
DN
25/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Algarve espera que agosto seja ponto de viragem para o turismo
Fim do ano letivo no Reino Unido alimenta algumas expectativas no Algarve. Ainda assim, a Região de
Turismo admite que portugueses e espanhóis deverão ser os principais clientes nas próximas semanas
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NEWSAVIA
26/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 125

REACH: -1

Easyjet anuncia nova rota entre Nantes e Faro com dois voos no Inverno
A companhia de baixo custo europeia EasyJet vai abrir uma nova rota do Aeroporto de Nantes, na Alta
Bretanha (noroeste de França), para o Aeroporto de Faro/Algarve, no sul de Portugal, a partir da …

A companhia de baixo custo europeia EasyJet vai abrir uma nova rota do Aeroporto de Nantes, na Alta Bretanha
(noroeste de França), para o Aeroporto de Faro/Algarve, no sul de Portugal, a partir da próxima temporada de Inverno
(2021-22).

A programação prevista inclui dois voos por semana, a partir de 3 de novembro do corrente ano, ligações que serão
asseguradas com equipamento Airbus A319.

A Easyjet, que voa para Faro desde 1999, abriu uma base operacional no aeroporto algarvio em março deste ano, com
três aviões em permanência (LINK notícia relacionada).
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CORREIO DA MANHÃ
26/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • CORREIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Situação no Algarve preocupa
Deslocação em massa para as praias algarvias em agosto é motivo de alerta
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DN
25/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA SANTOS PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Portugal regista terceira maior queda de horas trabalhadas na UE
Quebra prende-se essencialmente com os períodos de encerramento dos setores mais afetados pelas
medidas de controlo da pandemia, como o alojamento e a restauração
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LITORALGARVE
26/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Nova fase da campanha digital promove destino para este verão
O Turismo do Algarve relança hoje a campanha de marketing digital assente no mote «O Algarve fica-te
bem! Sempre.». Esta é uma iniciativa que visa atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias de
verão 2021 na região, reforçando sempre a confiança e notoriedade da oferta turística deste destino
nacional.

O Turismo do Algarve relança hoje a campanha de marketing digital assente no mote «O Algarve fica-te bem!
Sempre.». Esta é uma iniciativa que visa atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias de verão 2021 na região,
reforçando sempre a confiança e notoriedade da oferta turística deste destino nacional.

A nova fase desta campanha de social media advertising e display ads irá decorrer entre 23 de julho e 13 de agosto e
tem como suporte um vídeo motivacional de 45 segundos que será divulgado nas redes sociais, de modo a inspirar os
turistas na escolha do Algarve para as férias de verão. Será ainda partilhado nas plataformas especializadas em
reservas de viagens, com o objetivo de promover o Algarve enquanto destino seguro para viajar.

«Apesar de o último ano e meio ter sido extremamente desafiante para o setor do turismo, queremos mostrar
aos turistas portugueses e estrangeiros que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar férias,
com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde pública.
Independentemente das contrariedades, percebemos que a vontade de viajar tem vindo a crescer e é por isso
fundamental reforçarmos a promoção do destino na época alta da atividade turística. Esperamos que a
campanha contribua para o aumento de reservas e que juntamente com a vinda de britânicos, com as reservas
de golfe previstas para setembro e com o avanço do processo de vacinação no espaço europeu ainda
possamos melhorar o desempenho do verão no Algarve»,afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
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https://www.youtube.com/watch?v=Q5rmIv9lyyA


A campanha de verão «O Algarve fica-te bem! Sempre.» promovida pelo Turismo do Algarve pretende dar continuidade
à campanha com o mesmo lema lançada em maio deste ano, após o segundo confinamento.

(Link)

8/45

https://litoralgarve.pt/2021/07/23/nova-fase-da-campanha-digital-promove-destino-para-este-verao/


ALGARVE PRIMEIRO
26/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

RTA relança campanha «O Algarve fica-te bem! Sempre»
O Turismo do Algarve relança hoje a campanha de marketing digital assente no mote «O Algarve fica-te
bem! Sempre.», uma iniciativa que visa atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias de verão 2021
na região.

O Turismo do Algarve relança hoje a campanha de marketing digital assente no mote «O Algarve fica-te bem! Sempre.»,
uma iniciativa que visa atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias de verão 2021 na região.

 

A nova fase desta campanha de social media advertising e display ads irá decorrer entre 23 de julho e 13 de agosto e
tem como suporte um vídeo motivacional de 45 segundos que será divulgado nas redes sociais, de modo a inspirar os
turistas na escolha do Algarve para as férias de verão. Será ainda partilhado nas plataformas especializadas em
reservas de viagens, com o objetivo de promover o Algarve enquanto destino seguro para viajar, revela a RTA em
comunicado.

 

<iframe width="730" height="407" src="https://www.youtube.com/embed/Q5rmIv9lyyA" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>

 

 «Apesar de o último ano e meio ter sido extremamente desafiante para o setor do turismo, queremos mostrar aos
turistas portugueses e estrangeiros que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar férias, com
tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde pública. Independentemente das
contrariedades, percebemos que a vontade de viajar tem vindo a crescer e é por isso fundamental reforçarmos a
promoção do destino na época alta da atividade turística. Esperamos que a campanha contribua para o aumento de
reservas e que juntamente com a vinda de britânicos, com as reservas de golfe previstas para setembro e com o avanço
do processo de vacinação no espaço europeu ainda possamos melhorar o desempenho do verão no Algarve», afirma
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
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Segundo a RTA, a campanha pretende dar continuidade a outra com o mesmo lema lançada em maio deste ano, após o
segundo confinamento.

 

(Link)
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https://www.algarveprimeiro.com/d/rta-relanca-campanha-o-algarve-fica-te-bem-sempre/39580-1


JORNAL DO ALGARVE
26/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: -1

Turismo do Algarve está a relançar campanha para atrair turistas ibéricos
O Turismo do Algarve relançou na sexta-feira a campanha de marketing digital assente no mote “O
Algarve fica-te bem! Sempre.”

