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1. DESEMPENHO DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO ALGARVE - 2021 

 
 

1.1. Principais indicadores da atividade turística no Algarve em 2021 

 
 

INDICADORES 2020 2021 
TX. VAR. 
2020/21 

VAR. 
ABSOLUTA 
2020/21 

DORMIDAS 

Portugueses 3 813 998 5 238 238 37,3% 1 424 240 

Estrangeiros 4 076 713 5 647 615 38,5% 1 570 902 

Total 7 890 711 10 885 853 38,0% 2 995 142 

HÓSPEDES 

Portugueses 1 067 397 1 400 295 31,2% 332 898 

Estrangeiros 924 438 1 331 719 44,1% 407 281 

Total 1 991 835 2 732 014 37,2% 740 179 

MOVIMENTOS 
AEROPORTO 

Portugueses 163 656 225 848 38,0% 62 192 

Estrangeiros 2 042 907 3 039 410 48,8% 996 503 

Total 2 206 563 3 265 258 48,0% 1 058 695 

REVPAR Total 29,28       

PROVEITOS 
Totais 461 563 493 750 192 884 62,5% 288 629 391 

Aposento 346 461 839 536 122 970 54,7% 189 661 131 

GOLFE N.º Voltas 713 915 767 417 7,5% 53 502 

            

Fonte: Turismo do Algarve 
 
 

 

1.2. Capacidade de alojamento na hotelaria global  

Comparativamente com o ano anterior, em 2021, o número de empreendimentos 

turísticos no Algarve sofreu uma redução de 0,8% (-5 empreendimentos). Em linha com 

este decréscimo, a quota regional de empreendimentos teve uma variação de 0,2%, para 

os 12,6% atuais, sendo a quarta região com mais empreendimentos. 

Em oposição, tanto as unidades de alojamento, como o número de camas, aumentaram 

os valores registados no ano transato. As primeiras variaram positivamente 1,4% (de 

44 935 unidades para 45 551), sendo que o número de camas subiu 0,3% (de 108 945 

camas para 109 227). A quota regional das unidades de alojamento é de 26,7%, o valor 

regional mais elevado. A quota regional do número de camas é de 30,2%, também o 

valor regional mais elevado. 

No que se refere ao número de apartamentos, o Algarve possui menos 1902 unidades 

em comparação a 2020, com um total de 20 189. No entanto, lidera a quota regional de 

forma destacadíssima, com 65,2% das unidades nacionais. 
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INDICADORES 2020 2021 
TX. VAR. 
2020/21 

VAR. 
ABSOLUTA 
2020/21 

QUOTA 
NACIONAL 

Empreendimentos 603 598 -0,8% -5 12,6% 

Unidades de Alojamento 44 935 45 551 1,4% 616 26,7% 

Camas 108 945 109 227 0,3% 282 30,2% 

Quartos 19 235         

Apartamentos 22 091 20 189 -8,6% -1 902 65,2% 

Moradias 1 818         

            

Fonte: Turismo do Algarve 

 

1.3. Hóspedes  

 

1.3.1. Número total de hóspedes 

Em 2021, o número total de hóspedes na hotelaria foi de 2 732 014, o que significou um 

aumento de 37,2%, face ao ano anterior (1 991 835 hóspedes). 

Tal como no ano anterior, em 2021, os hóspedes residentes em território nacional (1,4 

milhões) foram em número ligeiramente superior aos estrangeiros (1,3 milhões), tendo 

estes aumentado 44,1% em oposição aos 31,2% de aumento dos hóspedes nacionais. 

 

 

Fonte: INE 

Nacionais Estrangeiros

2020 1 067 397 924 438

2021 1 400 295 1 331 719
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1.3.2. Hóspedes por tipologia de alojamento 

Tal como já foi referido, em 2021, o número total de hóspedes na hotelaria foi de 2,7 

milhões, um aumento de 37,2%, face ao ano anterior. 

 

Fonte: INE 

Embora ainda sem os números de novembro e dezembro de 2021, a maioria das 

tipologias teve um desempenho superior ao ano anterior, sendo de sublinhar a variação 

positiva de 41,5% nos hotéis de 5 estrelas (mais 100 121 hóspedes). Em oposição, as 

pousadas tiveram um desempenho 4,8% inferior a 2020 (menos 811 hóspedes). 

Fonte: INE 
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-
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1.3.3. Hóspedes por país de origem 

Em 2021, o número total de hóspedes por país de origem foi superior em todos os 

mercados. 

 

Fonte: INE 

Apesar de não constituir a maior variação relativa (+31,1%), Portugal foi a origem da 

maioria dos hóspedes na hotelaria do Algarve (1,4 milhões de hóspedes). 

De entre os principais mercados de emissores da região, a Irlanda teve a maior variação, 

alcançando os 77 642 hóspedes (mais 53 690 que em 2020). 

 

ANO Alemanha Bélgica Escandinávia Espanha França P. Baixos Irlanda Polónia R. Unido Suíça Outros  Portugal 

2020 127 824 27 780 15 335 180 982 104 648 85 378 23 952 10 823 204 004 18 990 124 722 1 067 397 

2021 140 629 47 998 33 092 208 779 159 937 100 821 77 642 25 980 319 062 41 170 176 609 1 400 295 

Tx. Var. Anual 
21/20 

10,0% 72,8% 115,8% 15,4% 52,8% 18,1% 224,2% 140,0% 56,4% 116,8% 41,6% 31,2% 

Var. Absoluta 
21/20 

12 805 20 218 17 757 27 797 55 289 15 443 53 690 15 157 115 058 22 180 51 887 332 898 

                          

Fonte: INE 

 

1.3.4. Hóspedes mensal por residência 

Em 2021, o número mensal de hóspedes por residência, teve o mesmo comportamento 

que a curva de procura da região, tendo os hóspedes nacionais registado o seu valor mais 

elevado em agosto (376,6 mil), enquanto os estrangeiros tiveram o seu valor mais 

elevado em outubro, com 281,6 mil hóspedes. 
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Fonte: INE 

 

1.4. Dormidas 

 

1.4.1. Número total de dormidas 

Em 2021, o número total de dormidas na hotelaria foi de 10 885 853, o que significou 

um aumento de 38%, face ao ano anterior (7 890 711 dormidas). Estes valores não 

contemplam os dados do AL/TER, ainda não divulgados. 

À semelhança do comportamento do indicador Hóspedes, e tal como no ano anterior, em 

2021, as dormidas de residentes em território nacional (5,2 milhões) foram em número 

superior àquelas efetuadas pelos cidadãos estrangeiros (4,1 milhões). No entanto, as 

dormidas de estrangeiros foram 38,5% superiores em comparação ao ano anterior, 

enquanto o aumento das dormidas nacionais foi de 37,3%. 

 

 

Fonte: INE 
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1.4.2. Dormidas por tipologia de alojamento 

Em 2021, as dormidas nos estabelecimentos de alojamento foram, na sua grande 

maioria, destinadas aos hotéis, com os valores a atingirem os 4,1 milhões, mais 30,9% 

do que no ano anterior. 

 

ANO Hotéis 5* 4* 3* 2* e 1* H. Apart. Pousadas Al. Turísticos Ap. Turísticos AL / TER 

2020 3 129 247 918 527 1 531 535 582 635 96 550 1 765 274 34 430 890 196 1 428 903 642 661 

2021 4 096 198 1 433 346 1 913 990 644 612 104 250 2 054 880 40 888 1 049 572 1 696 922   

Tx. Var. Anual 21/20 30,9% 56,0% 25,0% 10,6% 8,0% 16,4% 18,8% 17,9% 18,8%   

Var. Absoluta 21/20 966 951 514 819 382 455 61 977 7 700 289 606 6 458 159 376 268 019 -642 661 

                      

Fonte: INE 

 

          

Nesta tipologia, os hotéis de 4 estrelas foi a categoria que agregou mais dormidas (1,9 

milhões de dormidas), um aumento de 25% face a 2020, tendo já sido a categoria com 

maior preferência. 

De entre todas as tipologias, os hotéis-apartamento registaram 2,1 milhões de dormidas, 

conjuntamente com as dormidas em apartamentos e aldeamentos turísticos (1,7 e 1,1 

milhões), com valores acima do milhão de dormidas. 

Os hotéis foram a tipologia que mais subiu face ao ano anterior (30,9%), sendo que os 

hotéis de 5 estrelas obtiveram a maior subida geral, com 56% acima do ano anterior.  

 

 

Fonte: INE 
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1.4.3. Dormidas por país de origem 

Ao contrário do número de hóspedes, em 2021, o número total de dormidas por país de 

origem não foi superior em todos os mercados. 

 

Fonte: INE 

Apesar de não constituir a maior variação relativa (+37,3%), Portugal foi a origem da 

maioria das dormidas na hotelaria do Algarve (1,4 milhões de hóspedes). Nos mercados 

externos, o Reino Unido teve a maior quota de mercado, crescendo 55,1%, para alcançar 

um valor de 1,6 milhões de dormidas. 

De entre os principais mercados de emissores da região, a Irlanda teve a maior variação, 

alcançando as 396,9 mil dormidas hóspedes (mais 283,9 mil que no ano anterior). 

De salientar que as dormidas com origem nos Países Baixos cresceram negativamente 

2,3%, cerca de menos 12 mil face ao ano anterior. 
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Fonte: INE 
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enquanto os estrangeiros tiveram o seu valor mais elevado em outubro, com 1,2 milhões 

de dormidas. 

Em termos globais, os meses de fevereiro e março registaram o menor valor de dormidas 

- em ambos os mercados, interno e externo -, com 66,5 mil e 84,8 mil dormidas, 

respetivamente. 

 

Fonte: INE 

 

1.5. Proveitos globais na hotelaria 

Os proveitos globais dos estabelecimentos hoteleiros portugueses, em 2021, atingiram 

os 2,3 mil milhões de euros, 61,2% mais do que em 2020 (1,5 mil milhões de euros). 

No Algarve, os proveitos globais, em 2021, cifraram-se em 750 milhões, mais 62,5% que 

em 2020 (461,6 milhões). A região algarvia agrega 32,2% dos proveitos em território 

nacional, sendo aquela que mais contribui para o total. 

 

Fonte: INE 
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1.6. Golfe 

 

Em 2021, o número total de voltas de golfe nos campos do Algarve tem um aumento 

global de 7,5%, totalizando 767 417 voltas, em oposição às 713 915 registadas durante 

o ano transato. 

O mês de outubro foi aquele onde se efetuaram mais voltas, com um total de 170 632, 

correspondendo a uma variação anual de 123%. Em 2020, janeiro tinha concentrado o 

maior número de voltas desse ano, com 90 271, tendo o mesmo período, em 2021, 

sofrido uma quebra de 71,1% (26 106 voltas). 

Embora abril tenha sido o mês com maior variação relativa (+226470%), isso deve-se à 

diminuta quantidade de voltas efetuadas em 2020 (15 voltas), coincidindo com o período 

inicial da pandemia de COVID-19, período este onde as medidas de controlo nacional e 

internacional foram inicialmente implementadas. 

 

 

Fonte: Algarve Golfe 
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2. EIXOS DE ATUAÇÃO 

 

2.1. PLANEAMENTO 

De forma a apoiar os órgãos de gestão da Região de Turismo do Algarve (RTA) tanto ao 

nível do investimento turístico como na tomada de decisão sobre as suas atividades, 

foram prestadas informações aos empresários e outras entidades que atuam na área do 

turismo, estudou-se a evolução da atividade turística e desenvolveram-se ações no 

âmbito da realização de projetos de estruturação da oferta turística.  

2.1.1.  Fóruns de discussão  

No decorrer de 2021, a Região de Turismo do Algarve organizou duas sessões de 

discussão/capacitação em temáticas enquadradas em projetos de estruturação da oferta. 

 

6º Webinar Turismo Industrial em Portugal 

Promotor: RTA, Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial 

Data: 27 de maio 2021 

Local: zoom, https://www.facebook.com/turismodoalgarve/videos/471328373961526   

Integrado no Ciclo de Webinars Turismo Industrial em Portugal 2020/2021, iniciativa do 

Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial, com o objetivo de dar 

conhecer a oferta de Turismo Industrial existente e potencial, partilhar experiências e 

know-how nacionais e internacionais, confirmando a pertinência e procura deste produto, 

assim como estimular o desenvolvimento de programas turísticos passíveis de promoção 

e venda junto de turistas nacionais e internacionais. A sessão foi transmitida através do 

FB da Região de Turismo do Algarve tendo alcançado um total 2441 pessoas. 

 

 

 

https://www.facebook.com/turismodoalgarve/videos/471328373961526
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Seminário Internacional Algarve Craft & Food 

Promotor: RTA 

Data: 27 de outubro 2021 

Local: Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve- Faro; zoom; FB 

Realizado em formato híbrido (presencial e online) no âmbito do projeto Algarve Craft & 

Food que a RTA está a desenvolver em parceria com a Associação Tertúlia Algarvia e a 

QRER Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, visou a 

capacitação de agentes do setor turístico, artesãos e produtores agroalimentares no que 

se refere a competências de internacionalização, dando a conhecer boas práticas 

nacionais e internacionais e promovendo a cooperação sectorial e intrarregional visando 

a exploração de sinergias para a criação de programas de turismo cultural e criativo. 

Registou-se a presença (física e à distância) de 66 participantes, acrescida de 50 alunos 

da EHTA. A sessão também foi transmitida em direto via FB, estando a gravação 

disponível em https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=667870970844756  

 

 

2.1.2.  Estudos e análises 

2.1.2.1. Plano de Marketing Estratégico para o Turismo do Algarve 2020-2023 

O Plano de Marketing Estratégico para o Turismo do Algarve constitui-se como um 

documento orientador do turismo da região, em linha com a estratégia nacional para o 

setor.  Enquanto documento dinâmico encontra-se sujeito às necessárias atualizações e 

em 2021 procedeu-se a uma revisão do mesmo para acomodar a análise dos efeitos da 

COVID-19 no setor, bem como a adequação das propostas de ação face a esta nova 

realidade. 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=667870970844756
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2.1.2.2. Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve 

O Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve, formalizado através de protocolo 

entre a RTA, a CCDRAlgarve, a Universidade do Algarve o Turismo de Portugal, foi 

reconhecido em 2020 pela OMT – Organização Mundial do Turismo no âmbito da sua rede 

internacional de observatórios de turismo sustentável (INSTO).  

