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A1  
RTP 1

 	Duração: 00:00:26

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 88887469

 
02-10-2020 08:45

1 1 1

Turismo em agosto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=32ae7381-7542-4866-bc71-

44b2d763edf9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo deu sinais de recuperação em agosto. Foram registados 1 milhão 900 mil turistas, mas
agosto teve uma quebra de 43,2 por cento.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-10-02 08:46
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A2  
Antena 1

 	Duração: 00:00:33

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88887640

 
02-10-2020 08:32

Turismo em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e22a95d0-4efe-4df7-9cb2-

66d42d68e48f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As receitas em Portugal vão cair para menos de metade, em comparação com 2019. A previsão é feita
pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. A secretária de Estado do Turismo acredita que a
TAP vai continuar a ser um parceiro estratégico para a chegada de visitantes a Portugal.
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A3  
Rádio Observador

 	Duração: 00:00:51

 	OCS: Rádio Observador - Notícias

 
ID: 88887421

 
02-10-2020 08:08

Descontos no setor do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a817e6fa-bace-48a1-9f53-

8abb5733a00b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A secretária de Estado do Turismo revela que a comparticipação do Estado nos descontos no setor, só
se aplica a partir de um certo patamar. A medida foi anunciada pelo ministro da Economia segunda-
feira, agora a secretária de Estado do Turismo diz que a comparticipação é feita só para descontos
acima dos 30%.
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SIC

 	Duração: 00:00:49

 	OCS: SIC - Edição da Manhã

 
ID: 88886673

 
02-10-2020 07:20

1 1 1

Turismo durante a pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=38895590-8473-4068-a75a-

9e4edce6a33a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo estima para este ano uma quebra de 50 a 60% da receita turística devido à pandemia.
Apesar dos resultados, a secretária de Estado do Turismo felicitou os portugueses por terem
contribuído para o setor ao escolherem passar férias no país.
Declarações de Rita Marques.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-10-02 08:30
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-10-02 09:10
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-10-02 07:20
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-10-02 08:30
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-10-02 10:30
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A5 Filmes promocionais do Algarve premiados em Sesimbra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/10/2020

Meio: Algarve Informativo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ab02a444

 
Três filmes promocionais do Turismo do Algarve foram distinguidos, no dia 1 de outubro, na 9.ª edição
do Finisterra - Arrábida Film Art & Tourism Festival, conseguindo ficar nos três primeiros lugares do
pódio  desta competição que premeia os melhores filmes de promoção turística nacionais e
internacionais.
 
O filme  O Algarve fica-te bem , lançado em junho deste ano para motivar os turistas a gozarem as
férias de verão no Algarve, tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior
sucesso internacional da atualidade - os @explorerssaurus_ - e conquistou o segundo lugar na
categoria de  Best Advertising Tourism Film , uma das principais deste festival. Desenvolvido pela New
Light Pictures para a Região de Turismo do Algarve (RTA) e Associação de Turismo do Algarve (ATA),
o filme é realizado por João Pedro Viegas e alcança ainda a proeza de ter sido um dos mais populares
do Youtube em Portugal no mês de agosto, segundo os mais recentes dados do Youtube Ads
Leaderboard.
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Correio da Manhã - Algarve   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 34

  Cores: Cor

  Área: 21,39 x 20,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88885331 02-10-2020

Serra do Caldeirão foi palco de um grande incêndio há oito anos. Projeto vai recuperar 100 hectares da área ardida 

ALGARVE. AMBIENTE 

Serra do Caldeirão vai 
ganhar 50 mil árvores 
INICIATIVA  O Arrancou ontem o projeto ecológico 'Plantar Água', que vai ser desenvolvido até 2022 
OBJETIVO  O Reflorestaçãóde 100 hectares de serra, na freguesia de Cachopo, concelho de Tavira 
JOSÉ CARLOS EUSÉBIO 

M ais de 50 mil árvores e 
arbustos vão ser Alan La-
dos na serra do Caldei-

rão, permitindo reflorestar uma 
zona atingida por um grande 
incêndio em 2012. O projeto 
Plantar Água' foi lançado on-
tem, Dia Nacional da Água, pela 
Associação Natureza Portugal 
(ANP) e pela organização World 
Wildlife Fund (WWF), com o 
apoio da Fundação Coca -Cola. 