O Turismo do Algarve relançou na sexta-feira a campanha de marketing digital assente no mote “O Algarve fica-te bem!
Sempre.”, iniciativa que visa atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias de verão 2021 na região, reforçando a
confiança e notoriedade da oferta turística deste destino nacional, anunciou o organismo.

A nova fase desta campanha de social media advertising edisplay ads decorre entre 23 de julho (a passada sexta-feira)
e 13 de agosto e tem como suporte um vídeo motivacional de 45 segundos que será divulgado nas redes sociais, de
modo a inspirar os turistas na escolha do Algarve para as férias de verão. Será ainda partilhado nas plataformas
especializadas em reservas de viagens, com o objetivo de promover o Algarve enquanto destino seguro para viajar.

“Apesar de o último ano e meio ter sido extremamente desafiante para o setor do turismo, queremos mostrar aos
turistas portugueses e estrangeiros que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar férias, com
tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde pública. Independentemente das
contrariedades, percebemos que a vontade de viajar tem vindo a crescer e é por isso fundamental reforçarmos a
promoção do destino na época alta da atividade turística. Esperamos que a campanha contribua para o aumento de
reservas e que juntamente com a vinda de britânicos, com as reservas de golfe previstas para setembro e com o avanço
do processo de vacinação no espaço europeu ainda possamos melhorar o desempenho do verão no Algarve”, afirma
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

A campanha de verão “O Algarve fica-te bem! Sempre.» promovida pelo Turismo do Algarve pretende dar continuidade à
campanha com o mesmo lema lançada em maio deste ano, após o segundo confinamento.

(Link)
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https://jornaldoalgarve.pt/tag/regiao-de-turismo-do-algarve/
https://www.youtube.com/watch?v=Q5rmIv9lyyA
https://jornaldoalgarve.pt/turismo-do-algarve-esta-a-relancar-campanha-para-atrair-turistas-ibericos/


BARLAVENTO
26/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

«O Algarve fica-te bem! Sempre.» foca-se no mercado interno e
espanhol
Nova fase da campanha digital «O Algarve fica-te bem! Sempre.» promove destino para este verão.

Nova fase da campanha digital «O Algarve fica-te bem! Sempre.»
promove destino para este verão.
O Turismo do Algarve relança hoje a campanha de marketing digital assente no mote «O Algarve fica-te bem! Sempre.».

Esta é uma iniciativa que visa atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias de verão 2021 na região, reforçando
sempre a confiança e notoriedade da oferta turística deste destino nacional.

A nova fase desta campanha de social media advertising e display ads irá decorrer entre 23 de julho e 13 de agosto e
tem como suporte um vídeo motivacional de 45 segundos que será divulgado nas redes sociais, de modo a inspirar os
turistas na escolha do Algarve para as férias de verão.

Será ainda partilhado nas plataformas especializadas em reservas de viagens, com o objetivo de promover o Algarve
enquanto destino seguro para viajar.

«Apesar de o último ano e meio ter sido extremamente desafiante para o sector do turismo, queremos mostrar aos
turistas portugueses e estrangeiros que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar férias, com
tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde pública», afirma João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve.

«Independentemente das contrariedades, percebemos que a vontade de viajar tem vindo a crescer e é por isso
fundamental reforçarmos a promoção do destino na época alta da atividade turística. Esperamos que a campanha
contribua para o aumento de reservas e que juntamente com a vinda de britânicos, com as reservas de golfe previstas
para setembro e com o avanço do processo de vacinação no espaço europeu ainda possamos melhorar o desempenho
do verão no Algarve», conclui o responsável.
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A campanha de verão «O Algarve fica-te bem! Sempre.» promovida pelo Turismo do Algarve pretende dar continuidade à
campanha com o mesmo lema lançada em maio deste ano, após o segundo confinamento.

(Link)
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https://barlavento.sapo.pt/algarve/o-algarve-fica-te-bem-sempre-foca-se-no-mercado-interno-e-espanhol


O TURISMO
26/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2480

REACH: -1

Campanha ”Algarve fica-te bem! Sempre” novo destino neste Verão
O Turismo do Algarve está a promover “O Algarve fica-te bem! Sempre” uma campanha de marketing
digital que tem como base o tema acima referido.

 

O Turismo do Algarve está a promover “O Algarve fica-te bem! Sempre” uma campanha de marketing digital que tem
como base o tema acima referido.

Esta campanha tem como objectivo motivar e atrair turistas nacionais e espanhóis para ficarem no Algarve nas férias do
Verão de 2021 “reforçando sempre a confiança e notoriedade da oferta turística deste destino nacional”.

A referida fase desta campanha de “social media advertising e display ads” terá lugar entre 23 de Julho e 13 de Agosto
tendo como suporte “um vídeo motivacional de 45 segundos que será divulgado nas redes sociais, de modo a
inspirar os turistas na escolha do Algarve para as férias de verão”. 

Será ainda partilhado nas plataformas especializadas em reservas de viagens, com o objectivo de promover o Algarve
enquanto destino seguro para viajar.

Sobre a situação João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve comenta: “Apesar de o último ano e meio ter
sido extremamente desafiante para o sector do turismo, queremos mostrar aos turistas portugueses e
estrangeiros que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar férias, com tranquilidade e
cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde pública. Independentemente das
contrariedades, percebemos que a vontade de viajar tem vindo a crescer e é por isso fundamental reforçarmos
a promoção do destino na época alta da actividade turística.
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E continuando sublinha  “Esperamos que a campanha contribua para o aumento de reservas e que juntamente
com a vinda de britânicos, com as reservas de golfe previstas para setembro e com o avanço do processo de
vacinação no espaço europeu ainda possamos melhorar o desempenho do verão no Algarve”, conclui o
presidente do Turismo do Algarve.

