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A1

Executive Digest   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 9,43 x 2,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88174478 31-08-2020

TURISMO: PORTUGAL SOBE DUAS POSIÇÕES NO RANKING 
No ranking global de chegadas de turistas internacionais, Portugal é agora o 15.0 
destino turístico mundial, segundo a edição de Julho do Barómetro da Organização 
Mundial do Turismo. Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que 
Portugal registou um total de 24,6 milhões de turistas internacionais em 2019, 
correspondendo a um crescimento de 7,9% face ao ano anterior. Espanha manteve-
-se como o principal mercado emissor de turistas para Portugal (6,3 milhões de 
turistas, ou seja, 25,5% do total), seguido do Reino Unido, França e Alemanha. 

Página 1



A2  
TVI

 	Duração: 00:02:50

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 88217822

 
24-08-2020 14:24

1 1 1

Caravanismo selvagem na costa Vicentina

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cdfb6980-6b60-47fb-8844-

7c3afd65a7f1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há menos turistas em todo o lado, mas o modo como se viaja também mudou. A pandemia levou
mais caravanas à costa Vicentina, há centenas estacionadas de forma ilegal. Declarações de António
Ferreira, empresário.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-08-24 14:25
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A3  
SIC

 	Duração: 00:02:53

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 88217515

 
24-08-2020 14:08

1 1 1

Turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fbc241bf-72cb-404c-a302-

4858d30120a3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A inclusão de Portugal na lista de corredores aéreos considerados seguros pelo Reino Unido teve
reflexo imediato na procura de férias no Algarve. Desde quinta-feira que as reservas dispararam.
Declarações de Jorge Beldade, Diretor Regional de Operações Minor Hotels.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-08-24 14:09
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A4  
SIC

 	Duração: 00:01:48

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 88217464

 
24-08-2020 14:06

1 1 1

Portugal incluído no corredor aéreo britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c1780a30-f1fc-419f-85ed-

d7c873de43ba&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os turistas britânicos estão satisfeitos por já não terem de fazer a quarentena à chegada ao Reino
Unido. Consideram Portugal seguro e consideraram tardia a inclusão do nosso país no corredor aéreo
britânico.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-08-24 14:07
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A5  
SIC Notícias

 	Duração: 00:02:11

 	OCS: SIC Notícias - Jornal das Dez

 
ID: 88213166

 
24-08-2020 10:17

1 1 1

Portugal incluído no corredor aéreo britânico - Direto do Aeroporto do Porto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a7e23fd4-34d5-4707-b3b7-

d0dfa7232365&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A entrada de Portugal no corredor aéreo britânico está a fazer mexer o turismo no país.
Direto do Aeroporto do Porto
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A6  
SIC Notícias

 	Duração: 00:03:45

 	OCS: SIC Notícias - Jornal das Dez

 
ID: 88213007

 
24-08-2020 10:11

1 1 1

Turismo no Algarve - Direto do Aeroporto de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2f3afeca-8be4-442e-a57a-

d1eab2d5458e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A entrada de Portugal no corredor aéreo britânico está a fazer mexer o turismo no Algarve. As
reservas aumentaram pelo menos 13% desde sexta-feira.
Direto do Aeroporto de Faro.
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A7  
Renascença

 	Duração: 00:04:33

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88211129

 
24-08-2020 09:05

Mercado britânico no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=77207ec0-260a-4330-9c2e-

7c7c273c8895&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Logo que o Reino Unido passou a dispensar de quarentena quem chega de Portugal, o Algarve
começou também a receber mais reservas de turistas para o mês de setembro. De acordo com a
Assoc. de Hotelaria de Portugal, em 3 dias, as reservas aumentaram em 13%.
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A8  
Antena 1

 	Duração: 00:00:30

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88210304

 
24-08-2020 08:33

Preparação do Sporting

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2a2b9b48-98d2-4473-b06d-

474dca5178fb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Sporting anda pelo Algarve em estágio e está com um começo negativo. Depois de ter perdido com
a equipa B por 2-0, ontem nova derrota por 2-1 com o Farense em jogo treino realizado à porta
fechada.
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A9  
TVI

 	Duração: 00:00:34

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 88209449

 
24-08-2020 07:34

1 1 1

Resgate na Praia do Castelejo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a7304b1f-f8aa-4692-abb8-

55c7694c687d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um homem morreu e outro ficou ferido, depois de terem caído num agueiro, na Praia do Castelejo, no
Algarve. A vítima mortal é um alemão com 30 anos, foi retirado inconsciente da água por um dos
militares que integram o programa praia segura.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-08-24 08:51
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-24 09:22
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-24 07:35
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-24 08:52
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-24 09:22
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-24 10:37
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-24 12:16
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A10Reservas turísticas no Algarve aumentam 13% para setembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/08/2020

Meio: Ambitur Online

URL: https://www.ambitur.pt/reservas-turisticas-no-algarve-aumentam-13-para-setembro/

 
As reservas turísticas para o mês de setembro no Algarve aumentaram cerca de 13%, com o mercado
britânico "a ter um peso substancialmente grande", disse ontem à Lusa um dirigente da Associação da
Hotelaria de Portugal (AHP).
 
"Passamos de 50% para 63% em três dias, o que significa um aumento de cerca de 13%. Embora não
seja apenas um aumento do mercado britânico, este tem um peso substancialmente grande", indicou
à Lusa João Soares, dirigente da AHP no Algarve.
 
Na opinião de João Soares, também diretor do Hotel Dom José, em Quarteira (Loulé), "da mesma
forma que o mercado britânico contagiou outros mercados negativamente, agora acaba por contagiar
positivamente, porque ao vir para o Algarve acaba por trazer confiança a outros países e mercados do
norte da Europa".
 
O dirigente regional da associação que representa mais de 60% dos hoteleiros nacionais, adiantou que
depois da reabertura do corredor aéreo com o Reino Unido, os empresários aguardam que a Irlanda
tome idêntica decisão. "Sendo os irlandeses o nosso segundo mercado no período da época
intermédia/baixa, era muito importante que tomassem a mesma decisão do Reino Unido", destacou.
 
João Soares crê que vai existir um aumento significativo de reservas do mercado britânico para o mês
de setembro: "Não tenho dúvidas nenhuma de que isso possa acontecer, porque Espanha está
fechado e o britânico é um povo que precisa de viajar, precisa de sair."
 
"Não é um aumento que resolva os problemas da região, como é óbvio, porque a maioria da hotelaria
está entre os 50% e os 70% abaixo do ano passado, mas vai ajudar, certamente, a mitigar, pelo
menos, o fecho dos hotéis já em setembro prolongando essa decisão para outubro ou novembro",
sublinhou.
 
Segundo João Soares, os preços este ano no Algarve "estão e vão continuar abaixo dos valores
praticados em anos anteriores, devido à ocupação baixa", mantendo-se as tarifas que estavam em
vigor à data da decisão do Reino Unido de isentar de quarentena os viajantes com origem em
Portugal. "O preço só aumenta quando a procura é superior à oferta e não havendo uma procura
superior à oferta e à disponibilidade que existia, os preços não aumentaram nem vão aumentar e
vamos continuar a ter preços muito inferiores aos de 2019", concluiu.
 
A 19 de agosto, o Governo britânico incluiu Portugal da lista dos países com "corredores de viagem"
para Inglaterra cujos passageiros ficam isentos de cumprir uma quarentena de duas semanas imposta
devido à pandemia Covid-19, medida que entrou em vigor no passado sábado.
 