A intervenção abrange 100 
hectares da serra do Caldeirão, 

PROJETO VAI RECUPERAR 
UMA ÁREA CONSUMIDA 
PELO FOGO EM 2012 
no sítio do Barranco da Corte; 
Ribeira da Foupana, freguesia 
de Cachopo, no concelho de 
Tavira, em plena Rede Natura 
2000. "Até 20.50, estima se que 
Os resultados desta plantação, e 
através de uma floresta já ma 
dura, produzam uma recupera -
ção de 200-250 milhões de li-
tros de água/ano", segundo os 
promotores da iniciativa. 

Angela Morgado, diretora-
-executiva da ANPiWWF, con-
sidera que o projeto, que será  

desenvolvido até 2022, "é fun-
damental para esta região que 
sofre de escassez hídrica e que, 
num contexto de alterações cli-
máticas, poderá ver a sua situa 
ção muito agravada nos próxi 
mos anos". Esta responsável 
realça, por outro lado, que "a 
recuperação dos habitats, ecos -  

sistemas e biodiversidade na 
quela área" vai criar um "maior 
potencial para algumas ativida-
des corno a produção de cortiça, 
pinheiro- manso e medronho", 
bem corno "uma maior resi - 
liência aos fogos". 

0 arranque do projeto ficou 
marcado pela assinatura de  

protocolos com várias entida 
des parceiras, como a empresa 
Altri, a Agência Portuguesa do 
Ambiente e a Região de Turismo 
do Algarve. Segundo Os pro-
motores, existe a hipótese cia 
expansão cio projeto 'Plantar 
Água' a outras zonas da serra 
algarvia.. 
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Correio da Manhã - Algarve   Meio: Imprensa

  País: Portugal
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365 ALGARVE 

Espetáculos 
em outubro 
13 Um festival de artes perfor-
mativás, espetáculos de jazz, 
manifestações de arte pública, 
percursos pelo património e um 
festival internacional de piano 
são algumas das propostas do 
programa 365 Algarve, em ou-
tubro. Devido ao cancelamento 
de iniciativas, a edição deste 
ano decorre até novembro. • 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Anual
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  Corte: 1 de 1ID: 88884240 02-10-2020 | Imobiliário

Embora estejamos a viver um ano 
atípico, a realidade é que a procu-
ra por parte dos investidores ou 
clientes portugueses por casas de 
luxo na Quinta do Lago tem vindo 
a aumentar signifi cativamente, de 
acordo com a Quinta do Lago Real 
Estate, agência imobiliária ofi cial 
do resort. 

De acordo com Sean Moriarty, CEO 
da Quinta do Lago, “ao longo dos úl-
timos 3 anos verifi cámos um aumen-
to estrondoso por parte dos inves-
tidores nacionais, uma vez que em 
2018 as vendas a portugueses cor-
respondiam a apenas 4% do negó-
cio. No ano passado, atingimos 16% 
e no primeiro semestre deste ano 30% 
das nossas propriedades foram adquiridas por portugueses”. 

A Quinta do Lago é um dos empreendimentos residenciais e 
de golfe mais conceituados da Europa e possui um portfó-
lio residencial exclusivo. Respeitando o masterplan original, 
o resort mantém uma baixa densidade de construção que 
combina na perfeição com os espaços verdes e a natureza 
única da Reserva Natural da Ria Formosa. A tudo isto, acres-
ce uma oferta variada de atividades desportivas no centro 
desportivo de elite do resort, o The Campus, diversos res-
taurantes para todos os gostos gastronómicos, e ainda inú-
meras atividades ao longo de todo o ano.

O resort apresenta uma oferta residencial de alta qualidade, 
enquanto mantém uma quase intocada beleza natural devi-
do às restrições na construção de propriedades e à limita-
ção de terrenos disponíveis para compra. Ao lançar estrate-
gicamente terrenos virgens ao longo do tempo, a Quinta do 
Lago Real Estate oferece aos compradores uma oportunida-
de rara de adquirir uma propriedade nas localizações mais 
desejadas do resort - como San Lorenzo North, o empreen-
dimento exclusivo do resort.