A campanha de verão “O Algarve fica-te bem! Sempre.”uma iniciativa  promovida pelo Turismo do Algarve tem como
objectivo dar “continuidade à campanha com o mesmo lema lançada em Maio deste ano, após o segundo
confinamento”.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cUW2RT06-ys" title="YouTube video
player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-
in-picture" allowfullscreen></iframe>

(Link)
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https://www.oturismo.pt/destinos/45008-campanha-algarve-fica-te-bem-sempre-novo-destino-neste-verao.html


SUL INFORMAÇÃO
26/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Nova campanha relembra que “O Algarve fica-te bem! Sempre.” [com
vídeo]
Campanha é dirigida aos mercados português e espanhol

 

O Turismo do Algarve relançou hoje a campanha de marketing digital “O Algarve fica-te bem! Sempre.”, que
pretende atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias de Verão 2021 na região, «reforçando sempre a
confiança e notoriedade da oferta turística deste destino nacional».

A nova fase desta campanha de social media advertising e display ads vai decorrer entre 23 de Julho e 13 de Agosto e
tem como suporte um vídeo motivacional de 45 segundos que será divulgado nas redes sociais, «de modo a inspirar os
turistas na escolha do Algarve para as férias de verão. Será ainda partilhado nas plataformas especializadas em
reservas de viagens, com o objetivo de promover o Algarve enquanto destino seguro para viajar».

«Apesar de o último ano e meio ter sido extremamente desafiante para o setor do turismo, queremos mostrar aos
turistas portugueses e estrangeiros que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar férias, com
tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde pública. Independentemente das
contrariedades, percebemos que a vontade de viajar tem vindo a crescer e é por isso fundamental reforçarmos a
promoção do destino na época alta da atividade turística. Esperamos que a campanha contribua para o aumento de
reservas e que juntamente com a vinda de britânicos, com as reservas de golfe previstas para setembro e com o avanço
do processo de vacinação no espaço europeu ainda possamos melhorar o desempenho do verão no Algarve», afirma
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

A campanha de verão “O Algarve fica-te bem! Sempre.” promovida pelo Turismo do Algarve pretende também dar
continuidade à campanha com o mesmo lema lançada em Maio deste ano, após o segundo confinamento.
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<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Q5rmIv9lyyA" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>

(Link)

17/45

https://www.sulinformacao.pt/2021/07/nova-campanha-relembra-que-o-algarve-fica-te-bem-sempre-com-video/


NIT
26/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3086

REACH: 72118

O novo vídeo do Algarve para chamar turistas portugueses num ano
complicado
A nova fase da campanha decorre até 13 de agosto e pretende inspirar os turistas na escolha do Algarve
para estas férias.

 

Num ano complicado para o setor em Portugal, o Turismo do Algarve relançou a campanha com o mote “O Algarve fica-
te bem! Sempre”, uma uma iniciativa que visa atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias de verão 2021 na
região, reforçando sempre a confiança e notoriedade da oferta turística deste destino nacional.

A nova fase desta campanha decorre até 13 de agosto e tem como suporte um vídeo de 45 segundos que pretende
inspirar os turistas na escolha do Algarve para as férias de verão. Será ainda partilhado nas plataformas especializadas
em reservas de viagens, com o objetivo de promover o Algarve enquanto destino seguro para viajar.

Segundo João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, “apesar de o último ano e meio ter sido extremamente
desafiante para o setor do turismo, queremos mostrar aos turistas portugueses e estrangeiros que o Algarve continua a
ser um destino seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção da
saúde pública. Independentemente das contrariedades, percebemos que a vontade de viajar tem vindo a crescer e é por
isso fundamental reforçarmos a promoção do destino na época alta da atividade turística”, explica.

O setor espera que a campanha contribua “para o aumento de reservas” e que juntamente com a vinda de britânicos,
com as reservas de golfe previstas para setembro e com o avanço do processo de vacinação no espaço europeu “ainda
possamos melhorar o desempenho do verão no Algarve”, acrescenta João Fernandes.

A campanha de verão “O Algarve fica-te bem! Sempre” pretende dar continuidade à campanha com o mesmo lema
lançada em maio deste ano, após o segundo confinamento. Pode ver o vídeo aqui:

<iframe width="754" height="424" src="https://www.youtube.com/embed/Q5rmIv9lyyA" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>

(Link)
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https://www.nit.pt/fora-de-casa/na-cidade/algarve-tem-um-novo-video-para-chamar-turistas-portugueses-em-ano-complicado


MEIOS & PUBLICIDADE
26/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 4730

REACH: -1

Turismo do Algarve em campanha para “atrair turistas nacionais e
espanhóis” (com vídeo)
“Atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias de Verão 2021 na região, reforçando sempre a
confiança e notoriedade da oferta turística deste destino nacional”

“Atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias de Verão 2021 na região, reforçando sempre a confiança e
notoriedade da oferta turística deste destino nacional” é o objectivo da campanha colocada no ar pelo Turismo de
Algarve. Sob o claim “O Algarve fica-te bem! Sempre”, trata-se de uma segunda vaga que pretende dar continuidade à
campanha com o mesmo lema lançada no passado mês de Maio, no rescaldo do segundo confinamento.

“Apesar de o último ano e meio ter sido extremamente desafiante para o sector do turismo, queremos mostrar aos
turistas portugueses e estrangeiros que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar férias, com
tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a protecção da saúde pública”, afirma João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve. “Independentemente das contrariedades, percebemos que a vontade de viajar tem
vindo a crescer e é por isso fundamental reforçarmos a promoção do destino na época alta da actividade turística”,
defende o responsável, manifestando a expectativa de que “a campanha contribua para o aumento de reservas e que,
juntamente com a vinda de britânicos, com as reservas de golfe previstas para Setembro e com o avanço do processo
de vacinação no espaço europeu, ainda possamos melhorar o desempenho do Verão no Algarve”.