A missão do observatório é, através de um sistema de apoio à decisão, monitorizar 

indicadores em matéria de turismo, detetar e antecipar tendências através de 

ferramentas estatísticas de previsão; dotar os stakeholders da região de conhecimento 

específico e de apoio à definição de estratégias de desenvolvimento e competitividade 

turísticas, assegurando a preservação e valorização da identidade, património e valores 

locais. 

Prosseguiu-se com o estudo e monitorização do desempenho turístico do Algarve nas 

áreas de sustentabilidade económica, social e ambiental, contribuindo para os objetivos 

de estudo e monitorização da Estratégia Turismo 2027 em matéria de sustentabilidade. 

No âmbito da sua atividade, foi preparado, em 2021, o segundo relatório anual do 

Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve. 

2.1.2.3. Boletim “Algarve, conjuntura turística” 

A monitorização da atividade turística constitui uma 

importante ferramenta para um adequado 

planeamento estratégico e atuação da Região de 

Turismo do Algarve, pelo que, se prosseguiu com o 

trabalho de levantamento, compilação, tratamento e 

análise dos indicadores turísticos visando a 

caracterização, avaliação e análise das perspetivas de 

desenvolvimento do turismo regional. 

Dessa monitorização resultou a edição de um boletim 

trimestral de análise da conjuntura turística, 

abrangendo um conjunto de indicadores estatísticos 

de desempenho do sector. 
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2.1.3. Apoio ao Empresário        

A Região de Turismo do Algarve assegurou, em contexto regular, o atendimento a 

empresários e investidores através do seu Gabinete de Apoio ao Empresário. 

 

O atendimento registado foi efetuado por telefone, por e-mail e com menor significado, 

o presencial.  

 

Os utentes que recorreram a este serviço operam na área do alojamento turístico, na 

área da animação turística (incluindo marítimo-turísticas), agências de viagens, bem 

como outras atividades. 

 

O Gabinete de Apoio ao Empresário presta informação sobre várias temáticas 

relacionadas com a atividade turística, tais como legislação, apoios financeiros 

disponíveis, dados estatísticos, quer para empresas já em atividade ou para novos 

empreendedores e projetos.  

 

O ano de 2021 foi ainda muito marcado pelo contexto da pandemia Covid|19, neste 

âmbito o Gabinete de Apoio ao Empresário, manteve o contato personalizado em matéria 

de esclarecimentos, com as empresas do sector turístico, tendo chegado, desde o início 

da pandemia, a cerca de 6 500 contactos, do setor do alojamento, animação turística, 

agência de viagens e turismo, restauração e outros. 

 

2.1.4. Valorização da oferta  

2.1.4.1  Lugares de Globalização 

O Bem “Lugares de Globalização” que a Região de Turismo do Algarve, com a Direção 

Regional de Cultura do Algarve e os municípios de Vila do Bispo, Lagos, Aljezur e Silves 

propuseram à Comissão Nacional da UNESCO, integra a lista indicativa de Portugal ao 

Património Mundial, desde 2017, prosseguindo os esforços das entidades envolvidas para 

levar a cabo a respetiva candidatura. 

Os «Lugares de Globalização» prendem-se com o período de abertura da expansão 

marítima das rotas comerciais e estão na génese de um novo modo de conceção do 

mundo e de relações entre os povos. Incidem sobre vários locais, símbolos, mitos e 

personagens fundamentais no âmbito da História de Portugal no mundo, detendo 

indubitavelmente um valor universal a preservar.  
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Para além do Algarve, com Sagres e as Terras do Infante, Lagos, Aljezur e Silves, esta 

candidatura a Património Mundial da Unesco envolve os Açores e a Madeira, Ceuta em 

Espanha, Alcácer Céguer em Marrocos, Arguim na Mauritânia (1ª feitoria na costa 

ocidental que já é Património Mundial) e conta já com a participação da Cidade Velha de 

Cabo Verde (já reconhecida como Património Mundial).  

2.1.4.2 Algarve, eventos âncora de turismo de natureza  

A Região de Turismo do Algarve submeteu ao Regime Geral dos Financiamentos do 

Turismo de Portugal, o calendário de eventos “Algarve, eventos âncora de turismo de 

natureza 2021” que, como em iniciativas anteriores semelhantes, visou promover o 

Algarve, nacional e internacionalmente, na vertente de turismo de natureza, bem como 

contribuir para a coesão territorial e atenuar a sazonalidade da atividade turística 

regional. Esse calendário de eventos de turismo de natureza integrou essencialmente 

eventos desenvolvidos no interior, em áreas de baixa densidade populacional e fora da 

época balnear. Os eventos incluídos na candidatura foram os seguintes: 

 

EVENTO PARCERIA 

Volta ao Algarve em bicicleta FP Ciclismo 

Algarve Walking Season Cooperativa QRER 

Festival de Observação de Aves CM Vila do Bispo 
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2.1.4.3 Programa Regional de ecoturismo 

No âmbito da Lei nº 86/2019 de 3 de setembro, compete à Região de Turismo do Algarve 

coordenar a elaboração do Programa Regional de Ecoturismo (PRE), tendo sido criado, 

para o efeito, em 2020,  um Grupo de Trabalho com representantes de várias entidades 

da região, com vista à criação do referido programa para o Algarve. 

O PRE pretende identificar equipamentos, infraestruturas e instalações existentes aptos 

para o ecoturismo; eco roteiros existentes e a propor; património natural, cultural e 

histórico da região, para efeitos de visitação e fruição; geossítios, sítios panorâmicos e 

locais de interesse paisagístico e cénico; locais para a prática de desporto, 

designadamente trilhos e ecopistas; produtos regionais; necessidades de investimento 

na conservação do património;  melhoria da informação para visitação e sinalética 

adequada; iniciativas de divulgação e promoção do ecoturismo da região; necessidades 

de investimento na conservação do património; ações de sensibilização da população e 

formação nas escolas; programas de sustentabilidade ambiental, nomeadamente sobre 

recolha de resíduos, eficiência energética e água e sistemas de mobilidade sustentável. 

No decorrer dos trabalhos desenvolvidos pelo GT, foi definida uma estrutura para o 

Programa Regional de Ecoturismo da região do Algarve. Por se considerar que o PRE deve 

ter uma visão partilhada, o GT recolheu contributos por parte de alguns especialistas e 

stakeholders, nomeadamente, a Universidade do Algarve, ADLs, e dos técnicos dos 16 

municípios da região.  

A Região de Turismo criou uma ficha de caracterização da oferta de Ecoturismo, com 

vista a avaliar a evolução da oferta ecoturística na região, dando assim cumprimento ao 

disposto no artigo 4.º da Lei n.º 86/2019. A referida ficha foi remetida aos 16 municípios 

do Algarve, tendo sido obtido um feedback de 152 fichas. 

2.1.4.4 VALUETUR 

A RTA participa no projeto VALUETUR - Estratégia comum para a valorização turística de 

espaços singulares da área de cooperação Andaluzia-Algarve-Alentejo, cofinanciado pelo 

POCTEP (Programa Operacional Interreg V Espanha-Portugal), que visa valorizar áreas 

protegidas de alto valor natural, histórico e cultural, aproveitando-as de forma 

sustentável com atividade económica. 

O projeto, que se desenvolve até setembro de 2022, incide essencialmente nas áreas 

protegidas de Rio Tinto (Huelva) e na Ria Formosa (Algarve) com o objetivo de valorizar 

o seu património natural e desenvolver nos mesmos uma oferta turística integrada e 

atrativa, envolvendo empresas e empreendedores da zona. Pretende-se aumentar o 

número de visitantes a estas áreas através da dinamização da atividade turística e da 
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promoção destes dois destinos melhorando assim o seu desenvolvimento 

socioeconómico, por meio de uma estratégia transnacional comum. 

A principal ação desenvolvida em 2021 pela RTA no âmbito deste projeto foi a nova 

exposição sobre a Ria Formosa, no Centro de Educação ambiental de Marim, em Olhão. 

A exposição recorre a painéis informativos, fósseis e conchas da ria, objetos 

arqueológicos da época romana e objetos representativos das artes de pesca. A nova 

exposição é um equipamento estrutural, à disposição dos visitantes do CEAM, espaço que 

em 2019 recebeu cerca de 35 mil pessoas, entre escolas e visitantes nacionais e 

estrangeiros. 
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2.1.4.5 Autocaravanismo sustentável na Região do Algarve 

Em 2021 foi estabelecido um protocolo entre o Turismo de Portugal, a Região de Turismo 

do Algarve, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, a 

Comunidade Intermunicipal do Algarve e a Federação de campismo e Montanhismo de 

Portugal, visando o desenvolvimento e promoção de um autocaravanismo responsável na 

região. 

No quadro desse protocolo e para a implementação das ações preconizadas no mesmo 

foi criado um grupo de trabalho com representantes das entidades subscritoras. 

Pretende-se desenvolver ações de cooperação tendentes à criação de oferta legal e 

qualificada, combater os parques ilegais e o autocaravanismo informal e promover 

práticas de autocaravanismo sustentável para os territórios, o ambiente e os turistas. 

2.1.4.6 Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial 

A Região de Turismo do Algarve integra o Grupo Dinamizador da 

Rede Portuguesa de Turismo Industrial, no âmbito do programa 

de estruturação da oferta deste produto/segmento lançado pelo 

Turismo de Portugal em 2020. 

O Turismo industrial refere-se a experiências decorrentes de 

atividades desenvolvidas em locais de indústria viva ou 

património industrial, relacionadas com os produtos e os processos de produção, ou com 

o passado histórico e cultural das mesmas, dirigidas a visitantes nacionais e 

internacionais. 

Este grupo de trabalho tem vindo a desenvolver várias iniciativas, nomeadamente no que 

se refere à definição de tipologias e estabilização de conceitos, ao levantamento de 

recursos associados à indústria viva e património industrial, à difusão de informação 

relativa a boas práticas e à capacitação de agentes. Pretende-se atuar na melhoria das 

condições de visitação, na implementação da certificação (Norma de Qualidade Turismo 

Industrial – NP 4556 – 2017) e na identificação de programas e circuitos para venda a 

turistas nacionais e internacionais. 

Neste enquadramento, em 2021 a RTA deu início à identificação e levantamento de 

recursos de turismo industrial, efetivos e potenciais; colaborou com os restantes 

membros do Grupo Dinamizador nas suas diversas atividades, entre elas a elaboração do 

“Guia de Boas Práticas Turismo Industrial” e organizou um dos webinars do “Ciclo de 

Webinars Turismo Industrial em Portugal”. 
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2.1.4.7 Algarve Cooking Vacations 

A RTA, em parceria com a Associação Tertúlia Algarvia e a Associação Turismo do Algarve 

desenvolveu o projeto “Algarve Cooking Vacations” visando a criação e promoção de 

novas rotas turísticas centradas na gastronomia e vinhos da região. 

.  

Este projeto financiado pelo CRESC Algarve 2020 foi concluído em 2021 com a realização 

de campanhas de marketing digital, que envolveram influenciadores em redes sociais. 

 A afirmação do Algarve como destino de excelência para programas de aprendizagem 

culinária e enológica, através da criação de rotas turísticas para o efeito, incluiu, ao longo 

de três anos, um vasto leque de atividades (Estudo sobre turismo culinário e enológico, 

workshops temáticos, edições de livros de gastronomia e vinhos, desenvolvimento de 

programas de férias culinárias e enológicas e ações de promoção).  

O projeto “Algarve Cooking Vacations” foi também distinguido com o prémio de “Melhor 

Projeto 2018” na categoria International Brand dos Travel Food Awards 2018, 

organizados pela GIST – Asso ciação de Imprensa Italiana de Turismo. 

2.1.4.8 Internacionalizar +Algarve 2.0 Turismo 

O objetivo central do projeto Internacionalizar + Algarve 2.0 Turismo é potenciar o 

sucesso da internacionalização das PME da região do Algarve, enquadradas no domínio 

da RIS3 ALGARVE Turismo, através das seguintes ações: o estímulo a iniciativas coletivas 

inovadoras, através do desenvolvimento de processos colaborativos de 

internacionalização, da partilha de conhecimento e capacitação das PME para a 

internacionalização; e o desenvolvimento de mecanismos inovadores na prospeção, 

conhecimento e acesso a novos mercados internacionais. 

Este projeto visa criar notoriedade e visibilidade internacional da marca Algarve, 

contribuindo para a valorização de massa critica para promoção internacional conjunta 

de produtos que permitam atenuar a sazonalidade através da criação, dinamização e 

capacitando de redes colaborativas com PME do Algarve em setores complementares, de 

forma a potenciar o aumento das exportações e com isso tornar a região do Algarve mais 

competitiva. 
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Até ao final de 2021, já foram constituídas redes colaborativas de empresas regionais 

para os segmentos-alvo: turismo de natureza, turismo desportivo e turismo náutico. 

Da mesma forma, após um processo de consulta junto das referidas redes, foram 

selecionados os mercados espanhol, neerlandês, britânico e alemão, como aqueles que 

detêm maior potencial para a internacionalização das empresas associadas. 

Foram efetuadas diversas ações exploratórias internacionais junto dos mercados do Reino 

Unido e Países Baixos. Neste momento, estão a ser preparadas missões de 

reconhecimento (fam e press trips) ao Algarve para todos os produtos e mercados. 

 

2.1.4.9 Algarve Craft & Food 

O projeto Algarve Craft & Food, apoiado financeiramente no quadro do CRESC Algarve 

2020, é promovido pela RTA, ATA, Tertúlia Algarvia e QRER - Cooperativa para o 

Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade. 

Tem como objetivo central estimular o desenvolvimento e a internacionalização das 

indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e produtos alimentares locais do 

Algarve. 
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Especificamente, pretende-se aumentar as competências de internacionalização do 

artesanato, dos produtos alimentares e do turismo criativo a eles associado; criar 

programas de turismo cultural e criativo com base nos produtos de artesanato e 

alimentares locais e levar a efeito ações de internacionalização e promoção dos mesmos. 