O Reino Unido introduziu a necessidade de autoisolamento por 14 dias a todas as pessoas que
cheguem do estrangeiro ao Reino Unido em 08 de junho para evitar a importação de infeções, mas um
mês depois isentou cerca de 70 países e territórios, considerados de baixo risco. A isenção de
quarentena é acompanhada com a mudança do conselho do Ministério dos Negócios Estrangeiros
(MNE) contra as viagens não essenciais para aqueles destinos, importante para efeitos de seguro de
viagem.
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A11

Algarve turns to British television to promote itself as a safe destination
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/08/2020

Meio: Essential Business Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=25c3df4d

 
Algarve turns to British television to promote itself as a safe destination
 
By Essential Business
 
Posted 24 Agosto, 2020
 
In News, Tourism
 
0
 
0
 
The Algarve has been determined to prove to the UK that it is Covid-safe. In order to do so, the
tourism board has partnered with British television channel Channel 5 which has started airing a
commercial promoting the region as a safe destination for travellers.
 
The 50-second advertising spot, says the Algarve Resident newspaper, was aired "around 38 times a
week" from Thursday, August 20 and the end of October and is expected to reach a weekly viewing
audience of 175,000.
 
The commercial will also feature a draw to award two lucky viewers a seven-night
 
stay at one of the Algarve's five-star hotels.
 
While the pandemic has led the Algarve tourism board to invest even more in other markets such as
France, Belgium, The Netherlands and Germany, it has certainly not given up on its goal of regaining
the trust of the country's 'oldest ally'.
 
"We are strongly committed to reversing the negative effects of the UK's decision (to keep Portugal off
its travel corridor - on Friday it was finally announced that the UK was now a safe destination and the
corridor was created) and this means we have to strengthen and repeat our message that the Algarve
is a safe destination and is totally prepared to once
 
again welcome UK tourists with all the quality they are used to," said Algarve tourism chief João
Fernandes.
 
"We have always been transparent in the way we presented the facts and we believe we will benefit
from this in the future. We hope this partnership with Channel 5 will have a positive impact on our
objective and we are relieved that the UK changed its decision," he concludes.
 
The British market accounts for roughly one-third - 33% of the Algarve's overnight stays - around six
million - and nearly half (49%) of all arriving passengers at Faro Airport. M.B.
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Read More
 
By        Essential Business
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A13

Turistas no Algarve: "É necessário um grande equilíbrio entre ter mais pessoas e
segurança", diz DGS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/08/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Rodolfo Alexandre Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=786a76b5

 
Graça Freitas salientou que a chegada de pessoas vindas de outros países obriga a uma
responsabilidade de todos os operadores de espaços como a hotelaria, restauração e praias.
 
A diretora-geral de Saúde considera que "é necessário um grande equilíbrio entre termos mais
pessoas e continuarmos a ter segurança", depois da integração de Portugal na lista dos corredores
aéreos do Reino Unido e que permite aos cidadãos britânicos viajarem para o nosso país, sem que
tenham de cumprir a quarentena obrigatória no regresso.
 
"A entrada de muitas pessoas no país coloca um desafio a todos e é necessário um grande equilíbrio
entre termos mais pessoas e continuarmos a ter segurança. Essa segurança começa pelos turistas e
que estão obrigados a observar as regras sanitárias desse país", afirmou a responsável máxima pela
Direção Geral de Saúde (DGS) na conferência de imprensa desta segunda-feira, 24 de agosto.
 
Questionada sobre se a região do Algarve pode aplicar medidas mais especificas de prevenção no
combate ao novo coronavírus com a chegada de turistas provenientes do Reino Unido, Graça Freitas
frisou que a responsabilidade é de todos, desde os operadores dos hotéis, restauração, lazer e praias
que não estão isentos de regularem a aplicação das regras dentro dos seus espaços.
 
"O Algarve está sob grande pressão, mas também outras zonas do país terão entre turistas e
visitantes nacionais um número relativamente grande de pessoas vindas de fora e que são bem-
vindas. Aqui o desafio é cumprirem as regras sanitárias em vigor", realçou.
 
A responsável da DGS falou também sobre os surtos de Covid-19 nos lares em Portugal,
concretamente em Mora e no Barreiro. "O número de casos diagnosticados em Mora é de 62. No lar da
misericórdia do Barreiro existem até ao momento 53 casos confirmados", acrescentando que
atualmente existem 20 surtos ativos no país. Ao todo, já se registaram 148 surtos, 55 na região
Norte, dois na região Centro, 62 em Lisboa e Vale do Tejo, 12 no Alentejo e 13 no Algarve.
 
Rodolfo Alexandre Reis
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ENTREVISTA   A   ELIDÉRICO   VIEGAS:  COVID-19   JÁ  PROVOCOU  "QUEBRA  NA
FATURAÇÃO  SUPERIOR  A   800  MILHÕES   DE   EUROS  AO  NÍVEL  DO
ALOJAMENTO  TURÍSTICO"  NO   ALGARVE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/08/2020

Meio: Litoralgarve Online Autores: José Manuel Oliveira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6f998219

 
- Turistas ingleses no Algarve? Em economia (...) não basta carregar num botão e esperar que tudo
fique bem no dia seguinte"
 
- "O relançamento da indústria do golfe pode impulsionar toda a atividade turística na região já a
partir do mês de Setembro"
 
- "O comportamento do mercado interno tem sido verdadeiramente notável"
 
- Na passagem de ano, "os 'reveillons' não estão em causa e realizar-se-ão normalmente" nos hotéis e
empreendimentos turísticos
 
Em entrevista ao 'Litoralgarve', o presidente da Direção da Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve, Elidérico Viegas, embora reconheça a importância da decisão do governo
britânico em colocar  Portugal nos corredores de viagens como país seguro, lembra que "os meses por
excelência do nosso turismo, Julho e Agosto, ficaram comprometidos por uma medida considerada
injusta e baseada em critérios errados e poucos transparentes".
 
Admite que o golfe "pode impulsionar toda a atividade turística na região já a partir do mês de
Setembro"  e perspetiva  grande afluência de visitantes   durante o Grande Prémio de Portugal de
Fórmula 1, a realizar no Autódromo Internacional do Algarve, no concelho de Portimão,  de 23  a   25
 de Outubro.
 
Litoralgarve - Esperava, nesta altura, a decisão do governo do Reino Unido de "adicionar Portugal aos
países incluídos nos corredores de viagens",  considerando assim um destino turístico seguro? Como
reage?
 
Elidérico Viegas - Em boa verdade, não existiam razões para justificar as restrições impostas pelo
Reino Unido aos cidadãos oriundos de Portugal e, muito principalmente, do Algarve. Neste sentido, a
medida agora tomada, apesar de pecar por tardia, é uma boa notícia para o nosso País, em geral, e
para o turismo do Algarve, em particular.
 
No entanto, os meses por excelência do nosso turismo, Julho e Agosto, ficaram comprometidos por
uma medida considerada injusta e baseada em critérios errados e pouco transparentes.
 
Litoralgarve - De que forma vai o Algarve aproveitar esta situação? Ainda é possível garantir a
presença de turistas ingleses em Agosto?
 
Elidérico Viegas - Em economia, as coisas não acontecem de um dia para o outro. Ou seja, não basta
carregar num botão e esperar que tudo fique bem no dia seguinte. Temos curiosidade em saber como
é que os turistas britânicos vão reagir ao levantamento das restrições, uma vez que muitas pessoas
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que pretendiam fazer férias no Algarve viram-se forçadas a optar outros destinos nossos concorrentes.
 
Contudo, é possível perspetivar, por exemplo, um bom comportamento da procura de golfe, cuja
temporada alta tem início em Setembro. E isto porque os Operadores Turísticos de Golfe ainda vão a
tempo de retomar as suas operações normais.
 