Com 26 lotes virgens, os compradores podem construir a 
casa dos seus sonhos num canto intocado do resort, que 
não enfrenta restrições em termos de estilos de arquite-
tura e oferece vistas para o lago, para o golfe ou para o pi-
nhal. Os lotes têm entre 2.000 e 3.000 metros quadrados, 
permitindo uma área de construção de 25% de moradias 
privadas unifamiliares que podem ser distribuídas por dois 
pisos, bem como cave.

UMA CASA NÃO DO FUTURO, MAS DO PRESENTE
A Quinta do Lago Real Estate trabalha com uma vasta rede 
de arquitetos premiados e respeitados pela indústria, ges-
tores de projeto e empresas de construção para apoiar os 
compradores no desenvolvimento das suas casas.

A tecnologia da domótica complementa a arquitetura de San Lorenzo North, integrando 
funcionalidades como um sistema de segurança e assistente pessoal, que permite contro-
lar o ambiente da casa e tarefas de gestão familiar detalhada. Desde abrir o portão e corti-

nas antes de chegar a casa, a mudar 
uma divisão para o ‘modo cinema’, 
regular a temperatura, monitorizar 
o conteúdo do frigorífi co, fazer uma 
reserva num restaurante ou defi nir 
o ambiente para estar sincronizado 
com o sol, a casa inteligente simpli-
fi ca o dia-a-dia.

Em 2019, a casa modelo de San Lo-
renzo North foi eleita a Melhor Pro-
priedade Residencial em Portugal 
nos International Property Awards; 
e a sua arquitetura é um exemplo 
de estilo de vida que é possível 
desfrutar neste empreendimento.

Os lotes de San Lorenzo North estão 
disponíveis a partir de 2.9 milhões 

de euros – revelando um crescimento de 26% no preço destes 
lotes desde que foram lançados em 2012. Este tipo de pro-
duto tem tido um crescimento na procura muito substancial, 
com um aumento de 71% no número de potenciais clientes 
quando comparado com o ano anterior.

A oferta imobiliária da Quinta do Lago Real Estate inclui, 
além de lotes, também revendas de moradias, moradias em 
banda e apartamentos, sendo a oferta mais recente as Wyn-
dham Grand Algarve Residences, apartamentos de um e dois 
quartos com serviços cinco estrelas à disposição. 

INVESTIMENTOS NO RESORT MESMO 
EM TEMPOS DE PANDEMIA
Durante o período em que o mundo esteve em quarentena 
devido à epidemia do Covid-19, o resort não parou e pôs em 
marcha investimentos que irão elevar ainda mais a exce-
lência do resort e que incluem iniciativas de proteção am-
biental, um investimento de 7 milhões de euros em melho-
ramentos do campo de golfe Sul e a renovação do restau-
rante Casa do Lago.

Este investimento junta-se aos mais de 50 milhões de eu-
ros que foram investidos no resort na última década e que 
incluem a renovação completa do campo Norte, a abertura 
de vários restaurantes, de um mini golfe e uma academia 
de golfe e, mais recentemente, a construção do The Cam-
pus, um complexo multi-desportivo de elite que está ao 
dispor de atletas profi ssionais e de todos os residentes e 
visitantes e cujo principal objetivo é oferecer treino des-
portivo de classe mundial.

Por esta razão, Sean Moriarty reforça: “não prevemos 
quaisquer alterações nos preços dos imóveis devido ao 
impacto da Covid-19. Os nossos compradores investem na 
Quinta do Lago porque confi am no 
nosso mercado de luxo e na nos-

sa oferta de qualidade que não mudou durante a crise - como 
também se verifi cou em 2008”. 

Com o apoio de

Quinta do Lago cada vez mais 
uma opção para os Investidores Portugueses
De acordo com dados da Quinta do Lago Real Estate, em 2018 apenas 4% das moradias de luxo foram vendidas 
a portugueses. Esse número subiu para 30% no primeiro semestre de 2020.