A pandemia de Covid 19 e os fortes constrangimentos decorrentes da mesma 

(confinamentos, restrições à circulação, restrições às viagens), com impacto na realização 

de atividades de caráter presencial, condicionou negativamente o desenvolvimento do 

projeto, provocando atraso em várias atividades. 

Ainda assim, entre as atividades desenvolvidas em 2021 pela RTA, salienta-se a 

realização do Seminário Internacional Algarve Craft & Food, no dia 27 de outubro 2021, 

em Faro e formato híbrido, um evento de capacitação dos agentes turísticos, artesãos e 

produtores agroalimentares, que reuniu especialistas nacionais e estrangeiros com 

exemplos de boas práticas no domínio do turismo criativo e permitiu o estabelecimento 

de contactos visando a cooperação e a exploração de sinergias para a criação de 

programas de turismo cultural e criativo. 

 

 

Também foi lançada a iniciativa “Prémio Algarve Craft & Food”, que irá premiar o melhor 

trabalho (artesanato/gastronomia) resultante de adesão ao projeto; o melhor programa 

de turismo criativo elaborado no âmbito do projeto e ainda o melhor artigo/reportagem 

publicado sobre turismo criativo no Algarve no quadro do projeto Algarve Craft & Food. 
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A RTA acompanhou igualmente as atividades desenvolvidas pelos parceiros, entre as 

quais várias sessões desconcentradas de apresentação do projeto (Albufeira-Paderne, 

Silves e Loulé) junto de artesãos, produtores agroalimentares e agentes turísticos. 

 

2.1.4.10 Ria-Região Inteligente Algarve 

O projeto RIA, promovido pela CCDR Algarve, AMAL Comunidade Intermunicipal do 

Algarve, Região de Turismo do Algarve e Universidade do Algarve, pretende reforçar as 

capacidades das entidades parceiras para a prossecução de uma Região Inteligente 

Algarve, através do envolvimento dos parceiros com os stakeholders da região, visando 

a competitividade regional, inovando em contextos de digitalização da economia.  

Complementarmente, com a implementação da candidatura, pretende-se concretizar os 

seguintes objetivos específicos: promover a digitalização da economia regional e a sua 

competitividade; elaborar um modelo de governança liderado pela parceria e que garanta 

a viabilidade e sustentabilidade do projeto no médio e longo prazo; elaborar um plano de 

ação para a implementação e operacionalização da Plataforma RIA; definir planos de ação 

e modelos metodológicos para a implementação de soluções Smart Tourism Destination 

e Smart Mobility; estimular a criação de dinâmicas de cooperação institucional e a partilha 

de boas práticas; e conhecer e disseminar as boas práticas e as melhores aprendizagens 

nacionais e internacionais, com efeito replicador na região. 

Foi elaborado um estudo diagnóstico das dinâmicas territoriais, de levantamento de boas 

práticas nacionais e internacionais que contribuíssem para a implementação na região de 

soluções Smart Destination. 

Igualmente, definiu-se um plano de ação e modelo metodológico, para a implementação 

de soluções Smart Destination, nas diversas partes interessadas do setor turístico, e com 

competências na valorização e promoção turística da região. 
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Simultaneamente, realizaram-se ações de capacitação (workshops técnicos) para 

transmissão de conhecimento técnico e partilha de boas práticas entretanto reconhecidas. 

 

2.1.4.11 Algarve For All – Promoção e desenvolvimento do turismo acessível 

Foi dada continuidade ao projeto Algarve For All – Promoção e desenvolvimento do 

turismo acessível, candidatado pela RTA ao Programa Valorizar do Turismo de Portugal e 

que se desenvolve em colaboração com a Associação Accessible Portugal. 

 

Com este projeto, pretende-se aumentar e promover a acessibilidade do turismo na 

região do Algarve através de: 

• Qualificação da oferta turística; 

• Qualificação da procura turística; 
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• Desmistificação de preconceitos e estereótipos sobre as pessoas com deficiência 

ou algum tipo de característica diferenciadora ou de necessidades específicas; 

• Desenvolvimento do potencial turístico da região do Algarve, para Todos. 

Entre as atividades previstas, foram levadas a efeito, em 2021, as seguintes: 

• Visitas técnicas/ auditorias de acessibilidade; 

• Identificação de itinerários acessíveis na Região; 

• Formação e sensibilização para o turismo acessível e inclusivo; 

• Trabalho em Rede: sector público | privado e 3º setor. 

 

O projeto inclui outras atividades a desenvolver em 2022: 

• Preparação de Guia da Oferta Turística Acessível do Algarve; 

• Sensibilização para o turismo acessível e inclusivo nas escolas do Ensino Básico; 

• Formação profissional de ativos via plataforma online de formação à distância; 

• Acompanhamento da criação de um clube de fornecedores qualificados; 

• Kit de boas práticas de acessibilidade em multiformato  

• Vídeo promocional do destino Algarve For All - acessível para Todos 

• Organização de famtrips  
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2.1.4.12 AWK – Adapting with knowledge 

A RTA integra, em parceria com a AMAL- Comunidade Intermunicipal do Algarve, o 

projeto AWK – Adapting With Knowledge, candidatado ao fundo EEA Grants, e que tem 

como principal objetivo alterar comportamentos, gradual e progressivamente, de forma 

a melhorar a capacidade de adaptação da população a situações mais extremas, 

informando-a e consciencializando-a para a problemática e consequências das alterações 

climáticas.   

Para este projeto, a RTA será responsável em 2022 pela execução das seguintes 

atividades da candidatura: 

• Campanha de comunicação, com enfoque no marketing digital, dirigida aos 

turistas com o objetivo de os sensibilizar para a adoção de comportamentos 

recomendáveis de adaptação às alterações climáticas; 

• Campanha de comunicação dirigida ao trade turístico da região, com enfoque no 

marketing digital, com o objetivo de sensibilizar os empresários e os profissionais 

do setor turístico para a necessidade de adotar comportamento adaptados às 

alterações climáticas.  

No âmbito do projeto foi criada uma página dedicada às alterações climáticas: 

algarveadapta.pt 

 

2.1.4.13 Internacionalização da Algarve Tech Hub 

Este projeto visa capacitar e criar notoriedade e visibilidade internacional à Algarve Tech 

Hub, tornando as empresas e entidades do sistema de I&I do setor tecnológico da região 

do Algarve mais competitivos internacionalmente, bem como promover o Algarve 

enquanto destino turístico de excelência para trabalhar, atraindo “digital nomads” com 

longas estadas profissionais, e promovendo a oferta de turismo residencial da região 

através de: estímulo de iniciativas coletivas inovadoras no seio da Algarve Tech Hub, por 
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via do desenvolvimento de processos colaborativos de internacionalização, da partilha de 

conhecimento e capacitação para a internacionalização; o desenvolvimento de 

mecanismos inovadores na prospeção, conhecimento e acesso a novos mercados 

internacionais; a promoção internacional integrada da Algarve Tech Hub. 

Foi produzido o primeiro esboço do Plano Estratégico de Internacionalização (PEI) da 

Algarve Tech Hub (ATH), assente numa metodologia suportada pelo modelo de incentivo 

à inovação em tripla hélice, envolvendo os principais stakeholders de representação das 

estruturas governativas, da Academia e do setor empresarial. 

2.1.4.14 EXPLORATERRA – Preservación, valorización y promoción del património 

cultural vinculado a la I Circunnavegación y a las Expediciones Marítimas 

O projeto promovido no âmbito de uma parceria composta pela Fundación Nao Victoria, 

a Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía, a Associação 

Portuguesa de Treino de Vela (Aporvela), a Região de Turismo do Algarve e a Conselleria 

de Cultura e Turismo. Xunta de Galicia, tem como objetivo criar uma oferta cultural 

conjunta à volta da primeira viagem de circunavegação e das explorações marítimas, 

promovendo essa oferta a nível nacional e internacional e contribuindo para o aumento 

dos fluxos turísticos de fora para dentro e dentro do espaço de cooperação. 

Pretende-se a recuperação e valorização das embarcações históricas da época dos 

Descobrimentos de forma a serem integradas na oferta cultural existente e como suporte 

à promoção do destino; a criação de um produto turístico cultural em rede baseado na 

primeira viagem de circunavegação e nos Descobrimentos, sob uma denominação 

comum, com uma metodologia de gestão partilhada comum entre os diversos agentes, 

assim como uma promoção turística dedicada; o lançamento de uma campanha de 

promoção itinerante, com recurso às embarcações, junto aos mercados emissores 

prioritários dos diferentes destinos envolvidos. 

Em 2021, foi iniciado o processo de recuperação da caravela Boa Esperança. 



  

Relatório de Atividades da Região de Turismo do Algarve – 2021                                                        29

  

 

2.1.4.15 Algarve Premium – Programa de internacionalização de produtos de excelência 

O projeto “Algarve Premium” é promovido pelo NERA, a Região de Turismo do Algarve e 

a Associação Turismo do Algarve, no quadro de uma candidatura ao Programa CRESC 

ALGARVE, no Eixo Prioritário 2 – Sistema de Apoio a Ações Coletivas de 

Internacionalização, aprovada em 2021. 

O objetivo central do projeto é promover a internacionalização de produtos de excelência 

da região do Algarve nos setores Agroalimentar e Mar, Turismo Cultural e Criativo e 

Turismo Náutico, por forma a aumentar o seu reconhecimento, notoriedade e visibilidade 

internacional, através da combinação dessa oferta com a estratégia regional para a 

promoção internacional da marca Algarve. 

O projeto visa ainda a valorização de massa crítica para promoção internacional conjunta 

de produtos que permitam atenuar a sazonalidade estruturante da oferta turística da 

região. A metodologia de intervenção do projeto assenta na criação, dinamização e 

capacitação de redes colaborativas com PME do Algarve em setores estratégicos 

complementares, combinada com ações exploratórias e de comunicação internacionais, 

de forma a potenciar o aumento das exportações e com isso tornar a região do Algarve 

mais competitiva. Os produtos alvo do projeto estão enquadrados nos domínios da RIS3 

Algarve Agroalimentar, Mar e Indústrias Culturais e Criativas e Turismo.  

A RTA desenvolve atividades no quadro da Rede Colaborativa “Turismo Cultural e 

Criativo”, sendo suas atribuições: 
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• A realização de um estudo que permita conhecer o (1) perfil do turista cultural e 

criativo, (2) dimensão do turismo cultural e criativo ao nível da procura, (3) análise 

de tendências de mercado e do seu impacto económico e social e do seu contributo 

para modelos de turismo sustentável e (4) definição de estratégias para a 

comercialização e internacionalização de novos produtos turísticos deste 

segmento; 

• A realização de roadshows internacionais em Espanha, numa lógica de operações 

de charme;  

• A realização de missões de reconhecimento com visita de media e stakeholders 

culturais internacionais para conhecimento da oferta regional,  

• A realização do plano de promoção internacional, com packs promocionais, vídeo, 

participação em eventos internacionais do trade e uma campanha de marketing. 

2.1.4.16 Modernizar e capacitar a Administração Pública 

Através do programa de capacitação e formação para trabalhadores da administração 

pública, financiado pelo Programa Operacional do Algarve – CRESC Algarve 2020, foi 

implementado um plano de formação bienal que privilegia a capacitação dos 

trabalhadores em áreas como a inovação, as tecnologias digitais e os valores éticos. 

No ano de 2021 foi dada prioridade à capacitação digital, tendo sido proporcionadas ações 

de formação em Cibersegurança, Tecnologias Digitais e Segurança e higiene no trabalho. 

2.1.4.17 Algarve + Interativo 

O objetivo central da operação é reforçar a interação digital do Turismo do Algarve com 

o público, contribuindo para a valorização e aumento da notoriedade deste destino 

turístico, beneficiando de um enquadramento estratégico favorável, alinhando-se com a 

estratégia regional definida no Plano de Marketing Estratégico para o Turismo do Algarve 

(PMETA 2.0). 

Pretende-se adquirir um conjunto de ferramentas que potenciem a relação da instituição 

com os utilizadores exteriores, assim como melhorar a comunicação interna. 

Em 2021, foi concretizada a aquisição de um pacote de software, integrando as seguintes 

aplicações: MyDoc BPM, MyNet SOL, MyNet serviços online responsivos, módulo 

Autenticação.GOV, módulo de integração da despesa com o MyDoc e um módulo de 

auditoria RGPD. 
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2.1.4.18 Outros projetos em parceria 

A Região de Turismo do Algarve participou com apoio institucional e/ou técnico, enquanto 

parceiro associado, sem investimento nem benefício financeiro, em vários projetos de 

entidades terceiras, incidindo ao nível da investigação e/ou valorização de diversos 

produtos e segmentos da oferta turística. 

Citam-se, entre eles, projetos promovidos pela Universidade do Algarve como: “BEST 

MED Beyond an European Sustainable Tourism MED Path”; “iHERITAGE: ICT 

Mediterranean platform for UNESCO cultural heritage” e “UAlg +Skills4All”.  

A RTA colaborou ainda com outros projetos de entidades terceiras, ao nível da divulgação, 

como é o caso da plataforma Novas Espécies Marinhas do Algarve (NEMA) do CCMAR/UAlg 

e com o “Roteiro de Turismo Militar” da Associação de Turismo Militar Português. 

2.1.5. Comissões técnicas 

No âmbito da missão da Região de Turismo do Algarve, o Presidente, em representação 

institucional da Entidade, participou em conferências, congressos, grupos de trabalho, 

reuniões com associações do setor turístico, com Membros do Governo, encontros com 

jornalistas e em ações de relações públicas. 

Para além disso, quer através dos membros da Comissão Executiva da RTA, quer do seu 

corpo técnico, verificaram-se, em 2021, as seguintes atividades: 

2.1.5.1. Subcomissões da Comissão Técnica de Normalização (CT 144 – Serviços 

turísticos) 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) integra diversas subcomissões da CT 144 – 

Serviços Turísticos, tendo acompanhado a análise periódica de documentos normativos 

das referidas subcomissões técnicas.  