Presente em meios digitais e nas redes sociais até ao próximo dia 13 de Agosto, a campanha tem como peça central
um filme de 45 segundos criado para “inspirar os turistas na escolha do Algarve para as férias de Verão”. A agência
responsável pela campanha é a DG Portugal e a produção do vídeo ficou a cargo da New Light Pictures.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Q5rmIv9lyyA" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>

(Link)
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https://www.meiosepublicidade.pt/2021/07/turismo-do-algarve-em-campanha-para-atrair-turistas-nacionais-e-espanhois-com-video/


OPÇÃO TURISMO
26/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

“O Algarve fica-te bem! Sempre”
O Turismo do Algarve relançou a campanha de marketing digital assente no mote “O Algarve fica-te bem!
Sempre.”.

O Turismo do Algarve relançou a campanha de marketing digital assente no mote “O Algarve fica-te bem! Sempre.”.

Esta é uma iniciativa que visa atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias de Verão 2021 na região, reforçando
sempre a confiança e notoriedade da oferta turística deste destino nacional.

A nova fase desta campanha de social media advertising e display ads irá decorrer até 13 de Agosto e tem como suporte
um vídeo de 45 segundos que está a ser divulgado nas redes sociais, de modo a inspirar os turistas na escolha do
Algarve para as férias de Verão.

Será ainda partilhado nas plataformas especializadas em reservas de viagens, com o objectivo de promover o Algarve
enquanto destino seguro para viajar.

A campanha de Verão “O Algarve fica-te bem! Sempre.” promovida pelo Turismo do Algarve pretende dar continuidade à
campanha com o mesmo lema lançada em Maio deste ano, após o segundo confinamento.
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ALGARVE
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23/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 380

REACH: -1

Turismo do Algarve promove destino para este Verão
O Turismo do Algarve relança, no dia 23 de julho, a campanha de marketing digital assente no mote «O
Algarve fica-te bem! Sempre.»
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O Turismo do Algarve relança, no dia 23 de julho, a campanha de marketing digital assente no mote «O Algarve fica-te
bem! Sempre.». A iniciativa visa atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias deste Verão na região, reforçando
sempre a confiança e notoriedade da oferta turística deste destino nacional. 

<iframe width="728" height="408" src="https://www.youtube.com/embed/Q5rmIv9lyyA" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>

A nova fase desta campanha de social media advertising e display ads irá decorrer entre 23 de julho e 13 de agosto e
tem como suporte um vídeo motivacional de 45 segundos que será divulgado nas redes sociais, de modo a inspirar os
turistas na escolha do Algarve para as férias de verão. Será ainda partilhado nas plataformas especializadas em
reservas de viagens, com o objetivo de promover o Algarve enquanto destino seguro para viajar. A campanha de Verão
pretende dar continuidade à campanha com o mesmo lema lançada em maio deste ano, após o segundo confinamento.

(Link)
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MAIS ALGARVE
23/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

O ALGARVE Fica-te Bem! Sempre
O Turismo do Algarve relança hoje a campanha de marketing digital assente no mote «O Algarve fica-te
bem! Sempre.»

 

O Turismo do Algarve relança hoje a campanha de marketing digital assente no mote «O Algarve fica-te bem!
Sempre.». Esta é uma iniciativa que visa atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias de verão 2021 na região,
reforçando sempre a confiança e notoriedade da oferta turística deste destino nacional.

A nova fase desta campanha de social media advertising e display ads irá decorrer entre 23 de julho e 13 de agosto e
tem como suporte um vídeo motivacional de 45 segundos que será divulgado nas redes sociais, de modo a inspirar os
turistas na escolha do Algarve para as férias de verão. Será ainda partilhado nas plataformas especializadas em
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reservas de viagens, com o objetivo de promover o Algarve enquanto destino seguro para viajar.

«Apesar de o último ano e meio ter sido extremamente desafiante para o setor do turismo, queremos mostrar
aos turistas portugueses e estrangeiros que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar férias,
com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde pública.
Independentemente das contrariedades, percebemos que a vontade de viajar tem vindo a crescer e é por isso
fundamental reforçarmos a promoção do destino na época alta da atividade turística. Esperamos que a
campanha contribua para o aumento de reservas e que juntamente com a vinda de britânicos, com as reservas
de golfe previstas para setembro e com o avanço do processo de vacinação no espaço europeu ainda
possamos melhorar o desempenho do verão no Algarve», afirma João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve.

A campanha de verão «O Algarve fica-te bem! Sempre.» promovida pelo Turismo do Algarve pretende dar continuidade
à campanha com o mesmo lema lançada em maio deste ano, após o segundo confinamento.

(Link)
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CORREIO DE LAGOS
23/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

Turismo do Algarve: Nova fase da campanha digital promove destino
para este Verão
O Turismo do Algarve relança hoje a campanha de Marketing digital assente no mote «O Algarve fica-te
bem! Sempre».

<iframe width='730' height='441' src='https://www.youtube.com/embed/Q5rmIv9lyyA' title='YouTube video player'
frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture'
allowfullscreen></iframe>

O Turismo do Algarve relança hoje a campanha de Marketing digital assente no mote «O Algarve fica-te bem!
Sempre». Esta é uma iniciativa que visa atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias de Verão 2021 na
região, reforçando a confiança e notoriedade da oferta turística deste destino nacional.

A nova fase desta campanha de social media advertising e display ads irá decorrer entre 23 de Julho e 13 de Agosto e
tem como suporte um vídeo motivacional de 45 segundos, que será divulgado nas redes sociais, de modo a inspirar os
turistas na escolha do Algarve para as férias de Verão. Será ainda partilhado nas plataformas especializadas em
reservas de viagens, com o objectivo de promover o Algarve enquanto destino seguro para viajar.

