho do "São Gabriel", em 
Almancil, do reputado chefe 
Leonel Pereira, que abriu novo 
estabelecimento em Faro. 

Na região, mantêm-se com 
classificação de duas estrelas 
o Ocean Vila Vita, do chef 
austríaco Hans Neuner, no 
concelho de Lagoa, e o Vila 
Joya, do chefe holandês Dieter 
Koshina, em Albufeira, 

Mantêm uma estrela o 
Vistas Rui Silvestre (Vila Nova 
de Cacela), o Vista (Praia da 
Rocha, Portimão), o Gusto 
(Almancil, Loulé) e o Bon Bon 
(Carvoeiro, Lagoa). 

Além da saída do restau-
rante de Leonel Pereira, em 
Almancil, as outras novidades 
portuguesas são as duas 
entradas, em Lisboa: o 100 
Maneiras, do mediático chef 
sérvio Ljubomir Stanisic, e o 
Eneko Lisboa, do chef basco 
Eneko Atxa. 

A nível nacional, o País 
conta com um total de sete 
restaurantes com duas estre-

  

las Michelin e 21 com uma 
estrela. 

Em Portugal nenhum res-
taurante tem a classificação 
máxima do Guia Michelin 
(três estrelas), que foi atri-
buída a 11 restaurantes de 
Espanha. 

Noutra categoria, a "Bib 
Gourmand", que distingue 
restaurantes com uma ótima 
relação qualidade-preço, há 
uma novidade algarvia: o 
"Check-In Faro", de Leonel Pe-
reira (ex-chef do São Gabriel). 
mas continha, segundo o PSD, 
formas de o Estado não perder 
receita. 

•• , 

4,  

Restaurante Vistas Rui Silvestre em Vila Nova de Cacela 
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SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO SUL ALERTA 

Despedimentos e fecho de balcões 

ensombram fim do ano 
P5 

O NATAL ALGARVIO EM TEMPO DE PANDEMIA 

Festa da Família este ano 

tem mais distância 
12a14 

Obras 

Ponte da Praia de Faro 
já vai no 4.° concurso 

P3 

Chuva 

Região já não está 
em seca meteorológica 

faro 

Parquímetros suspensos 
à hora de almoço 

P 10 

OS PREÇOS BAIXOS CHEGARAM 
A VILA REAL STO. ANTÓNIO 

Gastronomia 

Seis restaurantes 
algarvios com estrelas 
Michelin 

P 24 

Pedagogia 

Marcelo homenageia 
João de Deus em Silves 

P 24 

DeSCONTO 

100 
6e4 Can° 

PUB 

confinEnTE 
~dedo 

VILA REAL 570. ANTÓNIO 
JÁ ABRIU 
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4 

Em Portugal 45% dos hotéis pensam encerrar até ao final do ano Foro D.R. 

N--- 65% dos hotéis algarvios 
preveem fechar até final do ano 

Q
u ase metade dos hotéis 
preveem encerrar até ao fi-
nal do ano e os grupos com 
várias unidades admitem 
fechar 56% dos seus esta-

belecimentos, revelou a Associação da 
Hotelaria de Portugal (AHP). 
De acordo com o inquérito 'flash' "En-
cerramentos na Hotelaria 2020/2021", 
cujos resultados foram na semana pas-
sada apresentados, em conferência 
de imprensa `online', pela presidente 
executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, 
45% dos inquiridos preveem encerrar 
até ao final do ano. 
Adicionalmente, os grupos hoteleiros 
com várias unidades admitem encerrar 
56% dos seus estabelecimentos tam-
bém até ao final do ano. 
Dos que preveem encerrar até ao final 
do ano, a região do Algarve destaca-se, 
com 65% dos estabelecimentos a ad-
mitirem fechar até final de dezembro, 
sendo que desses 70% já se encontra-
vam encerrados em novembro. 
Segue-se a Região Autónoma da Ma-
deira, com 57% dos inquiridos a prever 
encerrar até ao final do ano, sendo que 
todos esses já se encontravam fechados 
em novembro. Em Lisboa, 46% respon-
deu que estão encerrados até ao final 
do ano, sendo que 93% não abriram no 
mês de novembro. 
Quanto ao período de encerramento, o 
valor médio é de 4,1 meses, de novem-
bro em diante. 
Assim, 46,4% estimou abrir em março 
de 2021, 23,7% disse ainda não ter uma 
previsão de abertura e 16,9% apontou 
a reabertura para o segundo trimestre 
do próximo ano. 
Dos que referiram que vão encerrar, 
apenas um inquirido disse que não 
vai voltar a abrir portas, mas a AHP 
sublinhou que não trabalha com em-
presários em nome individual. 
Quanto aos estabelecimentos que se 
mantêm abertos, estima-se uma redu-