2.1.5.2. Comissão de Acompanhamento dos Aterros Sanitários e CVO 

A RTA integra as Comissões de Acompanhamento dos Aterros Sanitários do Barlavento e 

do Sotavento algarvio, bem como da CVO – Central de Valorização Orgânica de S. Brás 

de Alportel, da responsabilidade do subsistema de gestão de resíduos sólidos ALGAR e, 

em 2021, participou, à semelhança dos anos anteriores, nas reuniões trimestrais, que 

este ano devido à pandemia covid-19, se realizaram por meios telemáticos, e nas quais  

se procedeu à discussão dos aspetos que, direta ou indiretamente, têm impactes 

ambientais e operacionais noutras atividades económicas ou sociais junto das populações 

locais. 
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2.1.5.3. Júri Nacional do Programa “Chave Verde” 

O programa Chave Verde é um galardão internacional que visa distinguir unidades de 

alojamento, parques de campismo e restaurantes que adotem boas 

práticas ambientais do decurso da sua atividade corrente,  

nomeadamente, através do desenvolvimento de ações de melhoria 

continua com vista à redução do consumo de água e energia e à correta 

gestão dos resíduos á promoção da economia circular ou implementação 

de um programa de atividades de sensibilização ambiental dirigido a colaboradores e 

clientes. 

A RTA fez parte do júri nacional do Programa “Chave Verde” de 2021 procedendo à análise 

das candidaturas e às visitas de verificação às unidades de alojamento. 

Em 2021 foram distinguidas 23 unidades do Algarve (22 unidades de alojamento e 1 

mercearia bio). 

2.1.5.4 Conselhos estratégicos das áreas protegidas 

A RTA continuou a participar nos Conselhos estratégicos das Áreas Protegidas do Algarve 

- Parque Natural da Ria Formosa, Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina e Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António que 

se configuram legalmente como órgãos do ICNF, IP que integram representantes de 

várias entidades com intervenção direta ou indireta na área protegida.  

O objetivo dos Conselhos é contribuir para a definição da estratégia de gestão, visando o 

reconhecimento público do património natural. 

No âmbito do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, que define o modelo de 

cogestão das áreas protegidas, foi assinado, em maio de 2021, um protocolo de cogestão 

para a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António e para o 

Parque Natural da Ria Formosa. 

O modelo de cogestão para as áreas protegidas de âmbito nacional, permite uma gestão 

de proximidade, em que diferentes entidades colocam ao serviço da área protegida o que 

de melhor têm para oferecer no quadro das suas competências, pondo em prática uma 

gestão participativa, colaborativa e articulada em cada área. 

Ou seja, juntam-se à autoridade nacional para a conservação da natureza e da 

biodiversidade (ICNF), os municípios presentes nos territórios das áreas protegidas, para 

que possam contribuir para a aplicação das políticas de conservação, valorização e 

competitividade do território, criando-se assim uma comissão de cogestão da área 

protegida. 
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A Região de Turismo do Algarve, a par de outras entidades, faz parte da comissão de 

cogestão do Parque Natural da Ria Formosa.  

2.1.5.5 Conselho da Região Hidrográfica do Algarve 

A RTA integra o Conselho da Região Hidrográfica do Algarve (CRH do Algarve) que tem 

como objetivo ser um órgão consultivo e de apoio da Agência Portuguesa do Ambiente, 

IP (APA), em matéria de recursos Hídricos para as regiões hidrográficas, com 

competências ao nível do acompanhamento e elaboração de planos de gestão da região 

hidrográfica. 

Os conselheiros colaboram na análise de documentos e elaboração de pareceres para 

prossecução das ações definidas. Em 2021, a RTA participou em reuniões on-line e 

facultou informação técnica solicitada pelo referido Conselho Algarve. 

2.1.5.6 Subcomissão Regional da Zona Sul da Comissão de Gestão de Albufeiras 

A RTA integra o grupo de trabalho do Plano Regional para a Eficiência Hídrica do Algarve, 

que pretende avaliar as disponibilidades e os consumos hídricos atuais, no barlavento e 

no sotavento algarvio, com estabelecimento de cenários prospetivos que tenham em 

conta os efeitos das alterações climáticas, bem como estabelecer metas e horizontes 

temporais de eficiência hídrica para os principais usos, nomeadamente os associados aos 

setores agrícola, turístico e urbano. 

Foi, entretanto, criado um grupo de trabalho para a implementação de uma Campanha 

de Sensibilização para a Eficiência Hídrica no Algarve, campanha conjunta da Agência 

Portuguesa do Ambiente, RTA, Águas do Algarve, AMAL e Direção Regional da Agricultura. 

2.1.5.7 Alterações climáticas - Conselho local de acompanhamento da estratégia 

municipal de adaptação às alterações climáticas de Loulé 

A RTA continuou a integrar o Conselho Local de acompanhamento da EMAAC de Loulé e 

a participar no Grupo de trabalho 1 – “Coordenação / dinamização de respostas face a 

eventos extremos de Alterações Climáticas”.  

2.1.5.8 Grupo de trabalho da rede de Geoparques 

A RTA integra o grupo de trabalho criado pelo Turismo de Portugal, que é composto pelos 

cinco Geoparques reconhecidos pela UNESCO, e os três aspirantes a Geoparque, onde 

está incluído o Geoparque Algarvensis. Algumas das ações conjuntas deste grupo de 

trabalho são: Plano para mitigação das alterações climáticas nos Geoparques UNESCO, 
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com a identificação de ações com relevância para os agentes turísticos parceiros 

(programa de iniciativas dirigidas aos parceiros turísticos que promova a mitigação das 

ações climáticas nos seus territórios, a apresentar em janeiro de 2022); sinalética viária 

dos Geoparques Unesco; sistema de indicadores para monitorização da oferta e procura 

turística nos territórios dos geoparques; programas 100% Responsible by Geoparks e 

Portefólio da Rede de Investigação Científica - Plano de Divulgação do Catálogo de 

Investigação. 

2.1.5.9 Grupo de Trabalho para Prevenção e Gestão de riscos de emissões de gases 

de efeito de estufa em incêndios florestais - Projeto INTERREG-SUDOE REMAS 

O projeto REMAS tem como objetivo quantificar o carbono contido nos ecossistemas 

florestais, tanto na vegetação como no solo e determinar o risco de libertação de carbono 

para a atmosfera quando ocorre um incêndio rural.  Pretende-se que este indicador de 

“risco de emissão” seja incluído nos planos de prevenção e gestão de incêndios florestais, 

no sentido de minimizar a emissão de Gases com Efeito de Estufa e os seus efeitos nas 

alterações climáticas. 

Portanto, em termos gerais, o projeto REMAS: 

(1) desenvolve um modelo para quantificar o risco de emissões que serve como um 

indicador em políticas e programas de prevenção e gestão de incêndios florestais;                                                                                                                             

(2) desenvolve um mapeamento do carbono armazenado na vegetação e no solo;                                                                                                                             

(3) propõe medidas de restauração que incluem protocolos de ação padronizados para 

minimizar os danos e acelerar a recuperação dos estoques de carbono nos ecossistemas.    

A Região de Turismo em 2021 participou nas reuniões do grupo de trabalho do projeto 

2.1.5.10. Conselho Consultivo do Caminho de Santiago  

No quadro do Decreto-lei 51/2019 de 17 de abril, que visa a salvaguarda, valorização e 

promoção do Caminho de Santiago, através da certificação dos seus itinerários, a Região 

de Turismo do Algarve integra o respetivo Conselho Consultivo, um órgão de consulta da 

Comissão de Certificação. 

Nesse âmbito, em 2021, a RTA foi chamada a pronunciar-se sobre propostas de 

certificação de itinerários: Caminho Português de Santiago - Caminho da Costa e Caminho 

Português de Santiago Interior. 
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2.1.6. Pareceres 

No decorrer do ano de 2021 foram emitidos 10 pareceres /declarações de conforto a 

projetos a desenvolver no Algarve, com impacto na área do turismo 

 

 

 

2.2. AÇÕES DE PROMOÇÃO E ANIMAÇÃO 

 

2.2.1. FLY Valência Meeting – Feira Virtual 

Num contexto marcado pela Pandemia de COVID 19 e das limitações relativas à realização 

de eventos com presença de público, a Comunidade de Valência organizou em 2021 um 

Workshop Virtual, com uma vertente de B2B e outra de acesso aberto ao público, entre 

os dias 23 de março e 4 de abril, no qual a Região de Turismo do Algarve participou. 

O convite para a presença da RTA neste certame foi feito através do Turismo de Portugal 

e, tendo em conta o baixo custo de participação, verificou-se ser uma ótima oportunidade 

de promoção do destino Algarve com boa visibilidade a nível internacional e possibilidade 

de networking através de reuniões por videoconferência. 

O certame decorreu numa plataforma própria da FLY VLC, sendo que, a par do Turismo 

do Algarve, a feira contou com stands de outros destinos turísticos, companhias aéreas, 

companhias de cruzeiros e outros serviços turísticos. 

No global, numa altura em que as oportunidades de promoção do Algarve em eventos 

foram escassas, o evento foi muito positivo, nomeadamente, tendo em conta o número 

de visitantes e exposição obtida para o destino. 

Declarações por tipo de 

atividade/tema/produto turístico 2021
Nº

Turismo cultural 5

Turismo sustentável - ambiente 2

Turismo desporto 3

Total 10
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2.2.2. Mundo Abreu 2021 

Para colmatar a impossibilidade de realização da edição de 2020, devido à situação de 

pandemia por COVID-19, a 18ª Edição Mundo Abreu 2021 decorreu nos dias 8 e 9 de 

maio de 2021, num formato diferente do habitual: em meios próprios da Agência Abreu 

(lojas/balcões), assim como em formato digital. 

 

A RTA marcou, assim, a sua presença institucional, através da promoção do destino em: 

• Loja tematizada “É tempo de Algarve”;  

• APP Mundo Abreu; 

• Revista Mundo Abreu, através de 2 páginas de publicidade; 

• Landing Page Mundo Abreu no site oficial https://abreu.pt  

• Redes Sociais, através de 1 Post no Facebook: “Algarve fica-te bem”. 
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2.2.3. FITUR - Feria Internacional de Turismo, Madrid 

Entre 19 e 23 de maio 2021, a Região de Turismo do Algarve (RTA) voltou a participar, 

à semelhança de anos anteriores, na FITUR - Feria Internacional de Turismo - Ifema 

Madrid, visando a promoção no mercado interno alargado, compreendido pelo território 

nacional e transfronteiriço com Espanha, sendo o mercado espanhol considerado 

prioritário para a criação de procura para a região, sobretudo no que se refere à 

diminuição da sazonalidade da mesma, dando seguimento ao rejuvenescimento do 

Algarve enquanto destino. 

O evento foi marcado pela pandemia, sendo que esta edição ocorreu no mês de maio em 

vez de janeiro (contrariando o habitual) e a dimensão da feira foi bastante mais reduzida 

que em edições anteriores, marcada inclusivamente pela ausência de alguns destinos, 

que devido às restrições (apresentação de testes PCR e quarentena obrigatória) optaram 

pela não participação. 

A presença da Região de Turismo realizou-se, enquanto módulo de destino integrado no 

stand de Portugal, com um balcão duplo para atendimento, devidamente protegido com 

um acrílico, bem como uma mesa para reuniões, nas mesmas condições. 

 

Devido a restrições impostas pela própria organização, não foi permitida a distribuição de 

material no balcão de atendimento, pelo que se optou pela colocação de acrílicos com o 

código QR de acesso a descarga dos Guias promocionais gratuitos, bem como ao website 
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www.visitalgarve.pt , e de um laptop de apoio para exibição de outras informações (por 

exemplo: mapa do Algarve). 

A afluência foi notoriamente inferior aos anos anteriores, tanto nos dias dedicados a 

profissionais, como nos dias dedicados ao público. 

Os pedidos de informação no balcão de atendimento da Região de Turismo do Algarve 

foram efetuados maioritariamente por espanhóis que tinham já a decisão tomada de 

viajar a curto prazo para o Algarve e incidiram sobretudo, nas praias, no turismo de 

natureza, na gastronomia regional, no património e rotas que pudessem ser efetuadas, 

sendo os guias destas áreas os que mais interesse despertaram. Também se registou 

procura de informação sobre alojamento no geral, unidades hoteleiras e serviços 

existentes. 

A exibição de acrílico com código QR para descargas resultou bastante bem indiciando 

que esta opção poderá tornar-se uma tendência em eventos futuros, uma vez que se 

apresenta como uma alternativa mais segura, ecológica e económica. 

 

2.2.4. Fam Trip – Operador Tour 10 

O Operador Turístico Tour 10 realizou entre os dias 1 e 4 de junho 2021, uma Fam Trip 

que visou potenciar a região do Algarve enquanto destino, e ao mesmo tempo as unidades 

da DHM - Discovery Hotel Management.  

A colaboração da RTA neste evento inseriu-se ao nível de outras ações que a entidade 

tem vindo a desenvolver com este operador, nomeadamente: a ação de formação online 

sobre o destino, realizada em 2020, que contou com a presença online de mais de 500 

agentes de viagens de Portugal e Espanha; a organização de um passeio pela costa 

algarvia para a apresentação do destino turístico “Algarve” no dia 2 de junho, incluindo 

um passeio no Catamaran Ophelia com almoço barbecue na praia. 

Para além do contributo para a economia local, pretendeu-se dar a conhecer o Algarve 

aos agentes de viagens locais, que o poderão assim recomendar ou incluir nas suas 

reservas. 

A Tour10 conta com cerca de 4 milhões de euros vendidos apenas para o Algarve, sendo 

cada vez mais notória a atividade deste operador na região, tanto a nível de contratação 

hoteleira como a nível de parcerias com outros players locais, incluindo outros serviços, 

pelo que se pode definir a participação da RTA no evento como uma ação de promoção 

do destino e dinamização da economia local. 