Arquiteto João Cabrita

CoreArchitects

PlanAssociados
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Segurança tem sido trunfo  de hoteleiros para atrair turistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/10/2020

Meio:
Jornal Económico Online (O) -

JE.Leitor Online
Autores:

Laura León

Ruben Pires

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=27d30cb6

 
Corredor sanitário do Reino Unido continua a ser um desafio para o turismo nacional. Mesmo assim, o
mercado britânico foi o segundo maior para a Madeira em dormidas, com 1,8 milhões, apenas atrás do
alemão, responsável por 1,9 milhões
 
O turismo da Madeira tem enfrentado uma série de obstáculos devido à pandemia do coronavírus. Se
o impacto na economia global é considerável, na região os danos estão a ser enormes e os corredores
sanitários com o mercado britânico adicionaram outro fator de stresse. Apesar de a Madeira ter ficado
sempre no corredor britânico, Portugal Continental anda na corda bamba, com entradas e saídas, e o
Económico Madeira ouviu empresários da hotelaria para perceber até que ponto tal instabilidade tem
afetado a chegada de britânicos à Região Autónoma.
 
Laura León
   
    
   
        Ruben Pires
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World Travel Awards. Portugal soma 60 nomeações nos ´óscares´ do turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/10/2020

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=651967f4

 
Tem até ao dia 25 de outubro para votar!
 
Há três anos consecutivos que Portugal é o vencedor do 'melhor destino do mundo' pela World Travel
Awards - criados em 1993 para premiar a indústria turística a nível mundial. Este ano, mesmo em
contexto de pandemia, o país volta a fazer 'brilharete' e soma 60 nomeações em diversas categorias
nos 'óscares' do turismo.
 
Lisboa, Porto, Açores, TAP, Dark Sky Alqueva, Passadiços do Paiva e hotelaria de luxo vão a votos até
ao dia 25 de outubro. Em paralelo, decorrem os prémios de tecnologia, para os quais o site Visit
Portugal, o site da TAP e o site do Conrad Algarve estão nomeados.
 
A gala final dos World Travel Awards está marcada para 27 de novembro, em Moscovo.
 
ACOMPANHE AQUI O
 
Notícias Ao Minuto
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ECTAA insiste na urgência de uma abordagem comum para as restrições e testes de
viagens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/10/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a52529ac

 
A ECTAA - Confederação Europeia das Associações de Agentes de Viagens e Operadores Turísticos
junta-se aos muitos apelos já conhecidos de que a Europa necessita de agir de forma coordenada
quanto às restrições de viagens.
 
Para a ECTAA, o apelo do setor para substituir as quarentenas por testes está a ganhar força. A
confederação "apoia fortemente a proposta das três associações de transportes aéreos A4E, ACI e
IATA, apresentada na passada quinta-feira, dia 1 de outubro, para um protocolo de teste comum a
toda a União Europeia, que faria com que os requisitos de quarentena fossem substituídos por testes
obrigatórios para passageiros provenientes de zonas de alto risco no espaço da UE/Schengen e de
países terceiros.
 
Pawel Niewiadomski, presidente da ECTAA considera: "Precisamos que os líderes políticos europeus
ajam agora, visto que estamos muito próximos do colapso da indústria de viagens e turismo, que terá
um efeito cascata em outros setores económicos."
 
A confederação alerta para o facto de todos os dias "estarmos sujeitos a novas restrições de viagem
que consideravelmente afetam a capacidade de viajar. Essas restrições - e em particular as
quarentenas - têm o mesmo efeito que o fecho das fronteiras. Tem um impacto enorme na vida das
pessoas, nas nossas sociedades e na a economia global. A indústria de viagens e turismo está entre as
mais atingidas."
 
Publituris
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Pedidos de reembolsos entre as principais reclamações registadas no verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/10/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=56c1a0b6

 
Os constrangimentos resultantes da pandemia de Covid-19 refletiram-se nas reclamações dos
consumidores dirigidas ao setor do Turismo. Segundo uma análise do Portal da Queixa, nos principais
meses de férias - entre junho e setembro -, o principal motivo de reclamação apresentado foi o pedido
de reembolso, com 1167 queixas registadas, um aumento de 342% face ao mesmo período de 2019,
onde foram registadas apenas 264 reclamações pelo mesmo motivo.
 
Entre 1 de junho e 28 de setembro de 2020, foram registadas no Portal da Queixa um total de 2.457
queixas na categoria Hotéis, Viagens e Turismo. A análise efetuada às subcategorias revelou que
1.189 reclamações (48%) são dirigidas às Agências e Sites para Reservas de Viagens, 888
reclamações (36%) estão relacionadas com as Companhias Aéreas e 380 reclamações (16%)
relacionam-se com as Estadias. Em comparação com o período homólogo, verifica-se um aumento de
64% do número de reclamações.
 