"O ALGARVE JÁ MOSTROU ESTAR PREPARADO PARA ENFRENTAR A PANDEMIA"
 
Litoralgarve - A vinda de turistas do Reino Unido  poderá aumentar o risco de casos de contágio da
Covid-19 no Algarve ? Como encara essa situação?
 
Elidérico Viegas - O Algarve já mostrou estar preparado para enfrentar a pandemia, quer ao nível das
unidades de saúde, quer sobretudo em matéria de hotéis e empreendimentos turísticos, cujos Manuais
de Boas Práticas constituem um exemplo a seguir em matéria de proteção contra a COVID-19.
 
Litoralgarve - As regras de segurança, com o distanciamento social, uso de máscara e higienização,
entre outras, são suficientes?
 
Elidérico Viegas - Todos os hotéis e empreendimentos turísticos, no âmbito dos respetivos Planos de
Contingência Individuais, adotaram Manuais de Boas Práticas que respeitam integralmente as
indicações da Direção Geral de Saúde, assim como tudo o que de melhor se faz mundialmente nesta
matéria.
 
"BARES NÃO TÊM CONDIÇÕES PARA SERVIR REFEIÇÕES"
 
Litoralgarve- O que pensa das restrições ao nível dos horários de funcionamento dos restaurantes e
bares? Que reflexos têm essas medidas na atividade turística?
 
Elidérico Viegas - Penso que ao nível dos restaurantes as questões mais importantes estão
ultrapassadas e a funcionar normalmente. A falta de clientes resulta de outros fatores que não o
cumprimento dos requisitos legais, apesar da imposição do chamado distanciamento social limitar o
número de clientes nos estabelecimentos.
 
A situação que envolve os bares é mais complexa e difícil, uma vez que muitos destes
estabelecimentos vinham funcionando como discotecas a céu aberto, tendo deixado de cumprir, há
muito, o fim para que tinham sido licenciados. Para contornar o legalmente estipulado, estes
empreendimentos requereram licenças de 'snack-bar' para se manterem abertos ao público nos
mesmos moldes dos restaurantes, o que não deixa de revelar alguma contradição, na justa medida
em que, na realidade, não têm condições para servir refeições.
 
Esperamos, vivamente, e fazemos votos para que estes subterfúgios não venham a ter consequências
mais graves, como já se verificou em outros destinos concorrentes.
 
Sem pretender colocar em causa a importância destes estabelecimentos, enquanto complementos
importantes da nossa oferta turística, o bom senso aconselha alguma prudência no que se refere à sua
reabertura e funcionamento normal.
 
"PERSPETIVAS POSITIVAS PARA O GOLFE TURÍSTICO"
 
Litoralgarve - Como perspetiva os próximos meses?  O golfe poderá funcionar como o grande
impulsionador da vinda de turistas ingleses para o Algarve?
 
Elidérico Viegas - O levantamento das restrições por parte do Reino Unido deixa antever, de facto,
algumas perspetivas positivas para o golfe turístico, uma vez que a estação alta do golfe coincide,
precisamente, com a época baixa do turismo.
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Nestes termos, acreditamos que o relançamento da indústria do golfe pode impulsionar toda a
atividade turística da região já a partir do mês de Setembro, embora a gestão hoteleira durante a
estação baixa seja deficitária.
 
NO GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL DE FÓRMULA 1, EM PORTIMÃO, "O DESAFIO É GARANTIR A
CONTINUIDADE DA PROVA NOS ANOS VINDOUROS"
 
Litoralgarve - E que impacto terá no Algarve o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, no concelho
de Portimão, de 23 a 25 de Outubro? Poderá funcionar, de alguma forma, como "o mês de Agosto",
como dizem alguns responsáveis?
 
Elidérico Viegas - O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 deve ser entendido, sobretudo, como um
meio privilegiado de promoção e divulgação turística no exterior, atendendo à elevada cobertura
mediática internacional.
 
O desafio é garantir a continuidade da prova nos anos vindouros, uma vez que isso não se encontra
assegurado neste momento. É verdade que o evento vai atrair muitas pessoas ao Algarve neste
período, apesar das limitações serem, como sabemos, muito grandes em matéria de transporte aéreo
e viagens.
 
Sem deixar de reconhecer que se trata de um evento muito positivo, convém lembrar que o mesmo
ocorre na estação baixa e por um curto período de dias, sendo o maior número de espetadores
nacionais.
 
Litoralgarve - Acha que o Algarve está preparado para receber um evento com esta dimensão?
 
Elidérico Viegas - É óbvio que a região está mais que preparada para eventos desta natureza,
designadamente no que se refere à capacidade de alojamento disponível e outras facilidades
turísticas, como transferes, restauração, etc.
 
Litoralgarve - Que outros eventos poderão ter lugar nesta região? O que sugere a este nível?
 
Elidérico Viegas - O Algarve carece, de facto, de um conjunto de eventos âncora, capazes de atrair
fluxos turísticos importantes nos períodos de menor procura, de que a Fórmula 1 constitui um bom
exemplo, quer a nível desportivo, quer de índole cultural, musical e outros.
 
Litoralgarve - Admite a realização de 'reveillons' no fim-de-ano, mesmo com restrições, ou é preferível
não tomar iniciativas a esse nível para evitar ajuntamento de pessoas?
 
Elidérico Viegas - Desde que se respeitem as regras definidas pelas autoridades competentes, não
vejo razão para que essas realizações não se realizem. Acresce que, já agora, no que aos hotéis e
empreendimentos turísticos diz respeito, que as celebrações do réveillon não estão em causa e
realizar-se-ão normalmente.
 
"PODERÃO ENCERRAR MAIS DE 50 POR CENTO DAS UNIDADES HOTELEIRAS E EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DURANTE A ÉPOCA BAIXA"
 
Litoralgarve - Vão encerrar unidades hoteleiras e empreendimentos turísticos no Algarve durante a
época baixa do turismo? Quando e quantos estarão nessa situação?
 
Elidérico Viegas - Cerca de 50 por cento das unidades hoteleiras e empreendimentos turísticos já
encerravam durante a época baixa do turismo em anos anteriores, ou seja, entre os meses de
Novembro e Março do ano seguinte. Penso que neste ano, este número poderá ser superior, na
medida em que mais ou menos 20 por cento dos estabelecimentos se mantiveram encerrados mesmo
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durante a temporada alta.
 
Litoralgarve - Qual o impacto económico que a pandemia da Covid-19 já causou na região algarvia?
Quanto milhões de euros perderam os empresários da hotelaria e dos empreendimentos turísticos?
 
Elidérico Viegas - Se considerarmos que o alojamento classificado oficialmente gerou, em 2019, cerca
de 1.250 milhões de euros, podemos perspetivar uma quebra na faturação na ordem dos 800 milhões
de euros face ao período homólogo, podendo este valor ser superior.
 
Litoralgarve - E ao nível de postos de trabalho, houve despedimentos?
 
Elidérico Viegas  -  Os números oficiais do desemprego são elucidativos, sendo expectável que,
atendendo à não existência de medidas de apoio, o desemprego cresça exponencialmente a partir do
final do mês de Setembro e, sobretudo, a partir do mês de Outubro.
 
"A PROCURA DE FÉRIAS NESTA REGIÃO, NESTE ANO, TEM-SE RESUMIDO PRINCIPALMENTE AOS
TURISTAS NACIONAIS"
 
Litoralgarve - Como tem estado a decorrer o mês de Agosto? Como estão a funcionar os hotéis e
empreendimentos turísticos? De onde vieram os turistas?
 