  

Relatório de Atividades da Região de Turismo do Algarve – 2021                                                        41

  

 

 

2.2.5. Fam Trip - Direção Comercial da Agência Abreu 

Em 6 de junho 2021 realizou-se uma apresentação do destino aos diretores comerciais 

da Abreu, reunidos no Hotel Vila Vita Parc, com a presença dos administradores, diretores 

e supervisores das lojas Abreu espalhadas por todo o país, tendo sido uma oportunidade 

única e excelente para contactar com toda a equipa de chefias desta agência e apresentar 

o que de melhor existe na região do Algarve e as ações desenvolvidas pela RTA  para 

melhorar e promover o destino. 
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2.2.6. Boat Show – Marina de Vilamoura 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) participou, entre 5 e 13 de junho 2021, nesta 

mostra de embarcações ao ar livre, visando a promoção do destino Algarve junto de 

diversas nacionalidades, num período de grande afluência e num ponto de referência 

turístico como é a Marina de Vilamoura. 

O módulo destinado à Região de Turismo do Algarve teve a sua localização na zona 

destinada aos stands institucionais e recebeu predominantemente visitas de turistas do 

reino Unida, França e Espanha, em busca de informação turística. 

Neste evento houve também a oportunidade de, em conjunto com a CVA – Comissão 

Vitivinícola do Algarve, realizar um conjunto de demonstrações de vinhos por parte de 

produtores regionais, como forma de dinamizar o stand e promover a vertente de turismo 

enológico.  

 

2.2.7. Campanha Logitravel 

A RTA apoiou uma campanha de marketing digital da Logitravel, em Espanha, 

considerando a oportunidade que a mesma representou de comunicação e promoção do 

destino de férias Algarve junto daquele mercado. 
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Dirigida ao grande público a campanha assentou num conceito criativo que pretendeu 

gerar conteúdos apelativos de convite às férias com enfoque nos diversos produtos da 

região: Sol e Mar, Desportos Náuticos, Gastronomia e Vinhos, Turismo de Natureza, 

Cycling & Walking, Saúde e Bem-estar e Turismo Cultural. 

 

Esta campanha decorreu ao longo do ano de 2021, com dois reforços de comunicação 

escalonados em duas fases. 
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Na 1.ª fase da campanha de co-marketing foi obtido um total de 20.929 clicks. O post 

patrocinado obteve 727 clicks no Facebook e 926 clicks no Instagram Ao nível da 

campanha de áudio online, registou-se um total de 87.233 ouvintes. 

Na 2.ª fase da campanha, obteve-se um total de 5593 clicks, tendo sido registados 1128 

clicks na plataforma de Facebook e 368 clicks no Instagram. Relativamente à campanha 

realizada através de áudio online, registou-se um total de 84.559 ouvintes. 

 

2.2.8. Dia Mundial do Turismo 

A Região de Turismo do Algarve celebrou uma vez mais o Dia Mundial do Turismo, que 

se assinala a 27 de setembro e que visa fomentar a reflexão sobre a importância do 

turismo e do seu valor cultural, económico, político e social. 

Este ano, devido ao cenário pandémico, a celebração do dia contou com iniciativas mais 

restritas.  

Assim sendo, o dia foi marcado por pequenas iniciativas de distribuição de brindes nos 

Postos de Turismo, em quantidades reduzidas devido ao, também, reduzido fluxo de 

turistas. 
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2.2.9. Algarve + Sustentável, Powered by BTN e ANF 

 

Para responder ao desafio lançado pelo Turismo de Portugal no Plano Turismo + 

Sustentável e posicionar Portugal como um dos destinos turísticos mais competitivos, 

seguros e sustentáveis do mundo, a Vicentina e a RTA uniram esforços, associando os 

seus eventos – “Bienal de Turismo de Natureza do Algarve” e “Algarve Nature Fest” - sob 

o mote “Algarve + Sustentável, Powered by BTN e ANF” juntando, assim, as virtualidades 

de ambos com um vasto programa que contemplou a promoção de atividades turísticas, 

debates, capacitação e reflexão, realizados em Aljezur no período entre 22 de outubro e 

26 de novembro 2021. 
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2.2.10. BLIP – Better Living in Portugal 

A RTA, à semelhança de anos anteriores, apoiou a realização do evento BLIP 2021 -Better 

Living in Portugal, promovido pela AFPOP (Associação de Estrangeiros Residentes e 

Proprietários em Portugal) com vista à promoção/divulgação dos mais variados produtos 

e serviços ao dispor dos residentes estrangeiros em Portugal. 

Tal como em 2020, a edição de 2021 decorreu exclusivamente online e a participação 

institucional da RTA no evento consubstanciou-se na disponibilização de uma página web 

dedicada  à promoção do destino, com informação bilingue assim como imagens e vídeos 

alusivos à campanha “Algarve fica-te bem, Sempre!”, e a alguns produtos da Região do 

Algarve, nomeadamente: Sol e Praia, Cycling & Walking, Turismo de Natureza, Turismo 

Cultural, Golfe e Gastronomia e Vinhos. 
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Este evento online, que decorreu entre 25 e 31 de outubro 2021, contou com 

aproximadamente 3 mil visualizações e manteve um canal aberto entre os consumidores 

e os serviços que costumam estar presentes fisicamente, enquanto expositores, na Blip 

Expo. 

 

2.2.11. III Convenção Ibérica DIT 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) participou pela primeira vez na Convenção Ibérica 

da DIT, um grupo de gestão de agências de viagens independentes, que decorreu em 

Punta Umbria (Huelva), entre 12 e 14 de novembro 2021. 

Esta Convenção, de carácter bianual, é dirigida a agentes de viagens ibéricos associados 

da DIT e conta com a parceria e patrocínio de diversas entidades que pretendam 

promover junto desses mesmos agentes os seus produtos e/ ou serviços.  

A participação da RTA no evento visou a promoção do Algarve no mercado interno 

alargado, compreendido pelo território nacional e transfronteiriço com Espanha, 

considerado prioritário para a região e com potencial de redução da sazonalidade. 

Outro objetivo desta presença foi o de observar o funcionamento e impacto do evento, 

bem como de realizar contactos com os elementos da organização, tendo em vista uma 

possível realização da edição de 2023 no Algarve. 
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Apesar de 2021 ter sido um ano fortemente marcado pela pandemia, o evento contou 

com a presença de cerca de 1000 agentes de viagens ibéricos, sendo que, segundo a 

organização, o número de participantes tem crescido exponencialmente em todas as 

edições.  

 

Os moldes do evento revelaram-se bastante interessantes, havendo componentes de 

visitas de familiarização com o destino que o acolhe, mesas redondas sobre temas 

diversos de interesse para o setor, workshops de apresentação de outros destinos e 

outros de discussão de temas relacionados com a atividade dos agentes de viagens e 

também uma outra de B2B.  
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A presença da Região de Turismo do Algarve realizou-se, enquanto entidade de promoção 

de destino, sendo-lhe atribuído um espaço de 2 mesas de reunião na componente B2B. 

Foi registada uma boa afluência, tendo sido estabelecidos bastantes contactos, 

sobretudos com agentes espanhóis, que manifestavam a intenção de acrescentar 

conhecimentos, recolher contactos e integrar o Algarve nos seus pacotes de férias. 

 

No geral, a participação foi considerada bem-sucedida, já que além de permitir uma 

excelente projeção do produto, traduziu-se também numa reunião, já na sede da RTA, 

entre as direções da entidade e da DIT na qual se deu início ao processo de negociação 

para a organização da edição de 2023 no Algarve. 

 

2.2.12. Caravela Boa Esperança  

A Caravela Boa Esperança, propriedade da RTA, representa um meio de potenciar a 

promoção do destino Algarve, quer através das visitas que proporciona em Lagos, onde 

está ancorada, quer através da sua presença em eventos de âmbito nacional e 

internacional. 

Em 2021, fruto do cenário pandémico e dos sucessivos confinamentos e medidas 

restritivas, a procura e possibilidade de visitas foi quase nula, totalizando apenas 4 visitas 

na totalidade do ano.  
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Aproveitando a oportunidade que surgiu e o timing adequado, a candidatura ao projeto 

Exploraterra abriu a possibilidade de financiamento para uma remodelação profunda da 

Caravela, com vista à transformação da embarcação em Centro Museológico a instalar no 

Município de Lagos. 

2.2.13. Apoio a Eventos / Ações Diversas 

Em 2021, a RTA deu resposta a 45 pedidos de apoio visando a dinamização de eventos 

e atividades com reflexo no setor do turismo, de âmbito regional ou nacional, tal como 

apresentado em tabela abaixo. A comparticipação da RTA nessas iniciativas, financeira 

ou outra, teve por objetivo o reforço promocional do destino Algarve. 

Edição Entidade Organizadora Evento 

NA Cabreira Solutions Unipessoal, Lda Racenature Lagoa 

1º AOA - Assoc. Oncológica do Algarve MOV.On 

NA Associação Cultural Gerador Festival Online Descobre o Teu Interior 

NA Dance Vortice Company Algarve 

NA Al-Gharb Adventure Team 
Patrocínio para participar no 

Intercontinental Rally(Paris/Dakar)  

NA Nelson Rosa 
Patrocínio Campeonato Nacional de 

Velocidade 
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NA AOA - Assoc. Oncológica do Algarve MOVE.Tavira 

NA Baixamar – Associação Cultural Crónicas das Laranjeiras 

44 Associação de Atletismo do Algarve Cross das Amendoeiras em Flor 

NA Câmara Municipal de Monchique Festival de Caminhadas de Monchique 

NA Questão Repetida Assoc. Cultural Festival Sons D´Aquém Mar 

NA AOA - Assoc. Oncológica do Algarve Campanha Verão sem Escaldão 

NA Questão Repetida Assoc. Cultural Festival Out(In)verno 

5ª 
LAVRAR O MAR COOPERATIVA CULTURAL, 

CRL. 
Programação Lavrar os Mar 

NA João Carlos de Bettencourt Bacelar Edição revista A Magazine 

1º 
Secção Regional do Algarve da Ordem dos 

Arquitectos 
Prémio Regional de Arquitetura 

21º Câmara Municipal de Lagoa Humorfest 

4º ATR-Associação Algarve Trail Running ALUT-Algarviana Ultra Trail 

7º Mãozorra Associação Cultural 
ESTAR - Encontros de Teatro e Animações 

de Rua 

3º BoCA Associação BoCA, Bienal de Artes Contemporâneas 

12ª 
Associação de Plantas e Jardins em Climas 

Mediterrânicos 

Feira de Outono da Jardinagem 

Mediterrânica 

5ª Federação Portuguesa de Damas  
Taça do Mundo de Damas Clássicas 

Albufeira 2021 

12º Câmara Municipal de Vila do Bispo Festival de Observação de Aves 

8º Câmara Municipal de Lagoa Festival Internacional de Guitarra de Lagoa 

1º Câmara Municipal de Lagoa Concertos na Fatacil 

NA Câmara Municipal de Aljezur Noite Multicultural e Feriado Municipal 

NA Câmara Municipal de Aljezur Festival da Praia de Odeceixe 

NA Câmara Municipal de Aljezur Festival da Batata Doce de Aljezur 

3º Cistris Eventos Algarve Sevens 2021 

NA Campanha Ciclismo para Todos Federação Portuguesa de Ciclismo 

28º  Road 21 - Portugal Classic Association Algarve Classic Cars 

3º ARTIS XXI - Associação Cultural 
Música em Lagoa | III Ciclo de Concertos 

ARTIS XXI 

NA AFPOP Blip Online 

1º Associação Recreativa e Cultural de Músicos Festival SIGA 

NA LAVRAR O MAR COOPERATIVA CULTURA, CRL Novo Ano, Novo Circo 
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19º Federação de Triatlo de Portugal Triatlo Internacional de Quarteira 

11ª Associação Teia D’Impulsos Rota do Petisco 

21ª AOA - Assoc. Oncológica do Algarve Mamamaratona 

NA Tresure Melody Unipessoal, Lda 
Produção curta-metragem "Boca Cava 

Terra" 

1º UXP Concerto Salvador Sobral 

1º Município de Monchique Monchique Natal 

23º 
LISBOA Feiras Congressos e eventos - FCE/ 

Associação Empresarial (LISBOA-FCE) 
Vilamoura Boat Show 

NA Teresa Sofia Maceta 
Celebração dos 20 Anos da obra escultórica 

"Os Observadores" 

NA Clube de Ténis de Loulé Loulé Open 

NA 
JAT - Colectivo Janela Aberta Teatro - 

Associação Cultural 
Festival Internacional de Teatro Físico 

 

 

2.2.14. Participação em Associações  

A Região de Turismo do Algarve integra e apoia diversas associações do setor turístico 

e/ou diretamente relacionadas.  

2.2.14.1 Associação Turismo do Algarve 

A RTA através da sua participação na Associação de Turismo do Algarve (ATA), apoia o 

projeto ET27 – estratégia para o Turismo 2027, que visa o desenvolvimento turístico 

regional em articulação com a estratégia nacional da política de turismo e de promoção 

do destino. 

A entidade executora do projeto, ATA, tem por missão a promoção e divulgação turística 

do Algarve e dos seus produtos regionais, em todas as vertentes, através do estudo, 

preparação e desenvolvimento de ações especificas nos mercados externos, e a 

concertação entre entidades públicas e privadas regionais, com vista à definição de 

políticas, objetivos e estratégias de promoção turística do Algarve no estrangeiro. 

Destinado a operadores turísticos e agentes do setor, entende-se que este é um projeto 

de interesse estratégico para o turismo no Algarve e em Portugal, com reflexos positivos 

na economia regional e nacional. 

A ARPT Algarve, executou o projeto, no que concerne à comparticipação Financeira 

do Plano de Marketing Regional, com as devidas adaptações resultantes por um lado 

da tardia obtenção do visto prévio do Tribunal de Contas e por outro pela não obtenção 
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atempada da prévia autorização da utilização da verba associada ao saldo de gerência do 

Turismo de Portugal, destinado ao projeto. No capítulo 8 do Relatório de Gestão 2021 

encontra-se o desenvolvimento deste processo complexo. 

2.2.14.2 Outras Associações 

Entre as outras associações participadas pela Região de Turismo do Algarve em 2021, 

incluem-se a Associação Musical do Algarve, a Organização Mundial do Turismo, a AREAL, 

a Rota Vicentina e a SPEA. 

 

2.3. COMUNICAÇÃO E IMAGEM DO DESTINO 

 

2.3.1. Campanhas  

Ao longo do ano 2021, foram desenvolvidas várias campanhas promocionais com 

objetivos distintos. 