«Apesar de o último ano e meio ter sido extremamente desafiante para o sector do turismo, queremos mostrar aos
turistas portugueses e estrangeiros que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar férias, com
tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a protecção da saúde pública. Independentemente das
contrariedades, percebemos que a vontade de viajar tem vindo a crescer e é por isso fundamental reforçarmos a
promoção do destino na época alta da atividade turística. Esperamos que a campanha contribua para o aumento de
reservas e que juntamente com a vinda de britânicos, com as reservas de golfe previstas para Setembro e com o
avanço do processo de vacinação no espaço europeu ainda possamos melhorar o desempenho do Verão no Algarve»,
afirma João Fernandes, Presidente do Turismo do Algarve.

A campanha de Verão «O Algarve fica-te bem! Sempre» pretende dar continuidade à campanha com o mesmo lema
lançada em Maio deste ano, após o segundo confinamento.

(Link)
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POSTAL
23/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Turismo do Algarve relança campanha "O Algarve fica-te bem! Sempre"
para atrair turistas
Iniciativa pretende inspirar turistas nacionais e espanhóis na escolha do Algarve para as férias de verão

O Turismo do Algarve relança esta sexta-feira a campanha de marketing digital assente no mote "O Algarve fica-te bem!
Sempre", uma iniciativa que visa atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias de verão 2021 na região, reforçando
sempre a confiança e notoriedade da oferta turística deste destino nacional.

A nova fase desta campanha de social media advertising edisplay ads vai decorrer entre 23 de julho e 13 de agosto e
tem como suporte um vídeo motivacional de 45 segundos que será divulgado nas redes sociais, de modo a inspirar os
turistas na escolha do Algarve para as férias de verão. Será ainda partilhado nas plataformas especializadas em
reservas de viagens, com o objetivo de promover o Algarve enquanto destino seguro para viajar.

"Apesar de o último ano e meio ter sido extremamente desafiante para o setor do turismo, queremos mostrar aos
turistas portugueses e estrangeiros que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar férias, com
tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde pública. Independentemente das
contrariedades, percebemos que a vontade de viajar tem vindo a crescer e é por isso fundamental reforçarmos a
promoção do destino na época alta da atividade turística. Esperamos que a campanha contribua para o aumento de
reservas e que juntamente com a vinda de britânicos, com as reservas de golfe previstas para setembro e com o avanço
do processo de vacinação no espaço europeu ainda possamos melhorar o desempenho do verão no Algarve", afirma
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

A campanha de verão "O Algarve fica-te bem! Sempre" promovida pelo Turismo do Algarve pretende dar continuidade à
campanha com o mesmo lema lançada em maio deste ano, após o segundo confinamento.
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A VOZ DO @LGARVE
23/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1360

REACH: -1

Nova fase da campanha digital promove destino para este verão: «O
Algarve fica-te bem! Sempre.»
O Turismo do Algarve relança hoje a campanha de marketing digital assente no mote «O Algarve fica-te
bem! Sempre.»

Esta é uma iniciativa que visa atrair turistas nacionais e espanhóis para as férias de verão 2021 na região, reforçando
sempre a confiança e notoriedade da oferta turística deste destino nacional.

A nova fase desta campanha de social media advertising e display ads irá decorrer entre 23 de julho e 13 de agosto e
tem como suporte um vídeo motivacional de 45 segundos que será divulgado nas redes sociais, de modo a inspirar os
turistas na escolha do Algarve para as férias de verão. Será ainda partilhado nas plataformas especializadas em
reservas de viagens, com o objetivo de promover o Algarve enquanto destino seguro para viajar.

«Apesar de o último ano e meio ter sido extremamente desafiante para o setor do turismo, queremos mostrar aos
turistas portugueses e estrangeiros que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar férias, com
tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde pública. Independentemente das
contrariedades, percebemos que a vontade de viajar tem vindo a crescer e é por isso fundamental reforçarmos a
promoção do destino na época alta da atividade turística. Esperamos que a campanha contribua para o aumento de
reservas e que juntamente com a vinda de britânicos, com as reservas de golfe previstas para setembro e com o avanço
do processo de vacinação no espaço europeu ainda possamos melhorar o desempenho do verão no Algarve», afirma
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

A campanha de verão «O Algarve fica-te bem! Sempre.» promovida pelo Turismo do Algarve pretende dar continuidade à
campanha com o mesmo lema lançada em maio deste ano, após o segundo confinamento.
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POSTAL
26/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Congresso de Hotelaria e Turismo regressa a Albufeira
O congresso regressa à principal região turística portuguesa entre 11 e 13 de novembro, de forma
presencial, e prevê reunir várias centenas de participantes para debater o futuro da atividade e fomentar
a troca de experiências entre profissionais

O 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo vai regressar a Albufeira oito anos depois e realiza-se sob o tema “O
Turismo tem futuro”, antecipando a retoma de um dos setores mais afetados pela pandemia, anunciou a organização.

O congresso regressa à principal região turística portuguesa entre 11 e 13 de novembro, de forma presencial, e prevê
reunir várias centenas de participantes para debater o futuro da atividade e fomentar a troca de experiências entre
profissionais, após um ano de interregno devido à pandemia de covid-19, salientou a organização na apresentação do
evento, que decorreu no salão nobre da Câmara de Albufeira.

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) é a promotora do congresso e o seu presidente, Raul Martins, agradeceu à
autarquia algarvia a “disponibilidade” para apoiar o evento e “fazer regressar o maior congresso nacional de Hotelaria e
Turismo à região do Algarve e a Albufeira, onde há oito anos se realizou o 25.º congresso com grande sucesso”.