  

ção de 72% da oferta de unidades de 
alojamento, ou seja, não estarão a fun-
cionar em plena capacidade. 
Quando questionados sobre se ponde-
ram adotar uma utilização intermitente 
do seu estabelecimento (abrir, por 
exemplo, aos fins de semana ou para 
eventos), 40% respondeu estar disposto 
a abrir pontualmente. 

70% dos estabelecimentos 
alentejanos só abre 
ao fim de semana 

No Alentejo, 70% disse que só abre ao 
fim de semana, tendo a AHP recebi-
do queixas dos empresários daquela 
região relativamente às restrições im-
postas pelo Governo nos dois últimos 
fins de semana prolongados. 
Quanto aos apoios do Governo, 65% 
recorreu ao apoio extraordinário à 
retoma, designadamente no que diz 
respeito à redução do período normal 
de trabalho. 
Daqueles, mais de 80% dos inquiridos 
recorreram a redução do período nor-
mal de trabalho, entre 41% e 100% de 
redução. 

"Como a performance do Alentejo foi 
bastante interessante no verão, por 
comparação com outras, 65% nas uni-
dades não recorreram a redução do 
período de trabalho", explicou Cristina 
Siza Vieira. 
A presidente executiva da AHP dei-
xou, ainda, um desafio ao Turismo de 
Portugal, defendendo que o reforço da 
imagem de Portugal junto dos princi-
pais mercados emissores turísticos, 
como o Reino Unido e Alemanha, esteja 
alinhado com os planos de vacinação 
desses mercados, ou seja, a que faixas 
etárias se dará prioridade para vacina-
ção naqueles países. 
Relativamente às estimativas de perdas 
na hotelaria para o ano de 2020, a AHP 
mantém as previsões que já tinha apre-
sentado: perda de 80% de dormidas, o 
que significa 46,4 milhões de dormidas 
perdidas, e uma queda de 80% nas re-
ceitas, um total de 3,6 mil milhões de 
receitas perdidas na hotelaria. 
"As nossas estimativas são, neste mo-
mento, o pior cenário, 80% a nível 
nacional, considerando também as 
ilhas", reiterou à Lusa Cristina Siza 
Vieira. 
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SAÚDE  A operação foi um su- filho, Liliana Silva acabou por assim ao que era, apenas com vida normal e sem medica-
cesso e o tumor acabou por se engravidar de gémeos e teve controlos regulares no Hos- ção", referiu em entrevista ao 
revelar benigno. Já com um alta hospitalar. A vida voltava pitai de Faro. "Segui a minha POSTAL. P16 

Um dia a "casa" vem 
abaixo. E nessa vez, 
será de vez! O forte do 
Beliche está assente 
numa rocha corroída 
pela erosão 

A falésia que suporta a 
capela de Santa Catarina, 
não está em condições de 
evitar por muitos mais 
anos a derrocada que se 
adivinha. P21 

CIDADANIA 

Apatris21: 
diferentes por 

fora mas iguais 
por dentro PIO 

Oç 

ENTREVISTA AO BISPO DO ALGARVE, D. MANUEL QUINTAS 

"É difícil passar 
o evangelho a quem 
não tem o essencial 
para viver" 

Celibato dos padres União civil entre homossexuais u Ordenação de mulheres 

Ordenação de homens casados :,„j Mensagem social do Papa 

Está com o Papa Francisco nas questões so-
 

Quintas é um momento importante para se 
ciais, mas mostra-se pouco claro nos temas perceber o que a Igreja está a fazer numa 
fraturantes que têm marcado a agenda do região marcada por profundas assimetrias 
chefe da Igreja. A conversa com D. Manuel sociais P12, 13 e 24 Editorial 

VIAGENS 

Do Algarve 
para o 
mundo 
de mochila 
às costas P3 

Tavira apoia juntas 
de freguesia com 
1,2 milhões de euros 
Através desta medida, a 
autarquia concretiza "os 
princípios de subsidiarie-
dade, descentralização 
administrativa e autonomia 
do poder local". P4 