2.3.1.1 Campanha “Algarve Cooking Vacations – Showcooking online” 

No âmbito do projeto “Algarve Cooking Vacations”, a Região de Turismo do Algarve 

implementou uma campanha de marketing digital no mercado espanhol e nacional, para 

a promoção da região, com enfoque no produto “Gastronomia e Vinhos”. 

Para o efeito, e tendo em conta a situação pandémica, a campanha consistiu, 

sucintamente, na realização de uma aula de culinária online (de uma receita de 

cataplana), com influenciadores espanhóis e nacionais, para os quais foram enviados 

previamente vários kits com livros de receitas de cataplana e com os livros produzidos 

no âmbito do projeto: “Cozinha do Algarve, inspirada na água e na terra” e “Vinhos do 

Algarve, fruto do sol e da terra”; uma cataplana e os ingredientes para a sua confeção e 

vinhos regionais para fazer a harmonização com a cataplana. 

A aula de culinária (showcooking), foi transmitida em direto através de diversos canais 

de comunicação online, designadamente Facebook, Instagram e Youtube, e potenciada 

através de uma campanha de Social Media Advertising nas semanas anteriores a cada 

uma das ações, abrangendo, para a campanha no mercado espanhol, o período de 9 a 

12 de março, e para o mercado nacional, o período de 19 a 25 de março. 
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2.3.1.2 Campanha “O Algarve fica-te bem. Sempre!” 

Após um segundo confinamento, desta vez no início do ano 2021, em que muitas pessoas 

se viram privadas de fazer férias e viagens, a Região de Turismo do Algarve pegou no 

mote da campanha pós-confinamento de 2020 e deu-lhe continuidade.  

Surge assim a campanha «O Algarve fica-te bem! Sempre.» que pretendeu evidenciar 

que a região pode ser visitada em qualquer altura do ano, com todas as condições de 

segurança e que tem oferta turística para todos os gostos. 

Esta campanha teve por base um spot de vídeo de 45’’ que foi divulgado durante 15 dias, 

nas principais redes sociais de Portugal e Espanha (Facebook, Instagram e Youtube) com 

o objetivo de motivar turistas nacionais e espanhóis a passarem as próximas férias na 

região, reforçando assim a notoriedade da marca Algarve junto destes mercados. 

A campanha exclusiva de Social Media Advertising, baseou-se em posts e stories 

patrocinados junto de públicos-alvo previamente selecionados, ficando ativa junto do 

mercado português entre 5 e 19 de maio e junto do mercado espanhol entre 8 e 22 de 

maio. 
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Em simultâneo foi também desenvolvida uma campanha de YouTube Ads de forma a 

gerar mais visualizações no vídeo e consequentemente visitas para o site 

www.visitalgarve.pt. 

2.3.1.3 Campanha online no jornal digital TNews 

Durante um mês, em abril 2021, foi levada a cabo uma campanha junto dos profissionais 

do setor turístico, através do jornal online especializado TNews, que consistiu no envio 

de e-mailings diários, com um banner alusivo ao Algarve, para uma base de dados de 

cerca de 20.000 contactos. Esta campanha contou ainda com divulgação da região nas 

redes sociais. 

2.3.1.4 Campanha de fim de ano “Algarve, a natureza de bem receber” 

No seguimento da aposta continuada da Região de Turismo do Algarve no mercado 

interno (Portugal) bem como no mercado de proximidade (Espanha), com o intuito de 

reforçar e conferir maior notoriedade à imagem do Algarve, através da promoção da 

oferta turística e animação deste destino, desenvolveu-se, no final de 2021, uma ação 

promocional destinada a promover o Algarve durante o fim de ano. 
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Esta campanha desenrolou-se exclusivamente em meios digitais e incluiu anúncios 

display em jornais generalistas de reconhecida importância em ambos os mercados, 

Google Search e Social Media Advertising (Instagram e Facebook). 

A campanha, que decorreu entre 9 e 20 de dezembro 2021, teve por base três imagens 

de produtos turísticos diferentes com vista a promover as diferentes opções do Algarve 

para ver e fazer na altura do fim de ano no Algarve.  

 

2.3.2. Dinamização de eventos – divulgação em meios próprios da RTA 

A exemplo de anos anteriores, a RTA cedeu estruturas da sua rede regional de outdoors 

e expositores dos Postos de Turismo a municípios e outras entidades, para divulgação de 

eventos da região de cariz cultural e/ou desportivo, com impacto turístico. 

Foi dada resposta a 36 pedidos de apoio, dos quais 29 pedidos foram para a cedência de 

estruturas outdoor e 10 pedidos para a cedência de estruturas outdoor com produção, 

montagem e desmontagem de lonas, abrangendo eventos, como por exemplo, Vilamoura 

Boat Show; Campanha “O Ciclismo é para Todos. A Federação também.”; Rota do Petisco 

2021; Festival ESTAR; Mamamaratona 2021; BLIP Expo 2021; Festival SIGA; Festival 

Internacional de Teatro Físico - Algarve 2021 - MOMI, entre outros. 
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2.3.3. Guia mensal de eventos «Guia Algarve» 

O Guia Algarve é um importante meio de promoção e divulgação do Calendário de Eventos 

de toda a região, constituindo uma forma privilegiada de comunicação com os turistas 

que nos visitam e também com os residentes no Algarve. No ano de 2021, e face ao 

contexto de pandemia (Covid-19), o Guia Algarve teve que ser suspenso por duas vezes, 

e em vez das habituais 12 edições foram produzidas 10 (janeiro, fevereiro, maio, junho, 

julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro). A tiragem também sofreu 

alterações e passaram a ser impressos entre 30.000 e 35.000 exemplares, distribuídos 

mensalmente nos Postos de Turismo, nas unidades hoteleiras da região, em agências de 

viagens, rent-a-car e no Aeroporto Internacional de Faro. 

      

2.3.4. Edições 

A produção de material/edições de caráter temático e informativo, para oferta a 

profissionais e a visitantes, consubstancia um serviço essencial de informação ao turista 

e visa o enriquecimento da oferta, numa perspetiva de valorização da visita. Visa também 

apoiar ações de promoção do destino no mercado interno alargado. 

Em 2021, a RTA desenvolveu trabalhos para novas edições e procedeu à reimpressão de 

outras, tanto para oferta como para venda, conforme listado seguidamente: 

Novas Edições  

• Livro “EuroVelo 1 no Algarve” – impressão do guia em português, espanhol e 

inglês. 

• Folheto “EuroVelo 1 no Algarve” – impressão do folheto em espanhol, francês e 

inglês. 

• Brochura “Parque Natural da Ria Formosa”, no âmbito da candidatura Valuetur – 

impressão em português, espanhol, francês e inglês. 

• Brochura “Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo 

António”, no âmbito da candidatura Valuetur – impressão em português, espanhol, 

francês e inglês. 
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• Brochura “Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”, no âmbito 

da candidatura Valuetur - impressão em português, espanhol, francês e inglês. 

• Novos folhetos concelhios – retroversão em espanhol, francês e inglês dos textos 

de 8 concelhos, com vista à edição atualizada de 16 folhetos concelhios. 

• Brochuras temáticas “Turismo de Natureza”, “Turismo Náutico” e “Turismo 

Desportivo”, no âmbito da candidatura Internacionalizar - aquisição de textos. 

• Brochura “Craft & Food”, no âmbito da candidatura Algarve Craft & Food – 

aquisição de textos e imagens, criação do conceito gráfico (layout) e retroversão 

dos textos para espanhol. 

 

 

 

Reimpressões para oferta: 

• Livro “Guia do Património Cultural do Algarve” – atualização da arte final e 

reimpressão em português. 

• Livro “Guia de Praias do Algarve” – atualização das artes finais e reimpressão em 

português e inglês. 

• Livro infantil “Algarve, quem és tu?” – atualização da arte final e reimpressão em 

português. 

Reimpressões para venda: 

• Livro “Guia dos Percursos Pedestres do Algarve”, 3ª edição – paginação e 

impressão em francês. 

• Livro “Guia de Observação de Aves do Algarve” – atualização das artes finais e 

impressão em português. 

• Atualização e aquisição do mapa personalizado Algarve + Portugal. 
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2.3.5. Portal promocional do Algarve – www.visitalgarve.pt  

Em 2021 manteve-se a normal manutenção do website www.visitalgarve.pt (Portal 

Promocional do Algarve), nomeadamente no que concerne à constante atualização e 

inserção de novos conteúdos (textos, imagens e vídeos), criação de novas áreas, 

disponibilização de novos materiais na área 'Multimédia' para download gratuito, de forma 

a proporcionar ao utilizador a melhor experiência online, prestando toda a informação 

que lhe é necessária.  

 

2.3.6. Marketing digital 

2.3.6.1 Apps Algarve Eventos e Rota Omíada 

As Apps “Rota Omíada” e “Algarve Eventos” mantiveram-se ativas em 2021 e disponíveis 

na App Store (IOS) e Google Play (Android) para download gratuito. Estas Apps permitem 

dar a conhecer o Algarve de uma forma mais digital, desde do património (monumentos) 

à cultura (eventos) existentes na região, pelo que foi mantida a habitual atualização de 

conteúdos e respetiva manutenção técnica, assegurando assim o devido funcionamento 

http://www.visitalgarve.pt/
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2.3.6.2 Site “Algarve Nature Fest”  

Tendo em conta que no ano 2020 foi desenvolvida a 1.ª fase do novo website ANF, a qual 

consistiu na proposta de design e o lançamento online de uma versão mais reduzida do 

mesmo (com os menus principais: Home Page, Sobre ANF, Galeria, Imprensa, Mapa do 

Site, Política de Privacidade e Contactos), 2021 foi dedicado à implementação do sistema 

de gestão de atividades e respetivas reservas. 

Este novo sistema resultou de um levantamento prévio de requisitos e funcionalidades 

necessárias, de modo a que fosse possível uma gestão mais intuitiva e automatizada das 

atividades e reservas, tanto para o utilizador que gere esta área, como para o utilizador 

que visita o website à procura atividades de Turismo de Natureza.  
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2.3.6.3 Infoagenda 

Em 2021 foi dado seguimento ao envio semanal da InfoAgenda, newsletter dedicada à 

promoção e destaque dos eventos culturais na região. É de salientar, que devido à 

evolução da pandemia Covid19, a maioria dos eventos foram cancelados, sobretudo nos 

meses de confinamento, pelo que o envio da InfoAgenda voltou a sofrer uma nova 

interrupção. 

2.3.6.4 Gestão da plataforma de e-mailing E-Goi 

A gestão da plataforma de e-mailings E-Goi foi mantida em 2021 e tal como em anos 

anteriores foram realizadas várias campanhas de e-mail Marketing, particularmente o 

envio de comunicados de carácter mais institucional, tais como: a divulgação de 

legislação, ações, envio de convites para webinars (desde conferências, formação online, 

sessões de esclarecimentos, seminários, workshops, etc).. 

2.3.6.5 CRM 

No ano 2021 deu-se continuidade ao desenvolvimento da plataforma de CRM para a 

gestão das bases de dados de contactos da RTA, divididas por categorias e 

departamentos. A plataforma de CRM possibilita a edição de contactos, gestão de listas 

e criação de segmentos, permitindo total autonomia aos funcionários da RTA no envio de 

comunicações para o exterior. 

2.3.6.6 Canal Youtube 

O Canal de YouTube disponível em www.youtube.com/user/TurismodoAlgarve, 

continuou, em 2021, a ser uma importante área de “arquivo” online de todos os vídeos e 

campanhas promocionais da RTA. O canal foi alvo de vários melhoramentos ao longo do 

ano, tais como: a constante reorganização dos conteúdos de vídeo disponibilizados na 

plataforma; a adição de novas listas de reprodução; novas secções; entre outras 

configurações e personalização do sistema. 
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2.3.6.7 Monitorização da atividade digital / performance das redes sociais 

promocionais 

Ao longo do ano foram elaborados 4 relatórios trimestrais de monitorização e análise de 

resultados nas redes sociais – Facebook e Instagram-, uma das partes mais importantes 

de uma estratégia de marketing digital integrada. Do ponto de vista de estratégia, 

medir resultados vai muito além de garantir que a entidade tenha uma presença online 

relevante. Esta prática serve, essencialmente, para que a entidade tenha parâmetros 

para, a partir daquilo que é publicado regularmente, identificar tendências e mudanças 

de comportamento no utilizador/público alvo, que são imprescindíveis para aumentar não 

só o número de seguidores como também, neste caso em particular, a notoriedade da 

região e consequente procura turística. 

2.3.6.8 Redes Sociais 

Considerando a importância cada vez maior das redes sociais na comunicação direta com 

o consumidor final, deu-se continuidade à estratégia de comunicação promocional dirigida 

ao turista/visitante, reforçando o posicionamento diferenciador do Algarve face aos 

destinos concorrentes. Neste sentido, foi feito um levantamento exaustivo de todas as 

redes sociais das regiões turísticas de Portugal Continental e Ilhas e produzido um 

documento que serviu de ponto de reflexão e análise da presença online (promocional e 

institucional) do Algarve ao nível das redes sociais. Pretendeu-se também com o mesmo 

contribuir para a adoção de uma estratégia de comunicação integrada, com uma aposta 

forte na comunicação promocional online, num tom e conteúdo uniforme, tanto para o 

mercado interno como para os mercados externos. 
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No seguimento deste estudo foi definida e aprovada, em agosto de 2021, a fusão das 

páginas de Facebook e Instagram VisitAlgarve e VisitAlgarve_ES com a página Algarve 

Tourism e renomeação desta para VisitAlgarve, tendo sido concluído o processo de fusão 

das páginas FB no dia 27 de outubro. Não obstante, e tendo o processo sido iniciado no 

final de agosto, a gestão partilhada desta rede (FB Algarve Tourism) iniciou-se a 15 de 

setembro, e, desde essa altura, a página de FB Algarve Tourism passou a ter também 

publicações em português e em espanhol, editadas em conjunto pela Interface Tourism, 

ATA, RTA e agência Comunica por 4 (Espanha). No que diz respeito ao processo de 

migração do perfil de Instagram Visit Algarve para o perfil Algarve Tourism e renomeação 

do mesmo para Visit Algarve, igualmente previsto na estratégia de comunicação referida, 

é de referir que o mesmo ainda não avançou pelo facto de terem surgido algumas 

questões de ordem técnica levantadas pela Interface Tourism e Instagram que estão em 

processo de análise.  