Elidérico Viegas - A procura de férias na região, neste ano, tem-se resumido principalmente aos
turistas nacionais. O comportamento do mercado interno tem sido verdadeiramente notável, já que,
atendendo às circunstâncias que atravessamos, não baixou mais do que 10 por cento face ao ano
anterior.
 
Litoralgarve - Tiveram de baixos os preços para aumentar a procura? Qual o impacto a esse nível?
 
Elidérico Viegas - Apesar de alguns ajustes em baixa nos preços praticados, a verdade é que não
houve grandes reduções. Esta realidade resulta do facto da diminuição da procura residir em outros
factos que não exclusivamente a relação oferta / procura.
 
José Manuel Oliveira
 
Litoralgarve
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Eliseu Correia (EC Travel) acredita que o melhor está sempre para vir
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Eliseu Correia, CEO da EC Travel (DMC com sede no Algarve), tem sido um crítico sobre a actuação
das entidades oficiais do turismo da maior região turística portuguesa desde o início da pandemia.
Quem segue Eliseu Correia nas redes sociais pode testemunhar as suas opiniões, mas mesmo assim,
em entrevista ao Opção Turismo, aponta as falhas, acreditando que o melhor está sempre para vir
 
Opção Turismo - Tem sido um crítico, desde o início da pandemia, à actuação das entidades
responsáveis pelo turismo do Algarve. Em que se baseiam estas críticas?
 
Eliseu Correia - Sempre defendi que o cargo de presidente da ATA e RTA não deviam de ser
cumulativos para salvaguardar a pouca capacidade de intervenção que os privados têm em termos de
política e estratégia de promoção.
 
Ao ter alguém da cor do governo no cargo e acumulando ambas as funções, o contraditório fica mudo
e a região despida de voz e capacidade de intervenção para além de não falar que para tomar
decisões ou intervir, é preciso saber.
 
Em todos os processos que dizem respeito aos interesses do Algarve o que temos agora é uma
perfeita nulidade como se tem visto e é público.
 
Opção Turismo - Falta de promoção nos principais mercados emissores a tempo e horas? Os vossos
vizinhos da Andaluzia parece que estão mais fortes...
 
Eliseu Correia - Se estão mais fortes não sei, sei que quando tivemos os números do Covid a nosso
favor não se soube nem capitalizar nem comunicar esse facto. Mas aí não foi só o Algarve, foi todo o
país...e se me quiserem falar do selo 'Clean & Safe' foi uma excelente acção sem duvida, mas que se
não fossem os privados nem ninguém tinha dado por isso existir.
 
Uma desgraça.
 
Opção Turismo - O facto de não ter havido corredor aéreo do Reino Unido, o principal mercado para o
Algarve? Quem pode ainda atenuar?
 
Eliseu Correia - Para este ano nada pode atenuar esse perfeito harakiri diplomático. Para o próximo,
esperemos que tenhamos alguma normalidade e que o problema deixe de o ser.
 
O mercado alemão é sem duvida a grande alternativa, mas as ligações aéreas são miseráveis ou não
existentes, Portugal tem 1% de market share no maior país emissor de turistas do mundo e ninguém
faz nada.
 
Fala-se em mercados alternativos que são uma treta e para inglês ver, quando a solução está a 3
horas de casa.
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Obviamente que com noticias, como a TAP ver as suas contas congeladas por falta de reembolsos e
respostas a reclamações em 2019 ( mais de 900 casos) na Alemanha isso não ajuda nada e só
demonstra a total incompetência de quem coordena o destino turístico Portugal.
 
São danos tremendos na imagem dum suposto destino de excelência que é 'caloteiro'.
 
Mau demais.
 
Opção Turismo - O facto de várias companhias aéreas de mercados emissores estarem a desistir de
voar para Faro? A TAP, que esqueceu o Algarve? EasyJet a fechar bases importantes para o Algarve a
parti de 1 de Setembro?
 
Eliseu Correia - Quem controla o ar, controla a terra. Sem voos não chega cá ninguém.
 
O que a TAP tem feito ao Algarve nos últimos 30 anos é uma vergonha.
 
A desculpa eterna de que as rotas internacionais de Faro não são lucrativas só demonstra a
imbecilidade das sucessivas equipas de gestão dessa casa, toda a gente consegue manter e fazer
dinheiro com essas rotas menos eles.
 
Penso que está tudo dito.
 
Mais do que a Covid em si, vai ser sem dúvida perceber quem vai sobreviver e em que condições ,das
companhias aéreas existentes ,para sabermos com quem podemos contar e construir o futuro
 
Opção Turismo - Agora que o Reino Unido abriu o corredor aéreo com Portugal, o que pode mudar na
tua opinião? O Verão com este mercado estará perdido? Ainda se pode recuperar este ano com o
segmento do golfe?
 
Eliseu Correia - O Verão em si está perdido e em turismo o tempo não se recupera como qualquer
leigo entenderá.
 
No entanto, estas migalhas são melhor que nada e temos a obrigação de fazer o melhor que
conseguirmos para capitalizar esta mini janela de oportunidade, que não sabemos quanto tempo vai
durar, basta ver o que aconteceu na vizinha Espanha cujo corredor vai fechado poucas semanas após
a sua abertura.
 
O golfe vai começar em Setembro de forma progressiva e tudo dependerá como vão estar os
principais mercados emissores.
 
Nestes tempos, previsões só mesmo no fim.
 
Opção Turismo - Outras regiões de Portugal, como o Centro e o Alentejo, têm sido mais pró-activas,
nomeadamente, com a televisões a falar sobre elas. O Algarve?
 
Eliseu Correia - O Turismo do Algarve é uma nulidade em termos de comunicação e em vez de ajudar
só empata.
 
Estamos em final de Agosto e não houve uma campanha que se visse para o mercado nacional do
maior destino turístico do país.
 
Uma apatia e uma falta de consciência total das dificuldades da região e dos seus profissionais, que
mais do que nunca precisavam duma região de turismo forte e assertiva para os defender.
 
A miséria foi tão grande que muitos privados optaram por fazer as suas próprias campanhas nas TVs e
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redes sociais face à inexistência das mesmas por parte de quem tinha essa obrigação.
 
Nós fomos um desses... que remédio...
 
Opção Turismo - Apoios para as empresas turísticas do Algarve? Muitos anúncios. Estão a chegar?
Desemprego. Também se tem falado. Há muitas empresas a fechar? Em que áreas especificamente?
 
Eliseu Correia - Se há apoios ainda ninguém os viu. Foram prometidas muitas coisas mas devem se
ter perdido no caminho entre a capital e o Algarve, ou vêm a pé.
 
O desemprego já é uma realidade preocupante na região, já há muitos casos de fome e de pobreza, as
entidades de solidariedade, bancos alimentares já não têm mãos a medir...quando acabarem as
moratórias e as contas vierem para pagar será o descalabro entre fecho de empresas e o consequente
aumento ainda mais trágico de desemprego.
 
Honestamente, como algarvio estou muito mas mesmo muito preocupado.
 
Opção Turismo - A salvação no Verão é o turismo interno? E depois? E o Outono, o Inverno? O golfe,
segmento importante para o Algarve na temporada média e baixa? Eventos, congressos, o que se
pode fazer?
 
Eliseu Correia - Os eventos e congressos penso que serão os últimos a recuperar por razões óbvias,
como tal, apenas uma solução a médio prazo e precisamos de respostas asap.
 
O turismo interno com o volume que tem não salva nada, mas atenua alguma coisa.
 
É muito importante, mas resolver, nunca resolveu e não vai ser agora.
 