O presidente da AHP recordou que o setor vive “há mais de 15 meses tempos complexos e difíceis” que “ainda não
terminaram”, mas considerou ser “tempo de olhar para a frente” e “de pensar o turismo do futuro” quando a retoma se
efetivar, “a partir de 2022”, e reconheceu que há “riscos” na promoção de um evento deste tipo “já em 2021 e
presencial”.

“Muitos poderão pensar que ainda é cedo, sobretudo pelo facto de estarmos demasiado envolvidos com a temática da
pandemia, o que poderia levar a que nos focássemos no passado recente e no presente, mas também sabemos que é
chegado o momento de debater o setor e o que queremos para ele no futuro”, justificou.

Raul Martins considerou que vai ser possível “analisar as lições apreendidas”, mas também de “apontar caminhos que
coloquem o turismo na linha da frente da recuperação económica de Portugal, como no passado recente aconteceu”.

“Também o local para este congresso não foi escolhido ao acaso, o Algarve é a região mais turística a nível nacional,
responsável em 2019 por cerca de 33% das dormidas de estrangeiros no país e com proveitos globais superiores a
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1.200 milhões de euros, e que tem em Albufeira um dos seus principais polos turísticos. Por isso acreditamos que
iremos ter um grande congresso que será o ponto de partida para o reencontro de todo o setor da hotelaria e turismo
com aqueles que nos procuram”, argumentou.

Participaram também na cerimónia de apresentação do congresso o presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos
Rolo, e o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, que classificou o congresso, num “período
especialmente sensível para o setor e a região”, como “momento marcante” para a atividade.

“E o tema não podia ser mais feliz”, disse, garantindo que “o turismo tem futuro” e que, nos últimos oito anos antes da
pandemia, “cresceu sempre acima do PIB global, portanto, muito acima do PIB português”, sendo “Portugal considerado
como um dos países mais competitivos do mundo neste setor”.

João Fernandes afirmou que “Portugal tem-se destacado no turismo e o Algarve é a referência principal turística
nacional, com inúmeros reconhecimentos em vários segmentos da oferta”, embora a atividade seja alvo de críticas.

“Olhando para o contributo no PIB, no emprego e nas exportações, não há outro setor que tenha a capacidade até 2023,
quando o turismo se perspetiva que esteja nos níveis de 2019, de colmatar o ‘gap’ das perdas com o turismo”,
sustentou, realçando o papel importante do setor na saída das crises anteriores.

Em “crises marcantes, o turismo foi recuperando e aumentou a sua intervenção” e “não vai ficar para trás, pelo contrário,
será mais uma vez a vanguarda, seja em questões de sustentabilidade, seja em questões de transição digital”, disse
ainda João Fernandes.
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PÚBLICO
25/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA TRIGUEIRÃO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Falta de meios das forças de segurança ameaça nova ligação marítima
entre Tânger e Portimão
Forças de segurança, nomeadamente o SEF, consideram a nova rota uma fragilidade para a segurança
interna de Portugal e para a Europa e por isso exigem reforço de meios para operar o porto de Portimão
como fronteira externa
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CORREIO DA MANHÃ
24/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • VANESSA FIDALGO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Portugueses de férias cá dentro
Quase 80% dos portugueses vão fazer férias em território nacional
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TVI
24/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

O Algarve tem 4 concelhos com mais de 1000 casos por cada 100.000
habitantes
O Algarve tem 4 concelhos com mais de 1000 casos por cada 100.000 habitantes

O Algarve tem 4 concelhos com mais de 1000 casos por cada 100.000 habitantes
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EXPRESSO
23/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 9636

REACH: 85612

Ingleses começam a chegar ao Algarve, mas a conta-gotas: “Aqui é
tranquilo e seguro. A pandemia não pode arruinar as nossas vidas”
O Algarve anseia pelo regresso em força dos britânicos, que estão a chegar a conta-gotas, ainda longe
do volume que é essencial para a operação de hotéis e outras empresas turísticas. A pandemia está a
provocar um segundo verão diferente, com sabor a férias no próprio país

Vieram ao Algarve pela primeira vez no ano passado, já em plena pandemia, e também tiveram a experiência de apanhar
a súbita alteração de Portugal a passar da lista verde para a âmbar no corredor aéreo britânico, pelo que tiveram de fazer
quarentena ao regressar ao Reino Unido. Mas Simon e Amanda Mclean assumem-se rendidos à região, aonde
acabaram por voltar, e estão desta vez a passar o mês inteiro de julho num resort na praia da Salema, no concelho de
Vila do Bispo.

"Apesar de haver uma pandemia, dá para ver que aqui toda a gente é muito cuidadosa a manter as coisas
limpas ou a usar máscara, estamos totalmente seguros e nunca nos sentimos em risco", frisa Amanda Mclean.

Os Mclean são dos raros britânicos que se aventuraram a ir ao Algarve antes do Reino Unido decretar desconfinamento,
e estão desde 1 de julho na Salema. Aos poucos, os ingleses começam a chegar à região por sua iniciativa, numa altura
em que os operadores turísticos estão cautelosos em avançar com programas de viagens em maior volume.

"Muitas pessoas no Reino Unido gostariam de vir agora a Portugal, só não vêm com receio das restrições que
podem existir. E o Boris (Johnson) está a tentar dar liberdade para que se possa voltar à vida normal",
considera Amanda Mclean.

O casal britânico está habituado a viajar seis vezes por ano, e em tempos de pandemia tem enfrentado restrições
acrescidas também por terem de se deslocar frequentemente a Hong Kong, onde Simon detém negócios na área
tecnológica. Contra a corrente, não abrem mão de continuar a fazer viagens, e afirmam-se felizes por estar agora a
desfrutar de um mês de sol no Algarve.
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"Muitas pessoas no Reino Unido gostariam de vir agora a Portugal, só não vêm com receio
das restrições que existem. E o Boris está a tentar dar liberdade para que se volte à vida
normal", frisa Amanda Mclean

"Em todo o lado há restrições, cada vez que se faz uma reserva há novas regras a surgir e corre-se o risco de ter de
fazer quarentenas. Mas não vamos desistir, viajamos com o 'laptop' para todo o lado para estamos sempre informados,
a pandemia não pode arruinar as nossas vidas", nota Amanda Maclean.