Relativamente às Companhias Aéreas, os principais motivos das reclamações são os pedidos de
reembolso (50%) e os atrasos (9%). Entre as três empresas com maior volume de queixas estão a
TAP (318), a Ryanair (278) e a Easyjet (111).
 
Na subcategoria Agências e Sites para Reservas de Viagens, os dados analisados indicam que os
principais motivos de reclamação reportados foram: pedidos de reembolso (49%), e falta de apoio
(14%). As marcas eDreams, Rumbo e Logitravel lideram no volume de reclamações recebidas, mas no
que se refere ao maior crescimento do número de queixas face a 2019, destaca-se a Rumbo que viu
disparar as reclamações em 1433%.
 
De acordo com a análise elaborada pela equipa do Portal da Queixa, na subcategoria Estadias - que
contempla clubes de férias, guias e passeios turísticos, hotéis e cadeias hoteleiras, motéis, pousadas e
turismo rural e ainda sites de reservas de alojamento -, os principais motivos de reclamação
reportados pelos consumidores foram: pedidos de reembolso (38%), burlas (12%) e más condições
(8%). Nesta subcategoria, o topo da tabela pertence ao Booking, com 130 reclamações recebidas
entre 1 de junho e 28 de setembro de 2020, um aumento de 59% face a 2019. Em segundo lugar das
entidades mais reclamadas está a Airbnb (35 reclamações).
 
Publituris
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Sesimbra - 9.ª edição do Finisterra   Arrábida Film Art & Tourism Festival
 
FILMES PROMOCIONAIS DO ALGARVE PREMIADOS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/10/2020

Meio: Rostos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5955719c

 
Três filmes promocionais do Turismo do Algarve acabaram de ser distinguidos na 9.ª edição do
Finisterra   Arrábida Film Art & Tourism Festival, conseguindo ficar nos três primeiros lugares do  pódio
 desta competição que premeia os melhores filmes de promoção turística nacionais e internacionais.
Os prémios foram atribuídos ontem (01 de outubro), em Sesimbra.
 
O filme  O Algarve fica-te bem , lançado em junho deste ano para motivar os turistas a gozarem as
férias de verão no Algarve, tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior
sucesso internacional da atualidade   os @explorerssaurus_   e conquistou o segundo lugar na
categoria de  Best Advertising Tourism Film , uma das principais deste festival. Desenvolvido pela New
Light Pictures para a Região de Turismo do Algarve (RTA) e Associação de Turismo do Algarve (ATA),
o filme é realizado por João Pedro Viegas e alcança ainda a proeza de ter sido um dos mais populares
do Youtube em Portugal no mês de agosto, segundo os mais recentes dados do Youtube Ads
Leaderboard.
 
Já o filme  Eurovelo 1  sobre a rota ciclável transnacional EuroVelo 1   Rota da Costa Atlântica ficou em
primeiro lugar na categoria de desporto. Criado pela DNA Films, o vídeo divulga a rota EuroVelo 1, que
combina ao longo de mais de 9100 quilómetros os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem
da Irlanda e as praias de Portugal, cruzando o Algarve num percurso de mais de 200 quilómetros.
 
Em competição estava ainda o filme  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve , que acabou por
arrecadar o prémio de terceiro melhor na categoria de hospitalidade. Concebido em 2019 pela New
Light Pictures para a RTA, e mais uma vez com realização de João Pedro Viegas, este vídeo foi
pensado como forma de agradecer aos residentes do Algarve que ao longo dos anos contribuem para
que a região seja o destino de milhões de portugueses e estrangeiros.
 
Numa altura tão delicada como a que vivemos, estes prémios têm um simbolismo especial. São um
reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a desenvolver pela promoção do Algarve em múltiplas
frentes, desde o cycling & walking, passando também pelas demais atividades de turismo de natureza,
pelo produto-estrela que é o sol e mar, até à comunicação de proximidade com aqueles que mais
contribuem para o sucesso da região   os algarvios. Eles dão-nos mais alento para os desafios futuros
e fazem-nos querer continuar a dar mais e melhor por esta região , afirma o presidente do Turismo do
Algarve, João Fernandes.
 
Segundo a organização do festival Finisterra, este ano foram submetidos a concurso 101 filmes de 49
países, que concorreram em diversas categorias, do documentário ao timelaps.
 