Todos os ingredientes de um bom mix de mercados é essencial, obviamente o golfe é por tradição um
dos mais importantes no Inverno e shoulder season.
 
Continuo na minha. Com mais e melhores ligações aéreas a Alemanha podia ser um mercado de
importância extrema para termos resultados imediatos e criar uma alternativa credível (e não da treta
como nos querem vender) ao mercado Uk no futuro.
 
São 80 milhões de alemães...está à vista de toda a gente.
 
Opção Turismo - E a tua empresa, como está a funcionar no meio deste turbilhão todo? O que tens
feito para salvar a época turística? Que apoios?
 
Eliseu Correia - A EC rapidamente percebeu que os mercados internacionais estariam ou muito
condicionados ou seriam inexistentes, e viramos o azimute da nossa estratégia ainda mais para o
mercado nacional que nos anos anteriores ,o que permitiu atenuar alguma coisa da catástrofe desta
época , o que nos permite dizer que vamos cá estar para a luta no futuro , apesar das perdas terem
sido enormes.
 
Vamos acreditar que o melhor está sempre para vir.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
COMPARTILHE
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Início B1 Turismo do Algarve confiante na recuperação do mercado britânico
 
Turismo do Algarve confiante na recuperação do mercado britânico
 
Agosto 24, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
João Fernandes, novo presidente do Turismo do Algarve. 23 Julho 2018. FOTO: VASCO CÉLIO/STILLS
 
O Turismo do Algarve aplaude a decisão do Reino Unido, de colocar Portugal nos corredores aéreos, e
espera que a região possa agora recuperar algum do tempo perdido com a chegada de novos turistas,
anunciou a organização.
 
- Esta era uma notícia há muito esperada, não só pela região mas também pelos milhares de turistas
britânicos que, todos os anos, visitam o Algarve, explica João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve, para acrescentar que estes terão agora, finalmente, a oportunidade de testemunhar a forma
como o destino está devidamente preparado para acolher todos os visitantes em segurança, uma
mensagem que, há muito, temos vindo a reforçar junto desse mercado.
 
Com o mês de Agosto quase a chegar a fim, o Turismo do Algarve mostra-se agora confiante
relativamente a Setembro, altura em que arranca a época alta de golfe e em que a região irá receber
o Portugal Masters, prova do European Tour desta modalidade.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
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A electri cação da linha do Algarve 

vai permitir o regresso dos comboios 

de longo curso (Alfa Pendular e Inter-

cidades) a Lagos e Vila Real de Santo 

António, cidades arredadas da liga-

ção directa a Lisboa há 16 anos. A 

decisão nal vai depender do inte-

resse comercial da CP. 

No Algarve, há a sensação de que 

o comboio não entra nas contas da 

mobilidade. “A região não valoriza o 

seu caminho-de-ferro. As elites nem 

se dão conta de que ele existe e des-

prezam-no como modo de transpor-

te”, critica o antigo responsável pela 

Refer na região, José Caramelo, ele-

mento do Mais Ferrovia, movimento 

cívico que luta para que “não se per-

ca a oportunidade” para adoptar o 

comboio ligeiro (tipo metro de super-

fície) como principal meio de mobi-

lidade. 

O traçado da linha do Algarve, do 

ponto de vista da mobilidade, pode-

ria ser considerado uma mais-valia. 

Passa por dentro das cidades e corre 

junto à ria Formosa — mas está dis-

tante da preferência dos utentes. O 

que faz falta, defende o especialista 

em ferrovia, é criar mais pontos de 

paragem e multiplicar a frequência. 

“O aumento da oferta gera o poten-

cial da procura”, a rma, sublinhan-

do: “Não se entende que uma cidade 

como Olhão seja servida por um úni-

co local de paragem, e as populações 

tenham de percorrer vários quilóme-

tros para apanhar o comboio”. 

Dos programas de investimentos 

previstos ou a realizar, veri ca-se 

que vem de longe este “ignorar, se 

não desprezar” do serviço do trans-

porte ferroviário. As reivindicações 

dos autarcas junto do poder central 

dirigem-se prioritariamente para 

rodovia. Quando um pouco por todo 

o lado renasce a consciência para o 

modo ferroviário, diz José Caramelo, 

“esperava-se que tal espírito tivesse 

eco no Algarve”. Não acontece, e 

predomina a indiferença. 

A Comunidade Intermunicipal do 

Algarve-Amal (liderada por António 

Pina, também presidente de Olhão) 

é a entidade gestora do transporte 

rodoviário intermunicipal, mas a 

Rodovia e a Ferrovia não acertam 

agulhas a favor da utente. “Os horá-

rios e a frequência dos comboios não 

servem o interesse público”, desta-

ca. O material circulante — carrua-

gens gra tadas, puxadas por máqui-

nas a diesel, em m de vida — não 

atraem clientes. “Foram aqui colo-

cadas, depois de terem deixado de 

ser úteis noutras regiões”, enfatiza 

Cristina Grilo, vereadora do PS na 

Câmara de Faro e associada do Mais 

Ferrovia. 

A oportunidade perdida 
A realização do Campeonato Euro-

peu de Futebol (Euro 2004) foi o 

evento que marcou a chegada da 

tracção eléctrica a Faro. Porém, as 

cidades de Portimão, Lagos, Olhão, 

Tavira e Vila Real de Santo António 

caram excluídas da ligação directa 

a Lisboa, pelo Alfa Pendular e Inter-

cidades. A CP, para evitar mudanças 

de máquina em Faro e Tunes, optou 

por só levar a modernidade ao cha-

mado Algarve Central. “É quase cari-

cato, e paradoxal, que a electri ca-

ção, quando chegou a Faro, em 

2004, tivesse matado as ligações 

directas que havia ao Barlavento 

(Lagos) e ao Sotavento (Vila Real de 

Santo António)”, critica o professor 

da Universidade do Algarve (UA), 

Manuel Tão, especialista em trans-

porte ferroviário. 

O custo estimado para a obra é de 

65 milhões de euros, com um prazo 

de três anos para executar, mas o 

concurso público da empreitada ain-

da não foi lançado.” O investimento 

vai ter um retorno mais do que posi-

tivo”. Os ganhos, a rma o académi-

co, “traduzem-se, sobretudo, na 

redução de impactos ambientais 

(desaparecem as emissões do gasó-

leo) e benefícios no aumento da 

segurança e do conforto. 

Do lado da exploração, destaca, 

veri ca-se ainda uma queda nos cus-

tos na ordem dos 60 a 70 por cento. 

“Com a exploração a diesel, custa um 

euro por cada comboio/quilómetro. 

O eléctrico ca por cerca de 30 cên-

timos.” No entanto, Manuel Tão 

aponta o facto de a rodovia e a ferro-

via continuarem de costas voltadas, 

“como se não fossem prestadores de 

um serviço público”.  

Desligada da Andaluzia 
Vila Real de Santo António tem duas 

estações de comboios — uma das 

quais foi abandonada pouco depois 

da abertura da ponte com Espanha, 

em 1991. “Não tem sentido andarmos 

a dizer que os transportes têm de ser 

integrados, e desintegramos aquilo 

que era o interface por excelência 

com Ayamonte”, a rma Manuel Tão, 

lembrando que o antigo ponto de 

paragem situa-se, também, ao lado 

da estação dos autocarros. É um 

“exemplo gritante da desintegração” 

entre estes dois modos de transpor-

te, enfatiza. 