Curiosamente, foi a própria pandemia e as suas limitações que levaram Simon e Amanda a conhecerem o Algarve. "Em
setembro do ano passado, estávamos a questionar-nos: para onde vamos agora viajar? Havia muitos destinos
fechados, e este era dos poucos sítios onde podíamos ir", recorda Simon Mclean. "Ao chegar dissemos: porque
não viemos aqui antes? É muito bonito e pacífico, gostamos muito desta zona onde estamos, a Salema é uma vila
piscatória encantadora".

Já vacinados contra a covid, os Mclean não terão desta vez de cumprir isolamento quando chegarem ao Reino Unido -
onde, apesar de ter sido decretado desconfinamento, as regras para viajar ao exterior permanecem num limbo incerto,
também dependente das regras de entrada em cada destino.

"Temos de ter um teste covid feito dois dias antes de chegar, mas não temos de fazer isolamento. Não
queremos é fazer mais quarentenas, já tivemos a nossa dose", frisa Simon. "Da outra vez, tivemos de fazer um
teste aqui, três testes no Reino Unido, ainda tivemos em isolamento por dez dias, e não foi num hotel bonito como este
onde estamos aqui no Algarve", faz notar o britânico, apontando a vista de mar que disfruta da sua villa no resort NAU
Salema Beach, onde está alojado.

Nos resorts em Albufeira, como o Palm Village, é notória a falta de britânicos, mas a operação tem sido compensada
com o aumento de portugueses

 
Tiago Miranda

O regresso dos turistas ingleses é ansiado no Algarve, mas em pleno mês de julho muitos hotéis conformam-se em ter
nesta altura um maior volume de portugueses (que também se estão a retrair de viajar), prevendo-se que a operação até
venha a correr melhor que no ano passado.

"Todos os países estão a tentar que os seus cidadãos façam férias internas e não vão para fora, numa
tendência de 'staycation' (stay on vacation)", nota Marcos Sousa, diretor do resort Palm Village na Herdade dos
Salgados, no concelho de Albufeira. "Tudo tem mudado com uma rapidez tão grande que as pessoas têm dificuldade em
tomar decisões sobre férias e acabam por ficar no próprio país".

As perspetivas do Algarve em relação aos turistas ingleses já sofreram este verão vários ziguezagues: em junho houve
a esperança de uma operação forte, quando Portugal foi o único país do sul da Europa a figurar na lista verde
de corredor aéreo do Reino Unido, o que gerou um grande aumento de reservas e incentivou à reabertura de hotéis
que permaneciam fechados. Mas seguiu-se uma vaga de cancelamentos quando o país foi removido do corredor aéreo
por decisão do Governo britânico, devido ao aumento de casos da nova variante de covid.

O recente desconfinamento decretado no Reino Unido desde 17 de julho (já conhecido como o dia da liberdade) está a
gerar uma procura de britânicos no Algarve que ainda é tímida, longe do volume que atingiu quando Portugal entrou no
corredor aéreo, em junho.

"Começamos a ter algumas reservas de ingleses, sentimos um aumento da procura deste mercado mas não é
tão elevada como aconteceu das outras vezes, em que Portugal entrou na lista verde", constata o diretor do
Palm Village nos Salgados.

"Quando estivemos na lista verde, tivemos muitos ingleses que não eram clientes típicos do Algarve, mas do sul de
Espanha ou das Baleares", refere Marcos Sousa. "Temos reservas de ingleses que já vinham do passado, e sabemos
que mais hora menos hora estas reservas irão aumentar, previsivelmente durante as próximas três semanas".

35/45



O resort com tudo incluído nos Salgados tem de momento 850 pessoas diárias, "quase tudo portugueses", que têm
lidado bem com as restrições em vigor, nomeadamente a obrigação de se apresentar certificado de vacina ou teste
negativo à covid à chegada. Os próprios hotéis estão a vender testes rápidos na receção, onde providenciaram espaços
próprios para os hóspedes os poderem fazer.

"A nós faz-nos falta os ingleses, mas não estamos totalmente dependentes deles", destaca o diretor do NAU Palm
Village. "Como trabalhamos bem o mercado nacional, sentimos uma quebra inferior à de outros hotéis do Algarve, que
estão muito dependentes de mercados internacionais, nomeadamente o inglês".

 

Daniel Gomes, dono de uma empresa de passeios na Salema, frisa que "o turismo nacional tem sido a nossa safa. mas
era bom que os estrangeiros viessem para isto voltar à normalidade"

 
Tiago Miranda

A falta de estrangeiros no Algarve também está a fazer mossa às empresas que vendem passeios de barcos ou outras
atividades. "As coisas estão muito paradas à espera dos estrangeiros, era importante que viessem para isto
voltar à normalidade", confessa Daniel Gomes, dono da The Way Tours na praia da Salema.

"Estamos a sofrer um bocado com esta situação, o fluxo que há agora é mais de portugueses, mas sentimos que as
atividades são a parte mais dispensável do verão, as pessoas têm sobretudo é de dormir e comer", constata. Tem
resistido "a fazer um pouco de tudo", alugueres de material, padel, passeios de barco, às grutas na Ponta da Piedade, a
Benagil ou para ver golfinhos, que é "o que os portugueses mais pedem".

"Desde que a pandemia começou, o turismo nacional tem sido a nossa safa", destaca Daniel Gomes. "Mas os
estrangeiros procuram sempre o que é mais caro. Os ingleses gastam mais e querem coisas privadas porque têm
uma vida diferente da nossa".