Durante o ano de 2021 contabiliza-se um total de 1278 publicações nas redes sociais 

promocionais da RTA acima identificadas. 

2.3.6.9 Conteúdos editoriais e outros 

A Área da Comunicação e Imagem procedeu à edição de diversos conteúdos, 

nomeadamente textos informativos e promocionais para o site www.visitalgarve.pt, 

claims e copy’s para campanhas online e offline, vídeos e outros suportes promocionais, 

bem como à revisão de outros conteúdos para suportes físicos como brochuras, guias, 

folhetos, entre outros. A título de exemplo: Texto promocional para anúncio BLiP “Spring 

Offer Promotion”; Errata para Guia de Percursos Cicláveis; Copy para área Travel Planner; 

Texto de destaque Covid-19 no site www.visitalgarve.pt com informação sobre locais de 

testagem no Algarve; Conteúdos editoriais para posts e stories no Facebook, Instagram 

e LinkedIn para Mundo Abreu 2021. 

Ao nível da revisão de conteúdos destacam-se: Folheto de Percursos Cicláveis; Copy para 

anúncio Algarve a constar do folheto Mundo Abreu 2021; Copy para área Ecovia/Eurovelo 

1 do site www.visitalgarve.pt; Conteúdos editoriais (blogue, posts e stories redes sociais) 

da influencer Rita Ferro Alvim, no âmbito da ação de ativação da marca desenvolvida em 

novembro de 2020, tendo como objetivo a divulgação do “Guia de Turismo de Natureza 

Júnior”; Análise do Plano de Comunicação da Campanha de Sensibilização para a 

Eficiência Hídrica do Algarve, das Águas do Algarve “O Valor da Água” e edição de 

proposta de claim para campanha entre outros. 

 

 

http://www.visitalgarve.pt/
http://www.visitalgarve.pt/
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2.3.6.10 Análise de propostas de bloggers/influencers 

Durante o ano de 2021 a Área da Comunicação e Imagem recebeu diversos pedidos de 

colaboração por parte de digital influencers verificando-se um aumento considerável 

destes pedidos comparativamente a anos anteriores. Todos eles foram alvo de análise 

cuidada, tendo sido reencaminhados alguns deles para o GREX com o objetivo de serem 

posteriormente considerados para press/blogue trips. Outros foram reencaminhados para 

a ATA em função do seu país de origem e da sua área de influência (mercados externos).  

2.3.6.11  Materiais promocionais, merchandising e sinalética 

Em 2021, foram produzidos diversos materiais promocionais e de merchandising, 

nomeadamente: 

Merchandising “Love Algarve” 

Foram adquiridos, da marca “Love Algarve”, para venda nos Postos de Turismo, 300 

ímanes em cortiça com abre cápsulas. 

  

 

 

Give Aways “Algarve Craft & Food”  

Para o projeto “Algarve Craft & Food” foram produzidos 500 Sacos com alças em algodão; 

500 Esferográficas em bambu; 500 Cadernos A5; 500 Aventais. 
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Renovação de Marcas Nacionais 

Para evitar que as marcas da Região de Turismo do Algarve sejam utilizadas por terceiros, 

foram renovadas no portal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial as seguintes 

marcas: 

- Logotipo Turismo do Algarve 

- “turismo do algarve” 

 

Aquisição de materiais/sinalética Algarve 

Ao longo de 2021 foram desenvolvidos materiais promocionais alusivos a diversos 

projetos, nomeadamente: placa k-line para decoração de púlpito no âmbito do seminário 

internacional do projeto “Algarve Craft & Food” e placa informativa do projeto 

EXPLORATERRA, para colocação de informação sobre a candidatura, junto da Caravela 

Boa Esperança. 
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No âmbito da restruturação do CEAM – Centro de Educação Ambiental de Marim, 

integrada no projeto VALUETUR, foi também levado a cabo durante o ano 2021 um 

trabalho de reestruturação da exposição permanente existente naquele Centro que incluiu 

serviços de conceção gráfica, criação de percurso expositivo, produção de materiais 

diversos, colocação de vitrinas para os objetos espólio do CEAM e dois monitores de vídeo. 

 

Cedência de materiais da Região de Turismo do Algarve a terceiros  

Durante todo o ano de 2021, foram muitos os pedidos de utilização e cedência dos 

materiais da RTA, nomeadamente imagens, vídeos e textos para promoção da região por 

entidades externas, principalmente jornais e revistas, agências de viagens, agentes de 

animação turística, entre outras empresas e entidades como por exemplo a Associação 

Fórum Turismo, o Centro Comercial Mar Shopping Algarve e a Portugal Film Commission, 

entre outras. Cada um dos pedidos foi analisado individualmente, e sempre que possível 

os materiais promocionais foram cedidos. 

 

2.3.7. Publicidade institucional  

Ao longo de 2021 foram analisadas várias propostas de publicidade de meios diversos 

tanto nacionais como espanhóis, tendo sido efetivada uma inserção publicitária com um 

anúncio genérico e texto da região na revista digital “Wonder Go Travel Magazine”, bem 

como um anúncio na “Revista Oficial da Volta ao Algarve em Bicicleta”. 
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2.3.8. Circuito Internacional de Festivais de Vídeos de Turismo   

Em 2021, a RTA marcou presença em 13 festivais internacionais de cinema e turismo, 

pertencentes ao circuito internacional – CIFFT – Committee of Tourism Film Festivals, 

com a versão em inglês do vídeo relativo à campanha “O Algarve fica-te bem” que 

decorreu em 2020 no período pós confinamento com o objetivo de incentivar os turistas 

a desfrutarem das férias de verão na região, reforçando a confiança na marca Algarve e 

a notoriedade do principal destino turístico do país.  

No âmbito do CIFFT - a RTA arrecadou um total de cinco prémios (Berlim, Turquia, 

Bulgária Grécia e África) e um certificado de Finalista do Festival de Nova Iorque. 

 

 

 

 

2.3.9. Plano Turismo + Sustentável 20-23   

O Plano Turismo +Sustentável 20-23 foi apresentado a 14/06/2021 nos Viveiros 

Monterosa, em Olhão contando a iniciativa com a presença da Sr.ª Secretaria de Estado 

do Turismo e demais individualidades ligadas ao setor do turismo. 

O plano tem como propósito posicionar Portugal como um dos destinos turísticos mais 

competitivos, seguros e sustentáveis do mundo através de um desenvolvimento 

económico, social e ambiental em todo o território. 

A organização da sessão de apresentação do Plano Turismo + Sustentável 20-23 teve a 

colaboração da Região de Turismo do Algarve e foi transmitida em direto por streaming. 
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2.4. INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

 

2.4.1. Postos de Turismo 

A Região de Turismo do Algarve dispõe de uma rede de 20 postos de turismo que se 

encontram localizados em todos os concelhos do Algarve. 

 

A atividade dos postos de turismo da Região de Turismo do Algarve é constituída 

essencialmente, por dois conjuntos de serviços: 

• Informação Turística – prestar informações aos utentes sobre os produtos e serviços 

turísticos disponíveis, nomeadamente, os recursos turísticos e as infraestruturas de 

lazer da região e a oferta de serviços adicionais e complementares, transmitindo aos 

turistas toda a informação e documentação sobre todas as opções possíveis, aplicando 

sempre a regra da imparcialidade. Atender e receber sugestões e reclamações em 

matéria de turismo, prestando os esclarecimentos necessários. 
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• Vendas – efetuar a comercialização de produtos regionais do Algarve, edições e 

merchandising da marca “Algarve”, dando ao utente toda a informação necessária 

sobre os mesmos. 

2.4.1.1 Atendimento nos postos de turismo 

Durante o ano de 2021, no seguimento do contexto iniciado no ano anterior, verificou-se 

uma forte influência da atual situação de pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 (COVID-

19), embora estejamos em progressivo levantamento das medidas de limitação 

decretadas pelos diferentes países e pela subida dos níveis de confiança por parte dos 

consumidores, relacionada com o aproximar dos patamares de imunidade de grupo 

nacionais. 

Em 2021, foram realizados 156 723 atendimentos na rede de postos de turismo da Região 

de Turismo do Algarve, uma evolução positiva de 12,1% face ao ano anterior (139 749 

atendimentos). 

Sublinhando que os postos de turismo estiveram encerrados durante os meses de 

fevereiro e março, a curva de desempenho acompanhou aquela que é a natural 

sazonalidade da região, apresentando um máximo de atendimentos em agosto (28 486), 

com a curiosidade dos atendimentos em outubro terem superado os realizados em 

setembro (27 936 e 25 958, respetivamente). 

 

O posto localizado no Aeroporto foi aquele que registou a maior procura durante o ano 

(30 430, com um máximo de 4863 atendimentos em junho). Em oposição, o posto do 

Carvoeiro foi aquele que menos atendimentos efetuou em 2021 (773, com um máximo 

de 170 em agosto). 
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De salientar a importância dos números apresentados pelos postos localizados na baixa 

de Faro (27 237 atendimentos), em Lagos (14 927 atendimentos) e em Tavira (14 535 

atendimentos). 

O gráfico dos registos de atendimento dos diferentes postos de turismo mostra a procura 

relativa de todos os postos da rede. Junto com Carvoeiro, que se encontra relocalizado 

temporariamente em local menos acessível aos turistas, os postos de Alvor, São Brás de 

Alportel, Alcoutim e a própria sede da RTA, são aqueles que menos procura registaram. 

Apesar de ser um ano de retoma, no que aos atendimentos diz respeito, nem todos os 

postos da rede tiveram uma variação de desempenho positiva. Os postos de Albufeira, 

Alvor, Armação de Pêra, Carvoeiro, Loulé, Monchique, Olhão, Praia da Rocha, Quarteira 

e Silves diminuíram o número de atendimentos, em comparação com 2020, co o 

Carvoeiro a decrescer 73,6% em termos relativos e Silves a realizar menos 3335 

atendimentos. 

 

Fonte: Turismo do Algarve 

Sublinhando que os postos de turismo estiveram encerrados durante os meses de 

fevereiro e março, a curva de desempenho acompanhou aquela que é a natural 

sazonalidade da região, apresentando um máximo de atendimentos em agosto (28 486), 

com a curiosidade dos atendimentos em outubro terem superado os realizados em 

setembro (27 936 e 25 958, respetivamente). 

Contabilizando apenas os meses em que os postos efetivamente tiveram atendimentos, 

o mês de janeiro foi o menos ativo, registando apenas 1238 visitantes, sendo que abril 
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teve um saldo que pouco diferiu (1241 atendimentos). Em 2021, apenas os 3 primeiros 

meses cresceram negativamente. 

Com os postos encerrados em fevereiro e março, consequentemente, a maior variação 

mensal negativa registou-se em fevereiro (-31 031; -100%). Em oposição, em outubro, 

a rede de postos cresceu 15 605 atendimentos (126,6%), em relação ao ano anterior. 

No total, o crescimento global anual foi de 16 974 atendimentos. 

 

 

Fonte: Turismo do Algarve 

 

No que se refere aos atendimentos por país de origem, a França continua a ser a 

nacionalidade que mais frequentemente faz uso dos serviços dos postos de turismo. Não 

sendo a que mais cresceu, a França foi responsável por 32 625 atendimentos, mais 7107 

que no ano anterior (mais 27,9%). 

A Espanha, que em 2020 tinha-se posicionado como a segunda maior utilizadora dos 

postos de turismo, foi a nacionalidade que mais cresceu, com uma variação de 32,9% 

(7930 atendimentos). 

A quebra mais elevada verificou-se no mercado dos EUA/Canadá, com menos 5339 

atendimentos (-73,4%). 

Os atendimentos a cidadãos nacionais cresceram 13,8%, passando de 20 748 para 

23 614 visitas aos postos de turismo. 
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Fonte: Turismo do Algarve 

2.4.1.2 Vendas nos postos de turismo e online 

A disponibilização de produtos complementares da informação turística é uma mais valia 

que a RTA coloca à disposição dos utentes/turistas que visitam os Postos de Turismo e 

que aí podem adquirir produtos regionais, merchandising da RTA e edições de alta 

qualidade, como apoio à informação disponibilizada.  

 

Os turistas dispõem ainda do Catálogo Online, integrado no Portal Promocional do Algarve 

( www.visitalgarve.pt/pt/online-store.aspx ), que disponibiliza cerca de 20 edições para 

venda em diversos idiomas (português, inglês, espanhol, francês, alemão e holandês), 

para além de uma área de Merchandising para a disponibilização dos restantes produtos 

promocionais (ex.: postais, artigos de cortiça) que também se encontram à venda nos 

postos de turismo. 

 

No ano de 2021 foram realizadas 12.633 vendas nos Postos de Turismo do Turismo do 

Algarve, o que corresponde a um valor total de 38.262,27€ em artigos vendidos.  

 

Já no que diz respeito às vendas realizadas através do Catálogo Online, disponível através 

do site promocional do Turismo do Algarve: www.visitalgarve.pt/pt/online-store.aspx, 

foram vendidos 251 artigos, correspondendo a um total de 1.432,25€, o que 

comparativamente com o ano de 2020, se traduz em mais 62% de produtos vendidos, e 

por consequência, mais de 78% do montante em €. 

 

A soma dos artigos vendidos nesta entidade  através dos Postos de Turismo e do Catálogo 

Online, totaliza 12.884 vendas, correspondentes a 39.694,52€, o que face ao  ano de 
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2020 representa menos 7,4% de vendas e, por conseguinte, menos de 2,8% no valor 

total em €. 

 

Verifica-se, ainda, que as publicações são os artigos mais vendidos, com destaque para 

o mapa do Algarve e Portugal, os folhetos concelhios e os guias temáticos (percursos 

pedestres, rota Vicentina, observação de aves, rotas e caminhos, cozinha regional). 