A posição geográ ca do Algarve, 

defende o académico, “obriga a pers-

pectivar uma ligação ferroviária à 

Andaluzia”, tendo em vista a impor-

tância cada vez maior das euro-cida-

des. No entanto, a região que depen-

de, neste momento em concreto, da 

abertura ao mundo do turismo per-

Não se entende 
que uma cidade 
como Olhão seja 
servida por um 
único local de 
paragem 
José Caramelo 
Movimento Mais Ferrovia

Vila Real de Santo António e Lagos  
deviam ter comboios directos
A linha férrea do Algarve entra nas 
principais cidades da região, mas o 
comboio ca distante do interesse 
público, lamenta o movimento cívico 
algarvio Mais Ferrovia

Algarve
Idálio Revez

Faro é o ponto de ligação do Algarve a Lisboa, mas também o ponto em que quem viaja ao longo da região é obr
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NUNO FERREIRA SANTOS

NUNO FERREIRA SANTOS

Em parte da rede, os comboios não andam a mais de 30km/h

manece sem ligação do comboio ao 

aeroporto de Faro. As promessas da 

obra, em 2004, não passaram da fase 

de estudos metidos na gaveta. 

A realização do Campeonato Euro-

peu, diz José Caramelo, foi mais uma 

“oportunidade perdida” para a 

modernização da ferrovia. A chama-

da “bazuca” de Bruxelas, recente-

mente, lançou mais um pacote de 

300 milhões destinados especi ca-

mente ao Algarve, mas a Comissão 

Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve ainda não rece-

beu indicações dos critérios para a 

utilização do dinheiro.

irevez@publico.pt

Comboios do Algarve condenados  
às mesmas velocidades do século XX

L
onge vai o tempo em que era 

possível embarcar num com-

boio em Vila Real de Santo 

António, na estação no centro 

da cidade, mesmo ao lado do 

Guadiana, e viajar directamen-

te para o Barreiro (na altura não havia 

comboio na Ponte 25 de Abril). Até 

2000 havia também comboios direc-

tos — e relativamente rápidos para a 

época — entre Vila Real de Santo Antó-

nio e Lagos. Depois, a CP entendeu 

dividir a linha do Algarve em dois tro-

ços obrigando a transbordos na esta-

ção de Faro. 

Esse paradigma manteve-se nos 

últimos 20 anos e explica porque um 

passageiro de Olhão para Loulé demo-

re entre 30 e 40 minutos para percor-

rer 26 quilómetros. Em Faro é impos-

ta uma mudança de comboio. Mas 

isso explica também por que motivo 

em 1980 se demorava 2h56 a percor-

rer o Algarve. Para que as ligações 

melhorem são necessárias duas coi-

sas: que a infra-estrutura permita 

maiores velocidades e que a CP apos-

te em horários mais rápidos em todo 

o litoral algarvio. 

A Infra-Estruturas de Portugal (IP) 

tem um projecto para o Algarve que 

é o menos ambicioso do Ferrovia 

2020. A empresa prevê apenas elec-

tri car as duas pontas da linha que 

ainda não têm catenária (Vila Real de 

Santo António–Faro e Tunes–Lagos) 

sem contemplar qualquer interven-

ção que aumente as velocidades. 

Entre Vila Real e Tunes, as veloci-

dades máximas permitidas oscilam 

entre os 80 e os 110km/hora (com dois 

pequenos troços a 120km/hora), mas 

de Tunes para Lagos a infra-estrutura 

aguenta com velocidades máximas de 

90km/hora, que são de 30km/hora 

na passagem das agulhas das esta-

ções. Mesmo que a CP queira fazer 

comboios Inter-regionais ou Interci-

dades no Algarve, estes teriam de 

passar a 30 à hora nas estações do 

ramal de Lagos. 

E é assim que tudo vai continuar 

após o investimento de 64,8 milhões 

de euros que a IP pretende fazer no 

Algarve. A empresa diz que só obteve 

nanciamento comunitário de 48,7 

milhões para este empreendimento 

e assume que “não esteve prevista a 

alteração de traçados para o aumento 

de velocidades”. A mesma fonte o

cial da IP acrescenta que “essa altera-

ção de pressupostos obrigaria a um 

aumento muito signi cativo do inves-

timento global do programa”. 

Estudos não divulgados 
Quanto? A empresa não diz. A análise 

custo-benefício do projecto algarvio 

da IP limitou-se a comparar os acrés-

cimos de passageiros entre a situação 

actual e a electri cação, sem incluir 

quaisquer cenários com intervenções 

no traçado da linha para aumentar a 

velocidade. 

A empresa, contudo, possui estu-

dos com cenários sobre os aumentos 

de velocidade em função de interven-

ções no traçado da via-férrea. Um 

deles chama-se “Linhas do Sul e 

Algarve — Troço Torre Vã-Tunes-Faro 

— Análise de intervenções na infra-

Carlos Cipriano
estrutura ferroviária”, mas tanto a 

empresa como o ministro das Infra-

Estruturas, Pedro Nuno Santos, recu-

sam-se a divulgá-lo. A própria Comu-

nidade Intermunicipal do Algarve 

solicitou o acesso a esse estudo, mas 

a empresa não respondeu. No ramal 

de Lagos bastaria mudar as agulhas 

das estações e a sinalização para que 

houvesse um aumento de velocidade 

signi cativo, mas nem isso está pre-

visto no projecto. 

A IP recorda que “os benefícios 

dos investimentos ferroviários em 

curso não se esgotam em reduções 

dos tempos de percurso, sendo tam-

bém importantes os ganhos de con-

forto, segurança e ambientais”. E 

que só a passagem da tracção diesel 

para a tracção eléctrica vai permitir 

uma redução do tempo de percurso 

de cerca de 25 minutos entre Lagos 

e Vila Real de Santo António. 

E por parte da CP? A empresa tem 

ao serviço no Algarve as automotoras 

mais envelhecidas de toda a sua frota. 

As UDD (Unidades Duplas a Diesel) 

estiveram quase a soçobrar em 2018 

e 2019 com avarias constantes que 

obrigavam a supressões de comboios 

praticamente diárias. 

A administração liderada por Nuno 

Freitas, que tomou posse há um ano, 

conseguiu estancar essa hemorragia 

e hoje as supressões são raras. O pre-

sidente e vice-presidente da CP são 

A ligação mais rápida entre 
Vila Real de Santo António 
e Lagos demora hoje menos 
seis minutos do que em 
1980, quando era directa

rigado a mudar de comboio

engenheiros com experiência em 

manutenção de material e rapida-

mente procuraram segurar a oferta 

regular na linha do Algarve acabando 

com as supressões, sem, contudo, 

inovar nos horários porque a expec-

tativa é a de degradação do serviço 

quando começarem as obras. 

Ao PÚBLICO, Nuno Freitas lamen-

ta que a intervenção prevista não 

procure aumentar as velocidades, o 

que, obviamente, prejudica a explo-

ração ferroviária. Mas também reco-

nhece que a sua empresa não tem 

actualmente frota eléctrica que per-

mita um serviço de qualidade. Será 

necessário esperar três a quatro 

anos para que se conjuguem dois 

factores: a linha estar electri cada e 

a CP possuir os novos comboios cujo 

concurso público agora está a decor-

rer e que demorarão três anos a 

fabricar. 

Nessa altura, a CP espera voltar a 

criar ligações directas e rápidas entre 

as duas pontas do Algarve através de 

um serviço Inter-regional ou Interci-

dades, tornando a viagem competi-

tiva com o modo rodoviário, tendo 

até em conta que a EN125 está con-

gestionada e que a Via do Infante é 

cara e passa longe do litoral, ao con-

trário da via-férrea. E pretende que 

os comboios vindos de Lisboa pros-

sigam viagem até Vila Real de Santo 

António bene ciando os passageiros 

de Olhão, Tavira e Vila Real.  