Museu de Olhão 
recebe duas pinturas 
do Novo Banco 
As pinturas a óleo sobre te-
la de Thomas Buttersworth 
(1768-1842) "Hibernia. 
Entrada no Tejo" (46cm x 
61cm) e "Veleiro no Tejo" (61 
x 110cm) podem agora ser 
apreciadas numa das salas 
do Edifício do Compromisso 
Marítimo olhanense. P6 

Comerciantes recebem 
ajudas da Câmara 
de VRSA 
A campanha tem por nome 
"Natal a Dobrar" e ficam 
habilitados ao sorteio as pes-
soas que fizerem compras no 
valor de 10 euros nos esta-
belecimentos de comércio 
e restauração aderentes, 
às quais será entregue um 
cupão para participar no 
sorteio. P7 

Alcoutim investe 
74.000€ no desporto 
A verba destina-se à aqui-
sição de dois novos veículos 
para duas instituições darem 
seguimento ao trabalho rea-
lizado, designadamente no 
campo da canoagem e do 
futsal. P11 

65% dos hotéis 
algarvios em risco 
de encerrar 
Em Portugal 45% dos hotéis 
podem vir a encerrar até ao 
final do ano. A situação no 
Algarve é ainda mais grave 
e poderá chegar aos dois ter-
ços. P14 

Junta de Feguesia de 
Ferreiras oferece 300 
coletes ao FCF 
Preocupada em reforçar as 
regras de segurança em tem-
po de pandemia, a autarquia 
apoia os jovens do Futebol 
Clube de Ferreiras. P15 
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DIZ PRESIDENTE DO NOVO BANCO 

Algarve será das primeiras regiões 
a recuperar da crise 

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, defen-
deu no Algarve que a região "pode ser das primeiras a recuperar" 
no período pós pandemia. 

António Ramalho afirmou à agência Lusa que, na recuperação, é 
"fundamental que o setor dos serviços corra bem", realçando que, 
no caso do Algarve, "não é se, mas sim, tem que ser um caso de 
sucesso" para que possa voltar a fazer do turismo o "acelerador 
que representou para economia portuguesa nos últimos anos". 

O dirigente do Novo Banco falou à margem da conferência 
"Portugal que Faz", promovida em Loulé pelo Novo Banco em 
associação com a Associação Empresarial da Região do Algarve, 
onde se debateram os desafios que as empresas enfrentam no 
período de pandemia. 

Para que a recuperação aconteça, António Ramalho considerou 
essencial "preservar o nível de produção", através do sistema de 
moratórias e que os empresários assegurem a "manutenção da 
cadeira de valor" com recurso a "sistemas de crédito próprios" 
numa antecipação ou estabilização de receitas mantendo o "talento 
presente" nas suas empresas. 

"0 Algarve tem uma capacidade turística instalada absoluta-
mente notável com 40% do emprego em talento turístico e 50% da 
riqueza produzida pelo turismo", destacou. 

Para o responsável, é necessária uma melhor adaptação das 
medidas implementadas pelo Governo "a cada setor", já que as 
consequências da crise têm "efeitos assimétricos" e há, por isso, 
que as "ajustar" às características próprias de cada setor. 

António Ramalho considerou que a banca "respondeu adequa-
damente na primeira fase", garantindo através das moratórias a 
"serenidade das decisões" e disponibilizando o dinheiro aos clientes, 
contribuindo também com o "processamento dos lay-off". 

No entanto, para esta nova fase "é preciso ouvir as partes" e 
depois "preparar respostas de curto prazo" e perceber quais as 
alterações significativas consequência da crise. 

"Temos de ajustar os bancos à tendência da digitalização, da 
economia circular e do financiamento sustentável. A banca tem 
muito mais capital que na crise anterior, mas, acima de tudo, tem 
muito mais experiência em gerir crises", afirmou. 

Presente na sessão, o presidente da Associação dos Hotéis e  

Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) assumiu à agência 
Lusa que o Algarve está "bem posicionado" para ser das primeiras 
regiões do país a iniciar a recuperação do turismo embora considere 
que a recuperação vai durar "quatro a cinco anos". 