Com o arrastar da situação, "tentamos manter a mesma oferta, com os mínimos possíveis para isto não fechar",
salienta o dono da empresa de passeios em Salema. "Na marina de Lagos, onde investimos muito dinheiro, tivemos de
parar e acabámos por perder tudo. Tenho investido dos meus bolsos, nada de bancos, e estamos a ver se conseguimos
ultrapassar isto sem grandes dívidas, que é o pior. O Estado é que nos podia ajudar mais, é vergonhoso".

"Já é muito tempo disto, e se continuar por muito mais muita empresa vai fechar", destaca Daniel Gomes. "Temos feito
um esforço grande de nos organizarmos todos nestas empresas de turismo para manter a oferta possível, é a única
hipótese de não fechar. Cá estamos a resistir, é o que é".
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EXPRESSO
23/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 85

PROGRAMA • REVISTA E

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Boa Cama Boa Mesa - As nossas recomendações
Pelo Sotavento algarvio e pela Ria Formosa a partir da Fuseta
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JORNAL DE NOTÍCIAS
23/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 38

PROGRAMA • SUPLEMENTO - EVASÕES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANDRÉ ROSA

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

VERÃO ATIVO E SAUDÁVEL NO SOTAVENTO ALGARVIO
O hotel The Prime Energize, vocacionado para o desporto e vida saudável, renovou-se ao fim de quatros
anos de vida
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EXPRESSO
23/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4889

REACH: 58000

Boa cama boa mesa
Com os pés na areia
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THE PORTUGAL NEWS
23/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4590

REACH: -1

El turismo del Algarve deposita sus esperanzas en los británicos
Las autoridades turísticas del Algarve esperan que la flexibilización de las restricciones de cuarentena en
Inglaterra para los residentes de la doble vara se traduzca en un impulso muy necesario para el turismo
de la región.
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Las autoridades turísticas del Algarve esperan que la
flexibilización de las restricciones de cuarentena en
Inglaterra para los residentes de la doble vara se traduzca
en un impulso muy necesario para el turismo de la región.
El levantamiento de la cuarentena impuesta a los viajeros procedentes de Portugal se considera un "paso adelante" para
el turismo y el sector hotelero del Algarve se muestra "esperanzado" respecto al impacto de la medida en las reservas,
según la principal asociación hotelera regional.

"La medida es un paso más hacia el levantamiento de las restricciones, que en la práctica han impedido y siguen
impidiendo los viajes, y estamos algo expectantes sobre el impacto que puede tener en el aumento de la demanda de los
turistas británicos", dijo el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas del Algarve (AHETA),Elidérico
Viegas.

El dirigente de la asociación dijo que "aún es demasiado pronto" para saber cómo impactará esta medida en la demanda,
ya que, recordó, "se siguen manteniendo algunas de las restricciones anteriores, en concreto la exigencia, dos días
después de regresar al Reino Unido, de hacer una prueba de PCR".

"Nuestro país aún no ha levantado las restricciones a la entrada de turistas británicos con dos dosis de la vacuna, lo que
es una pena, y se sigue exigiendo la realización de un test para entrar en Portugal", dijo Elidérico Viegas.

"Nuestras estimaciones apuntan a que tendremos un nivel de ocupación en los meses de julio y agosto que podría
rondar el 60%, todavía lejos del 100% habitual que se daba antes de la pandemia", dijo.

El presidente de AHETA subrayó que estas previsiones de ocupación son "más o menos idénticas" a las del año pasado
y lamentó que "las previsiones de tener un verano mucho mejor que el año pasado" se están viendo "comprometidas por
las restricciones que se siguen anunciando y por las recomendaciones de países muy importantes en la demanda
turística de la región, como Alemania, Holanda e Irlanda".

"Y tenemos cierta curiosidad por saber cuál será el impacto real del levantamiento de estas restricciones en el aumento
de la demanda de los turistas británicos", reiteró, recordando que el Reino Unido es el principal emisor de turistas al
Algarve.

La AHETA considera, sin embargo, que estas últimas medidas de Inglaterra son "una medida positiva" y espera que
"pueda contribuir a aumentar la demanda de los turistas británicos", porque "cualquier impacto positivo en este mercado
repercutirá pronto en los índices de ocupación y en los resultados económicos de las empresas turísticas".

"Creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que vamos a tener que hacer frente a la pandemia y tenemos que
encontrar soluciones diferentes a las que hemos encontrado hasta ahora, porque no es posible bloquear, facilitar el
bloqueo y volver a bloquear sistemáticamente. Esto conlleva pérdidas muy elevadas y, en gran medida, estas medidas o
restricciones para frenar la pandemia son también a menudo contradictorias e incluso muestran una dudosa eficacia",
dijo.

Por ello, Elidérico Viegas pidió a las "entidades competentes de todo el mundo y de Portugal" que "tomen medidas para
conciliar la lucha contra la pandemia, al mismo tiempo que hacen que el mundo vuelva a trabajar", porque "seguir
luchando contra la pandemia parando la economía" está provocando un "desastre que puede causar problemas mayores
que la propia pandemia".

El 19 de julio, Inglaterra levantó casi todas las restricciones impuestas para contener la propagación del nuevo
coronavirus, incluido el uso obligatorio de mascarillas en la mayoría de las situaciones.

El Primer Ministro británico, Boris Johnson, justificó la decisión por el éxito del programa de vacunación en el país -dos
tercios de los adultos tienen las dos dosis-, que ha reducido las enfermedades graves, las hospitalizaciones y las
muertes, eliminando así el riesgo de sobrecarga del sistema sanitario.

(Link)
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https://www.inesp.pt/formacao_aheta/
https://www.theportugalnews.com/es/noticias/2021-07-23/algarve-tourism-pins-hopes-on-brits/61206