“Considero que a linha do Algarve 

tem um potencial enorme”, diz o pre-

sidente da CP, que sublinha a impor-

tância de o comboio passar pelo cen-

tro das cidades, facto que deveria, em 

sua opinião, ser valorizado pelos 

autarcas. Os números provam esse 

potencial. No ranking das seis esta-

ções da rede ferroviária com mais 

passageiros e que são apenas servidas 

por comboios regionais (que não pos-

suem longo curso nem serviço subur-

bano) estão quatro algarvias: Olhão, 

Lagos, Portimão e Tavira. Um facto 

que, para Nuno Freitas, evidencia a 

necessidade de serem servidas por 

comboios de longo curso para além 

dos regionais.

Considero que a linha do 
Algarve tem um potencial 
enorme 
Nuno Freitas 
Presidente da CP
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Número de ingleses de férias no Algarve aumenta de forma residual
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/08/2020

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=da8e161

 
Desde a madrugada deste sábado que os passageiros entre o Reino Unido e Portugal ficaram isentos
de cumprir quarentena. Apesar da nova medida, o presidente da Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve diz que ainda é residual o número de turistas britânicos na
região.
 
Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo
 
É ainda residual o número de ingleses que se deslocam para o Algarve, este verão, depois de o
Governo britânico integrar Portugal na lista de países com corredor de viagem para o Reino Unido.
 
Desde a madrugada deste sábado que os passageiros ficaram isentos de cumprir quarentena de duas
semanas, devido à pandemia da Covid-19.
 
A medida foi tomada quinta-feira pelas autoridades britânicas, que a justificaram com os números
apresentado por Portugal no controlo da pandemia no seu território.
 
Ouvido pela Renascença, Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve, admite um aumento, mas residual.
 
"As perspetivas apontam para que, de facto, possamos ter mais ingleses. Havia muitos ingleses que
estavam à espera de poderem fazer férias no Algarve, mas o número será de tal forma residual que
estar a dizer que há muitas reservas de um momento para o outro é entrar em paranoia", explica
Elidérico Viegas à Renascença.
 
O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas para Portugal, tendo representado cerca de
20% do total em 2019.
 
Portugal junta-se assim a um grupo reduzido de países que foram adicionados à lista de "corredores
de viagem" com o Reino Unido desde meados de julho, que incluem a Estónia, Letónia, Eslováquia,
Eslovénia, o arquipélago de São Vicente e Granadinas, Brunei e Malásia.
 
O ministro dos Transportes, Grant Shapps, explicou, na semana passada, que os países com mais de
20 casos por 100 mil habitantes numa média móvel ao longo de sete dias passam a ser considerados
de risco, mas que abaixo deste valor são considerados seguros.
 
De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, Portugal tem vindo a registar
um decréscimo no número de infeções, tendo registado 27,8 casos por 100 mil habitantes nas últimas
duas semanas.
 
O Reino Unido introduziu a 8 de junho a necessidade de auto-isolamento por 14 dias a todas as
pessoas que cheguem do estrangeiro ao Reino Unido para evitar a importação de infeções, mas um
mês depois isentou cerca de 70 países e territórios, considerados de baixo risco.
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A isenção de quarentena é acompanhada com a mudança do conselho do Ministério dos Negócios
Estrangeiros contra as viagens não essenciais para aqueles destinos, importante para efeitos de
seguro de viagem.
 
Portugal, tal como a Suécia e Estados Unidos, esteve sempre fora da lista britânica dos destinos
seguros, decisão que o governo português questionou por considerar não ser "baseada nos factos e
nos números que são públicos".
 
Teresa Almeida Sofia Freitas Moreira
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Turistas britânicos que visitam Portugal satisfeitos com fim da quarentena
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/08/2020

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8438ee7b

 
Consideram Portugal um país seguro.
 
Os turistas britânicos sentem-se aliviados por já não terem de fazer quarentena à chegada ao Reino
Unido. Consideram Portugal seguro e sublinham que a integração de Portugal no corredor aéreo peca
por tardia.
 
SIC Notícias
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TSF

 	Duração: 00:00:34

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88214729

 
23-08-2020 23:06

Um morto no mar em Vila do Bispo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f3f19cdf-4501-43f2-8ac2-

90ced41c9016&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Este domingo, um turista alemão de 30 anos morreu na praia do Castelejo, em Vila do Bispo no
Algarve. Um grupo de 6 pessoas foi arrastado.
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SIC

 	Duração: 00:05:40

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 88206603

 
23-08-2020 21:01

1 1 1

Parques aquáticos na pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cc0f18da-c54e-47db-9b06-

471ed0d8fb1b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, os parques aquáticos sentem ainda a crise e esperam para ver se a situação melhora com
um possível regresso de turistas ingleses.
Comentários de Paulo Santinha, diretor Slide & Splash; Élio Vicente, diretor de Comunicação
Zoomarine; Natália Neves, diretora operacional Zoomarine.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-08-23 21:02
 SIC Notícias - Jornal de Domingo , 2020-08-23 23:14
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-08-23 00:26
 SIC Notícias - Jornal de Domingo , 2020-08-23 03:26
 SIC - Primeiro Jornal , 2020-08-24 14:11
 SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-08-24 14:12
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Antena 1

 	Duração: 00:01:27

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88213872

 
23-08-2020 19:08

Turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1fee1a4d-65ff-439e-922a-

b0909e90e756&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É preciso esperar para ver, mas para já há mais reservas para os hotéis e empreendimentos turísticos
do Algarve. Elidérico Viegas da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos daquela região
está otimista depois da abertura do corredor aéreo entre Portugal e o Reino Unido em vigor desde
ontem. A temporada do golfe começa em setembro prolonga-se até março. Elidérico Viegas conta com
a estação alta neste setor para potenciar o relançamento da atividade de alojamento no Algarve.
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TSF

 	Duração: 00:01:45

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88213098

 
23-08-2020 18:03

Mercado britânico no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b845895b-a803-4563-a530-

d2668b3f750a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As reservas turísticas para o mês de Setembro no Algarve aumentaram 13% em 3 dias. João Soares
da Associação da Hotelaria de Portugal confirma que o aumento das reservas se deve em parte ao
mercado britânico.
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TSF

 	Duração: 00:02:20

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88212997

 
23-08-2020 18:00

Um morto no mar em Vila do Bispo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d1aa09a4-6361-46ae-a226-

173283d33f77&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um turista alemão de 30 anos morreu esta tarde na Praia do Castelejo, em Vila do Bispo, no Algarve;
uma praia não vigiada onde um grupo de 6 pessoas foi arrastado. O comandante da comandante
Conceição Duarte da Capitania do Porto de Lagos contou à TSF como tudo aconteceu.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-08-23 19:03
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Crise do turismo no Algarve dispara desemprego em mais de 216%
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/08/2020

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6fd4ac14

 
Albufeira, Loulé e Portimão concentram metade do número de inscritos na região.
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Reservas turísticas no Algarve aumentam 13% em setembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/08/2020

Meio: i Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1f213aed

 
As reservas turísticas para o mês de setembro no Algarve aumentaram cerca de 13% com o mercado
britânico "a ter um peso substancialmente grande", disse a Associação da Hotelaria de Portugal.
 
O setor está agora à espera que Irlanda tome uma decisão idêntica. "Sendo os irlandeses o nosso 2.º
mercado no período da época intermédia/baixa, era importante que tomassem a mesma decisão".
 
A 19 de agosto, o Governo britânico incluiu Portugal da lista dos países com "corredores de viagem"
para Inglaterra cujos passageiros ficam isentos de cumprir uma quarentena de duas semanas imposta
devido à pandemia covid-19, medida que entrou em vigor no passado sábado.
 