02.10.2020 - 13:14
 
[Additional Text]:
Sesimbra - 9.ª edição do Finisterra   Arrábida Film Art & Tourism Festival
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Jazz nas Adegas regressa com quarteto Luis Bastos na Quinta João Clara
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/10/2020

Meio: RUA FM Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6dc09b56

 
O Jazz nas Adegas regressa nos próximos dias 2 e 3 de outubro, pelas 21h00 e 17h00
respetivamente, na Quinta João Clara, em Alcantarilha, após a interrupção imposta pela atual
Pandemia que atravessamos. As Sessões canceladas da 4ª série resgatam a sua presença no espaço
Cultural Algarvio agora de uma forma ainda mais intimista, uma vez que temos lotações reduzias por
forma a cumprir todas as regras impostas pela DGS.
 
Luis Bastos Quarteto leva-nos de volta a esta viagem pelo mundo do som e dos sabores do Jazz nas
Adegas percorrendo vários estilos musicais de jazz, blues, bossanova ou na soul, clássicos do jazz e da
bossanova.
 
O Jazz nas Adegas é organizado pela Câmara Municipal de Silves e integra, mais uma vez, a
programação cultural 365 Algarve, contando com produção artística do Ginásio Clube de Faro. Trata-
se de uma iniciativa que pretende dinamizar culturalmente os locais onde se produzem os VINHOS DE
SILVES, numa simbiose entre o vinho, o seu produtor e a música, proporcionando uma experiência
única ao público, em locais pouco usuais para a apresentação de um concerto de Jazz. Procura, ainda,
valorizar todo o património material e imaterial do concelho, dando-o a conhecer através de uma
experiência e um contacto diferente com o mesmo.
 
Os ingressos têm um custo associado de 12 euros (inclui, para além do concerto, prova de vinhos do
produtor, degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de
Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho), encontrando-se à venda na plataforma BOL em
https://cmsilves.bol.pt/ ou num dos seguintes locais: FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios,
Pousadas da Juventude, Quiosques Serveasy. O evento destina-se a maiores de 18 anos.
 
10/out/20 | 21h00 | Castelo de Silves | Al-Fanfare
 
16/out/20 | 21h00 | Quinta do Barranco Longo, Algoz | Juan Ignacio Botonero Quinteto
 
17/out/20 | 17h00 | Quinta do Barranco Longo, Algoz | Juan Ignacio Botonero Quinteto
 
30/out/20 | 21h00 | Marquês dos Vales, Lagoa | Edgar Caramelo Quarteto
 
31/out/20 | 17h00 | Marquês dos Vales, Lagoa | Edgar Caramelo Quarteto
 
13/nov/20 | 21h00 | Paxá Wines, Silves | Chibanga Groove
 
14/nov/20 | 17h00 | Paxá Wines, Silves | Chibanga Groove
 
+ Info: Sector de Turismo da CMS | tel.: 282 440 800 | 914 427 684 | email: turismo@cm-silves.pt;
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Amendoeira Golf Resort refuta comunicado do Sindicato de Hotelaria do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/10/2020

Meio: Terra Ruiva Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=874b36ad

 
O Amendoeira Golf Resort refutou o teor do comunicado divulgado pelo Sindicato de Hotelaria do
Algarve, divulgado há dias, através do seguinte esclarecimento que se transcreve:
 
Exmos. Senhores agradecemos a publicação do seguinte esclarecimento.
 
Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 24º e seguintes da Lei nº 2/99, de 13/01 (Lei de
Imprensa), a administração do "Amendoeira Golf Resort", vem exercer o seu direito de resposta
relativamente à notícia publicada no dia 30/09/2020, sob o título "Administração do Amendoeira Golf
Resort "degrada serviços e condições de trabalho para aproveitar "ajudas" do Governo" - Sindicato da
Hotelaria do Algarve", nos termos seguintes:
 
O Amendoeira Golf Resort sempre respeitou, e continuará a respeitar, os direitos dos seus
trabalhadores, mas não abdica do seu poder de direção relativamente à determinação dos horários de
trabalho das suas equipas, no escrupuloso respeito pela lei, ouvindo os trabalhadores quando existam
alterações e tal se mostre necessário.
 