A curta distância "de três, quatro horas" da região em relação 
aos principais países emissores de turistas é uma mais valia 
competitiva do Algarve, mas defendeu que é necessário "tomar as 
medidas necessárias", que até agora "não têm sido as suficientes, 
necessárias e as adequadas", realçou. 

Elidérico Viegas acusou o Governo de "ter metido na gaveta do 
esquecimento" o anunciado plano específico para a recuperação 
do turismo do Algarve. 

Criar condições para a capitalização financeira das empresas 
viáveis, apoios para as medidas ativas de emprego permitindo 
manter nas empresas o "conhecimento reunido ao longo de anos" 
indispensável para a "competitividade no período de retoma", são 
algumas das medidas defendidas pelo representante dos hoteleiros. 

Já o presidente da Associação dos Industriais Hoteleiros e Si-
milares do Algarve (ANISA) defendeu que as vacinas "aumentaram 
claramente as perspetivas das pessoas viajarem", já visível no 
movimento de reservas. "É preciso que se venha a concretizar", 
reveliu à agência Lusa. 

Daniel José do Adro considerou necessária uma "harmonização 
europeia" nos planos de vacinas e na confiança que é transmita 
aos cidadãos europeus, para que se sintam seguros "não só no seu 
país, como no local de férias". 

Página 13



A14

Rumo a 2021: Há 20 novos percursos para conhecer o Algarve de bicicleta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/12/2020

Meio: Expresso Online - Boa Cama Boa Mesa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5307a578

 
São 20 os percursos acabados de estrear, com a finalidade de se percorrer e conhecer o Algarve de
bicicleta, a passeio, ou em modo mais profissional
 
O Algarve lidera o pelotão da oferta de percursos de bicicleta no país, ao ter criado recentemente mais
20 trilhos turísticos para quem gosta de pedalar. Não só no verão, quando se está de férias, mas
durante todo o ano. Os percursos são dados no novo Guia de Percursos Cicláveis, uma edição do
Turismo do Algarve.
 
Os 20 percursos são circulares, ou seja, têm início e fim no mesmo local, passam pelos 16 concelhos
da região e foram definidos tendo em conta critérios como a dificuldade técnica, os pontos de
interesse turístico em cada concelho e a adequação a bicicletas de touring, trekking, ou formato de
passeio.
 
Num total de cerca de 980 km, os novos trilhos estão divididos por oito percursos na zona do
Barlavento (Aljezur, Lagoa, Lagos, Monchique, Portimão, São Bartolomeu de Messines, Silves e Vila do
Bispo); cinco no Centro do Algarve (Albufeira, Faro, Salir, São Brás de Alportel e Vilamoura); seis no
Sotavento (Alcoutim, Cachopo e Martim Longo, Castro Marim, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo
António); e um definido como Rota do Barrocal. Esta rota, com 223 km, entre Vila Real de Santo
António e Aljezur e regresso, apresenta um nível de dificuldade intermédio e uma estimativa de tempo
para percorrer calculada em cinco dias. Os outros 19 percursos dividem-se entre os 24 e os 54
quilómetros, com diversos níveis de dificuldade que vão do "fácil" ao "muito difícil".
 
BCBM

Página 14



A15

Get on your bike!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/12/2020

Meio: Portugal News Online (The)

URL: https://www.theportugalnews.com/news/2020-12-23/get-on-your-bike/57354

 
Get on your bike!
 
By TPN/Lusa,
 
in Algarve ·
 
23-12-2020 01:00:00 · 0 Comments
 
The Algarve is leading the way in providing cycling routes, having recently created 20 more tourist
trails for those who enjoy cycling on holiday.
 
All of the new routes have been added to the new "Guia de Percursos Cicláveis", published by Turismo
do Algarve, which hopes to promote the use of bicycles in the region throughout the year.
 
Following modern trends, with people using their bicycles more, and with the aim of boosting cycling
in the region, Turismo do Algarve has launched the initiative with the promise to guide tourists and
residents on two wheels along municipal and rural roads and dirt or gravel roads.
 
The 20 routes are circular (beginning and end in the same place), pass through the 16 counties of the
region and were defined for the Algarve Tourism by a specialised technician, taking into account
criteria such as technical difficulty, points of tourist interest in each municipality and their suitability
for touring or trekking bicycles.
 