Pelo contrário, Croácia, Áustria e a ilha de Trinidad e Tobago, nas Caraíbas, foram retiradas da lista
devido ao crescente número de infeções, tal como aconteceu com França, Países Baixos, Mónaco,
Malta, as ilhas Turcas e Caicos e Aruba, e anteriormente com Bélgica, Andorra, Bahamas, Espanha e
Luxemburgo.
 
O Reino Unido introduziu a necessidade de autoisolamento por 14 dias a todas as pessoas que
cheguem do estrangeiro ao Reino Unido em 08 de junho para evitar a importação de infeções, mas um
mês depois isentou cerca de 70 países e territórios, considerados de baixo risco.
 
A isenção de quarentena é acompanhada com a mudança do conselho do Ministério dos Negócios
Estrangeiros (MNE) contra as viagens não essenciais para aqueles destinos, importante para efeitos de
seguro de viagem.
 
Jornal i
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´´Foi um mês e meio duro. O mercado inglês é o principal mercado para Portugal´´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/08/2020

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5c5b2354

 
As declarações de Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal.
 
Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, esteve em direto este sábado na Edição da Noite, da
SIC Notícias, para uma análise à realidade turística em Portugal.
 
Sobre a exclusão de Portugal do corredor aéreo britânico, Luís Araújo disse que "foi um mês e meio
duro".
 
"O mercado inglês é o principal mercado para Portugal, principalmente para uma região como o
Algarve e, sobretudo, nesta altura de ano."
 
O presidente do Turismo de Portugal destaca o trabalho diplomático e o que Portugal tem feito para
mostrar que é um país seguro, face à pandemia do novo coronavírus. Fala ainda sobre o selo
Clean&Safe e como este foi direcionado a todos os mercados, admitindo ainda o orgulho na iniciativa.
 
"O que fizemos desde o início foi mostrar que Portugal tinha todas as condições e toda a capacidade
para receber qualquer turista, internacional ou nacional, em segurança."
 
Questionado sobre a falta de voos da TAP com destino a Faro, Luís Araújo destaca o trabalho feito
entre o Turismo de Portugal e a companhia aérea portuguesa, realçando a oferta de outras empresas.
 
SIC Notícias
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CM TV

 	Duração: 00:01:16

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 88197591

 
22-08-2020 20:23

1 1 1

Desemprego dispara no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d30c89f8-399c-40aa-ae5f-

d8bb600b5f22&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
São alguns dos efeitos da pandemia. O número de desempregados no Algarve, aumentou mais de
200% no mês de julho.
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RTP 1

 	Duração: 00:04:30

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 88196972

 
22-08-2020 20:40

1 1 1

"Volta de Verão"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=55432679-4b46-43b1-9dbe-

bd2fc7bda8a2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A prática de ioga tem sido este ano uma escolha de muitos turistas portugueses enquanto passam
férias em hotéis a sul do país. Nesta Volta de Verão, vamos até Vila Real de Santo António para
observar esta prática de relaxamento.
Comentários de Willemijn Van Den Brink, professora de Yoga; Luís Pinhão, porteiro Grand House
Hotel.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-08-23 09:48
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-23 09:49
 RTP 1 - Jornal da Tarde , 2020-08-23 13:57
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-08-22 00:48
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 	Duração: 00:02:15

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 88196939

 
22-08-2020 20:11

1 1 1

Portugal incluído no corredor aéreo britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3adfa4c2-8227-41fb-99f4-

d3e317a3737e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Bastou o Reino Unido anunciar que Portugal ia passar a integrar a lista de países sem restrições de
viagem, para a procura disparar. Na Madeira, as reservas duplicaram. No Algarve, o setor da hotelaria
avalia o impacto nos próximos dias.
Comentários de João Fernandes, Turismo do Algarve; António Trindade, diretor hoteleiro.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-08-22 20:12
 SIC Notícias - Notícias , 2020-08-22 21:42
 SIC Notícias - Jornal de Sábado , 2020-08-22 23:00
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-08-22 00:21
 SIC Notícias - Jornal de Sábado , 2020-08-22 03:22
 SIC Notícias - Notícias , 2020-08-23 07:06
 SIC Notícias - Notícias , 2020-08-23 08:07
 SIC Notícias - Notícias , 2020-08-23 09:09
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-08-23 10:05
 SIC Notícias - Notícias , 2020-08-23 11:04
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-08-23 12:26

Página 39



A40

 
TVI

 	Duração: 00:03:06

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 88196935

 
22-08-2020 20:11

1 1 1

Portugal incluído no corredor aéreo britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7578d436-a220-4d12-9cc0-

f55bd8d79df1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A partir de hoje, os turistas britânicos que decidam viajar para Portugal já não estão sujeitos a 14 dias
de quarentena, quando tiverem de regressar a casa. É uma mudança animadora, em especial para o
Algarve, que depende em grande medida do mercado britânico no setor do turismo.
Comentários de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-22 20:11
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-22 22:39
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-22 23:06
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-22 00:11
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-22 01:05
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-22 02:56
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-23 08:26
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-23 10:06
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-23 11:26
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-23 12:28
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CM TV

 	Duração: 00:03:43

 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço

 
ID: 88194545

 
22-08-2020 13:20

1 1 1

Portugal incluído no corredor aéreo britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=294ccdc4-da4d-481b-a60f-

680292afb056&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal foi incluído no corredor aéreo para o Reino Unido.
Direto do aeroporto de Faro.
Comentários de João Fernandes, presidente Região do Turismo do Algarve.
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SIC Notícias

 	Duração: 00:02:49

 	OCS: SIC Notícias - Espaços & Casas

 
ID: 88214204

 
22-08-2020 10:46

1 1 1

Cascade Wellness Resort

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8db04fcb-5a30-498e-b614-

9b112b4cc9c1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, em Lagos, o Cascade Wellness Resort passou recentemente por um processo de
renovação. Com as obras, ganhou novos ambientes e aumentou a oferta de quartos.
Declarações de Silvana Pombo, diretora-geral Cascade Wellness Resort.

 
Repetições: SIC Notícias - Espaços & Casas , 2020-08-23 07:50
 SIC Notícias - Espaços & Casas , 2020-08-23 04:29
 SIC Notícias - Espaços & Casas , 2020-08-24 09:50
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Algarve recupera até 250 mil turistas para golfe
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/08/2020

Meio: Correio da Manhã Online Autores: Wilson Ledo

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=36973c28

 
Decisão britânica fez disparar valores dos bilhetes mas os preços baixos ainda imperam.
 
O Algarve pode recuperar até 250 mil turistas ligados ao golfe com a inclusão de Portugal nos
corredores aéreos britânicos. Segundo Elidérico Viegas, que representa os hoteleiros da região, a
decisão "vai potenciar o golfe turístico", cuja época alta arranca em setembro. Antes, o golfe trazia
250 a 300 mil turistas por ano, "na maioria britânicos".
 
Conscientes de que é ...
 
...
 
Wilson Ledo
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Algarve nomeado para os ´Óscares do Turismo´
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Região concorre a melhor destino de praia europeu.
 
A Região do Algarve está nomeada para os World Travel Awards (WTA), os chamados 'Óscares do
Turismo', para Melhor Destino de Praia da Europa 2020.
 
Vencedor nos anos de 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2019, o Algarve tem como concorrentes
destinos turísticos espanhóis, franceses, italianos e gregos.
 
A votação pode ser feita online, no site dos WTA, até 24 de setembro.
 
...
 
Rafael Domingues
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