O comunicado realizado pelo Sindicato é maldoso e falso, pois ao contrário do que se afirma as
reduções do período normal de trabalho de alguns trabalhadores do Amendoeira Golf Resort, foram
implementadas no estrito cumprimento das disposições legais aplicáveis e fundamentaram-se na
brutal quebra de receita da empresa com o objetivo de ajustar os serviços prestados à procura muito
menor que o Amendoeira Golf Resort e o Turismo no Algarve tem vindo a sofrer pela crise da Covid-
19.
 
As medidas de apoio à crise da COVID-19 criadas pelo governo, inicialmente o chamado lay off
simplificado e atualmente a medida de apoio à retoma progressiva, aplicadas no Amendoeira Golf
Resort respeitaram e cumpriram todos os requisitos legais exigíveis.
 
O Amendoeira Golf Resort não só manteve como melhorou as condições de trabalho durante este
período, assegurando a disponibilização de materiais e equipamentos de proteção individual,
garantindo a saúde e segurança dos seus trabalhadores.
 
O Amendoeira Golf Resort conseguiu manter os padrões de qualidade do seu serviço, contando para
isso com o inestimável empenho dos seus colaboradores que acreditam que só com o esforço coletivo
se consegue manter uma empresa com tanta diversidade de segmentos numa época de tremendas
dificuldades para o turismo, nele incluindo o segmento do golfe e o do alojamento de férias para
turistas.
 
Atenciosamente,
 
Azy Leite
 
General Manager
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50 milhões para estimular o turismo interno em época baixa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/10/2020

Meio: Visão Online Autores: Luísa Oliveira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8f5216f6

 
A partir de dia 6, haverá muito dinheiro para comparticipar descontos turísticos e assim levar os
portugueses a passear nos meses em que a procura é naturalmente mais fraca
 
Depois deste fim de semana prolongado, entramos oficialmente em época baixa: As aulas começaram,
o tempo não está bom e as férias de 2020 já foram gastas. E se o turismo nacional definhou com a
pandemia, recuperando ligeiramente nos meses de verão, prevê-se que procura nacional e
internacional volte a decair nesta fase que se aproxima.
 
A campanha #Tupodes, do Turismo de Portugal, que desafiou os portugueses a descobrir o "melhor
destino do mundo", entra também em nova fase, para tentar minimizar a tendência do pós férias
grandes - agora o mote é #TuPodes, Visita Muito Por Pouco.  Com os 50 milhões de euros
disponibilizados pela Secretaria de Estado das Finanças - uma iniciativa do Governo inserida no pacote
de medidas de apoio à recuperação deste setor, fortemente afetado pela crise sanitária -, investiu-se
na plataforma de experiências visitaportugal.pt. "Comparticipamos em 50% os descontos dados pelas
empresas, nas áreas de alojamento, restauração, experiências, comboios e cultura", explica Luís
Araújo, presidente do Turismo de Portugal.
 
Comparticipamos em 50% os descontos dados pelas empresas, nas áreas de alojamento, restauração,
experiências, comboios e cultura
Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal
Neste site, há ofertas tão diversas como um pacote de três aulas de surf, em Vila Nova de Milfontes,
com 20% de desconto, que fica a 96 euros, um passeio a Fátima, Batalha, Nazaré e Óbidos por 52
euros ou um passeio pedestre na Rota Douro Cister por metade do preço (EUR10). E ainda promoções
na rede Solares de Portugal, Aldeias do Xisto ou Click2Portugal.
 
Atualmente, e os descontos só estarão disponíveis de dia 6 de outubro até 15 de dezembro, já há
cerca de mil experiências e 300 unidades hoteleiras em saldo, mas este número só terá tendência a
aumentar. Depois de um utilizador se inscrever na plataforma, emite o voucher do desconto
pretendido e, por norma, a marcação da data é feita diretamente com a empresa em questão. Por
exemplo, se a escolha tivesse recaído no pacote de três aulas de surf, o agendamento teria de ser
com a escola que disponibiliza essa promoção. Note-se que não haverá qualquer constrangimento de
calendário nesse agendamento.
 
"Com estas medidas, pretendemos estimular a procura em época baixa, especialmente do mercado
português, embora qualquer pessoa possa ir à plataforma e beneficiar dos descontos", lembra Luís
Araújo. É começar a marcar.
 
Luísa Oliveira
 
Jornalista
 
Luísa Oliveira
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