"We want to get closer to the goals of a smooth and sustainable mobility destination, promoting the
use of bicycles during holidays. According to a 2016 study by Tourism Development International,
Europeans made about 23 million trips in 2014 motivated by cycling on holiday. More than just a
means of transport, cycling thus becomes part of the tourist experience itself.
 
"With our new guide we intend to capture the interest of these cyclists for the Algarve, especially
those from the United Kingdom, the Netherlands and Germany", said the president of Turismo do
Algarve, João Fernandes.
 
The "Guide to Cycling Routes" of the Algarve is available to download for free at www.visitalgarve.pt
and was edited as part of the project SustenTUR.
 
But this is only one of the many actions developed by the Algarve Tourism in the segment of hiking
and cycling. Between November and December of this year there were training actions for 50
accommodation units in order to better meet the needs of those who travel by bicycle or on foot. The
units enrolled in this training received a personalised consulting service that helped assess their offer
and seek solutions to increase the quality of the experience for the walkers and cyclists who stay in
them.
 
"This action was extremely positive as it enabled the accommodation units to identify areas for
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improvement in their cycling and walking services. The consultancy team's reports will be the basis for
the tourist accommodation in the Algarve to become highly specialised in this segment, which will
greatly benefit the destination and the tourist", adds João Fernandes.
 
The training action "Bike & Walk Friendly" was also carried out under SustenTUR, a project that will be
underway until the end of 2020 which is based on the sustainable development of tourism in the
Algarve, through information and social, environmental and cultural awareness initiatives aimed at
tourism professionals, visitors and the resident population.
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Futuro do Turismo resume-se em duas palavras: sustentabilidade e segurança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/12/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6b462b14

 
Lançado pelo IPDT, o ebook tem como propósito contribuir para uma melhor tomada de decisão num
momento em que é fundamental preparar o turismo da próxima década e a retoma do setor
 
Sustentabilidade e segurança são as duas palavras-chaves do futuro do Turismo. Esta é uma das
principais conclusões do ebook lançado pelo IPDT - Turismo e Consultoria, que surge no seguimento
das principais questões levantadas no decorrer da IPDT Tourism Conference 2020 que aconteceu
recentemente.
 
O ebook tem como propósito contribuir para uma melhor tomada de decisão num momento em que é
fundamental preparar o turismo da próxima década e a retoma do setor.
"2020 foi um ano de desafios e aprendizagem. Partindo da certeza que o turismo da próxima década
será muito diferente, devemos manter na agenda as palavras-chave que deverão guiar a atuação de
todo o ecossistema turístico: sustentabilidade e segurança", afirma o Presidente do IPDT®, António
Jorge Costa.
 
Segundo as conclusões do ebook, a sustentabilidade e a segurança devem ser prioridade, com
destaque para a necessidade de trabalhar a comunicação, investir na digitalização, acolher a
responsabilidade social e promover a cooperação e colaboração entre todos os agentes da cadeia de
valor do turismo.
Qual a importância de preparar a retoma?; Como será o turista pós pandemia?; Qual a importância da
sustentabilidade para o desenvolvimento?; Como planear destinos e negócios mais sustentáveis?;
Como acrescentar valor aos territórios e comunidades através do Turismo? são algumas das questões
abordadas no documento.
O e-book "Como retomar a atividade turística através de um novo paradigma?" está disponível para
consulta no site oficial do IPDT® - Turismo e Consultoria e reúne as principais conclusões da IPDT
Tourism Conference 2020.
 
Publituris
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Programa 365 Algarve não terá continuidade
 

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

Meio: Pporto dos Museus Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8233ae02

 
A secretária de Estado da Cultura considera que o projecto é "da maior importância para a região", no
entanto, por decisão do Ministério da Economia, que tutela o turismo, volta tudo à estaca zero após
um investimento de 1,5 milhões/ano.
 
Ao fim de quatro edições, desaparece o programa cultural 365 Algarve, uma iniciativa conjunta das
secretarias de Estado da Cultura e do Turismo para potenciar a atractividade da região na época
baixa. Financiado pelo Turismo de Portugal com 1,5 milhões de euros/ano, recebeu nota positiva na
avaliação feita pela Universidade do Algarve, mas chumbou na tutela do turismo. Assim, a
sobrevivência de cerca de duas dezenas de associações culturais e empresas ligadas à realização de
eventos fica em perigo.
 
[Additional Text]:
365_Algarve
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