2.4.1.3 Intervenções nas infraestruturas dos postos de turismo 

No ano de 2021 foram realizadas mais de 100 intervenções/reparações nos Postos de 

Turismo, nomeadamente: 

 

Postos Plano de trabalhos de manutenção a efetuar em 2021 

Aeroporto Colocação de sinalética, Limpeza do aparelho de ar condicionado, manutenção do 

extintor, aquisição de um termómetro infravermelho  

Alcoutim Limpeza do aparelho de ar condicionado, cadeira, sinalética, reparação do Mupi exterior, 

manutenção do extintor, aquisição de um termómetro infravermelho 

Albufeira Limpeza do aparelho de ar condicionado, colocação de sinalética, reparação do Mupi 

exterior, aquisição de um termómetro infravermelho 

Aljezur Limpeza do aparelho de ar condicionado, reparação do autoclismo, manutenção do 

extintor, aquisição de um termómetro infravermelho, colocação de placas transparentes 

no expositor interior 

Alvor Limpeza do aparelho de ar condicionado, manutenção do extintor, colocação de um 

autoclismo, aquisição de um termómetro infravermelho, reparação do mupi exterior  

Armação Limpeza e colocação de gás no parelho de ar condicionado, manutenção do extintor, 

aquisição e programação de um comando para o aparelho de A.C, aquisição de um 

termómetro infravermelho 

Carvoeiro Limpeza do aparelho de ar condicionado, colocação de sinalética, manutenção do extintor, 

aquisição de um termómetro infravermelho 

Cais Colocação de acrílico protetor de balcão, aquisição de um termómetro infravermelho 

Faro Limpeza do aparelho de ar condicionado, manutenção do extintor, colocação de uma mola 

de chão/porta, colocação de luminária no WC, aquisição de um termómetro 

infravermelho, colocação de placas transparentes no expositor interior 

Lagos Limpeza do aparelho de ar condicionado, colocação de um novo horário de acrílico, 

colocação de um acrílico de proteção no balcão de atendimento, manutenção dos 

extintores, aquisição de um termómetro infravermelho 
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Loulé Limpeza do aparelho de ar condicionado, manutenção do extintor, colocação do horário 

da porta em acrílico, aquisição de um termómetro infravermelho 

Monchique Limpeza do aparelho de ar condicionado, manutenção dos extintores, entrega de uma 

nova cadeira, colocação de lâmpadas, aquisição de um termómetro infravermelho 

 Olhão Limpeza do aparelho de ar condicionado, manutenção dos extintores, colocação de 2 

novos estores, aquisição de um termómetro infravermelho, colocação de placas 

transparentes no expositor interior 

P. Guadiana Limpeza do aparelho de ar condicionado, colocação de 12 luminárias, manutenção dos 

extintores, várias intervenções no posto (porta, quadro elétrico), limpeza do jardim 

(março e novembro), aquisição de um termómetro infravermelho, reparação do Mupi 

exterior 

P. Rocha Limpeza do aparelho de ar condicionado, manutenção dos extintores, aquisição de um 

termómetro infravermelho 

Quarteira Limpeza do aparelho de ar condicionado, manutenção dos extintores, aquisição de um 

termómetro infravermelho 

Sagres Limpeza do aparelho de ar condicionado, reparações várias nos estores, entrega de uma 

cadeira, aquisição de um termómetro infravermelho, manutenção dos extintores 

SBA Limpeza do aparelho de ar condicionado, reparação do Mupi exterior, aquisição de um 

termómetro infravermelho, manutenção dos extintores 

Silves Limpeza dos aparelhos de ar condicionado, luz wc (instalação de um detetor de 

movimento), aquisição de um termómetro infravermelho, manutenção dos extintores, 

colocação de uma mola de chão 

Tavira Limpeza do aparelho de ar condicionado, reparações e pinturas de paredes, reparação do 

autoclismo, aquisição de um termómetro infravermelho 

 

2.4.2. Pedidos de Informação Turística, Material Promocional e Divulgação 

2.4.2.1 Pedidos de Informação turística 

Para além do atendimento presencial nos postos de turismo, os serviços da Região de 

Turismo do Algarve responderam a 842 pedidos de informação turística rececionados 

através dos diferentes canais disponibilizados pelo organismo, nomeadamente através de 

e-mail, carta, redes sociais, e/ou website oficial “VisitAlgarve”. 
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2.4.2.2 Pedidos de material promocional 

Foi dada resposta a 10 pedidos de cedência de material informativo e/ou promocional, 

destinados a eventos culturais e ainda seminários com a presença de participantes de 

alguns países europeus. 

2.4.2.3 Pedidos de divulgação nos Postos de Turismo 

Em 2021 foram recebidos 39 pedidos de divulgação de material nos 22 postos de 

Informação Turística da região. Tratou-se sobretudo de folhetos, brochuras e outro 

material referente a recursos de   animação turística e eventos culturais, provenientes de 

autarquias e empresas locais. 

 

2.5 RELAÇÕES EXTERNAS 

 

2.5.1. Comunicação 

2.5.2.1 Assessoria de imprensa 

Os estatutos da entidade regional de turismo sublinham que compete à Área das Relações 

Externas «mediar e garantir a ligação privilegiada da Região de Turismo do 

Algarve com os órgãos de comunicação social e agências [de comunicação]». 

Assim, a atividade de assessoria de imprensa mereceu uma atenção especial ao longo do 

ano, contabilizando a edição de: 

• 32 Press Releases; 

• 1 Informação de Agenda; 

• Comunicados à Imprensa. 
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  PRESS RELEASES 

1 

QUER AJUDAR A PROMOVER O ALGARVE? USE UM WALLPAPER DA REGIÃO QUANDO 

ESTIVER ONLINE  

2 

TURISMO DO ALGARVE DESAFIA JORNALISTAS E BLOGGERS ESPANHÓIS A FAZEREM 

CATAPLANA EM DIRETO  

3 

JÁ PENSA EM FÉRIAS? INFLUENCER RITA FERRO ALVIM ACONSELHA A ESCOLHER O 

ALGARVE  

4 

EVENTOS DESPORTIVOS DE ALTA COMPETIÇÃO REABREM ALGARVE AO TURISMO 

INTERNACIONAL 

5 

«O ALGARVE FICA-TE BEM» É O MELHOR FILME DE UM DESTINO TURÍSTICO REGIONAL 

DO MUNDO 

6 

NUNO MARKL E VASCO PALMEIRIM EXPLICAM TRUQUES DA CATAPLANA ALGARVIA EM 

DIRETO  

7 ALGARVE PROMOVE-SE NA «FLY VALENCIA MEETING»  

8 

«ALGARVE SENIOR LIVING SURVEY» VAI ESTUDAR NECESSIDADES RESIDENCIAIS (E 

NÃO SÓ) DOS CIDADÃOS SENIORES 

9 EVENTOS CULTURAIS PARA DESCONFINAR EM ABRIL NO ALGARVE 

10 «47.ª VOLTA AO ALGARVE» VALORIZA A REGIÃO NO PAÍS E NO ESTRANGEIRO 

11 BANDEIRA AZUL PARA 87 PRAIAS E QUATRO MARINAS DO ALGARVE 

12 

TURISMO DO ALGARVE LANÇA NOVA CAMPANHA ONLINE A PENSAR NAS FÉRIAS DE 

VERÃO 

13 

ALGARVE PROMOVE TURISMO CRIATIVO, TURISMO DE NATUREZA E ATIVIDADES AO AR 

LIVRE NA «FITUR» 

14 

FAM TRIP TOUR10 REÚNE NO ALGARVE  AGENTES DE VIAGENS DE PORTUGAL E 

ESPANHA 

15 TURISMO INDUSTRIAL NO ALGARVE PROMOVE  A AUTENTICIDADE DO DESTINO 

16 

ATIVIDADES AO AR LIVRE, CONCERTOS E EXPOSIÇÕES MARCAM O MÊS DE JUNHO NO 

ALGARVE 

17 «O ALGARVE FICA-TE BEM» CONQUISTA MAIS DOIS PRÉMIOS INTERNACIONAIS 

18 ALGARVE NA FORÇA MÁXIMA PARA RECEBER O VERÃO 

19 TEATRO, CINEMA NA RUA E FESTIVAL DE ASTRONOMIA ANIMAM O ALGARVE EM JULHO  

20 REGIÃO DO ALGARVE PRETENDE AFIRMAR-SE COMO SMART DESTINATION 

21 

PRÉMIOS “CRAFT & FOOD” PROMOVEM OFERTA TURÍSTICA MAIS SUSTENTÁVEL NO 

ALGARVE 
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22 O ALGARVE FICA-TE BEM! SEMPRE  

23 

ANIMAÇÃO DE RUA, CONCERTOS E PEÇAS DE TEATRO DÃO VIDA AO ALGARVE EM 

AGOSTO 

24 TURISMO DO ALGARVE CONVIDA A DESCOBRIR TRÊS ÁREAS PROTEGIDAS DA REGIÃO 

25 O QUE HÁ PARA FAZER NO ALGARVE EM SETEMBRO? 

26 MÚSICA, ARTE E ATIVIDADES AO AR LIVRE MARCAM O MÊS DE OUTUBRO NO ALGARVE 

27 ALGARVE NA CORRIDA PARA «MELHOR DESTINO DE PRAIA DO MUNDO 2021» 

28 

DESPORTO, MÚSICA, TEATRO E SABORES DO OUTONO AQUECEM O MÊS DE NOVEMBRO 

NO ALGARVE 

29 ALGARVE TEVE VERÃO FALADO EM PORTUGUÊS 

30 

MERCADOS, FEIRAS, MÚSICA E MUITAS OUTRAS ATIVIDADES: O NATAL JÁ CHEGOU AO 

ALGARVE! 

31 HÁ MAIS ALGARVE NO GUIA MICHELIN 2022 

32 

TURISMO DO ALGARVE QUER MAIS MEDIDAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO E 

RESILIÊNCIA PARA POTENCIAR CRESCIMENTO DA REGIÃO – SEM EFEITO 

  INFORMAÇÕES DE AGENDA 

1 

SEMINÁRIO ALGARVE CRAFT & FOOD QUER DINAMIZAR O TURISMO CULTURAL E 

CRIATIVO DA REGIÃO 

 COMUNICADOS À IMPRENSA 

1 COMUNICADO CONJUNTO RTA/AMAL SOBRE COVID-19 

2 COMUNICADO SOBRE GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL F1 

3 COMUNICADO PRÉ-AVISO DE GREVE NO SEF 
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 Campanha Wallpapers 

 

 

Apresentação da “47.º Volta ao Algarve” 
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Campanha "O Algarve fica-te bem! Sempre" 

 

 

Seminário Algarve Craft & Food 

 

Em resumo, durante mais um ano atípico para a promoção do destino Algarve, em 

consequência da pandemia Covid-19, foram criadas ao todo 36 oportunidades de 
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comunicação, repartidas por 32 press releases, 1 informação de agenda e 3 

comunicados à imprensa, que se traduziram numa média de três ocasiões de 

mediatização por mês. 

 

2.5.2.2 Pedidos de informação 

De igual modo, a Área das Relações Externas deu resposta direta a 45 pedidos de 

informação dos meios de comunicação social e bloggers, recebidos via e-mail e por 

telefone, feitos tanto por meios nacionais como regionais e estrangeiros, generalistas e 

especializados. Abaixo listam-se apenas os principais pedidos recebidos e acompanhados 

pelo gabinete: 

MEIO N.º PEDIDOS 

PUBLITURIS 5 

SOL 4 

ALGARVE RESIDENT 3 

DINHEIRO VIVO 3 

BARLAVENTO 2 

JORNAL ECONÓMICO 2 

REVISTA VIAJAR 2 

VISÃO 2 

ALGARVE ENTDECKER 1 

AMBITUR 1 

ANTENA 1 1 

BLOGGER INÊS SALDANHA  1 

BLOGGER LULI MONTELEONE  1 

BLOGGER SARA BRANCO 1 

BLOGGER VANESSA CASAIS 1 

BLOGGERS NURIA E MIGUEL 1 

BLOGGERS VICTOR Y ELISABETH 1 

EXPRESSO 1 

EXPRESSO ONLINE 1 

IN CORPORATE MAGAZINE 1 
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JORNAL DE NOTÍCIAS 1 

LUSA 1 

PAÍS POSITIVO 1 

POSTAL DO ALGARVE 1 

PROPERTY INVESTOR TODAY 1 

RÁDIO OBSERVADOR 1 

REVISTA AFALGARVE 1 

REVISTA AHRESP 1 

SUL INFORMAÇÃO 1 

TSF 1 

 TOTAL 45 

2.5.2.3 Outros conteúdos 

Além disso, a Área das Relações Externas ocupou-se da edição e revisão de outros 

conteúdos solicitados pelos meios de comunicação social, e outras áreas da RTA, entre 

os quais questionários, depoimentos do Presidente, sugestões sobre a região, envio de 

imagens e informações, textos promocionais, entre outros formatos. 

 

  EDIÇÃO E REVISÃO DE OUTROS CONTEÚDOS 

1 MENSAGEM PRESIDENTE - ASSOCIAÇÃO TEIA D’IMPULSOS 10.º ANIVERSÁRIO 

2 GUIÃO 2 VÍDEOS PRESIDENTE - ASSOCIAÇÃO AGIGARVE 1.º ANIVERSÁRIO 

3 

TESTEMUNHO PRESIDENTE - ASSOCIAÇÃO AGIGARVE PETIÇÃO PÚBLICA SOBRE 

REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO 

4 QUESTIONÁRO PRESIDENTE - JORNAL PROPERTY INVESTOR TODAY 

5 

QUESTIONÁRO PRESIDENTE - JORNAL POSTAL DO ALGARVE SOBRE EFEITOS DA 

PANDEMIA 

6 QUESTIONÁRO PRESIDENTE - JORNAL SOL SOBRE EFEITOS DA PANDEMIA NA PÁSCOA 

7 

QUESTIONÁRO PRESIDENTE - REVISTA AMBITUR SOBRE RETOMA DA ATIVIDADE 

TURÍSTICA  

8 

MENSAGEM-TIPO - CONTACTOS COM EMPRESÁRIOS DO SETOR PARA ESCLARECIMENTO 

DAS MEDIDAS DE APOIO 

9 

QUESTIONÁRO PRESIDENTE - JORNAL DINHEIRO VIVO SOBRE EFEITOS DA PANDEMIA 

NA PÁSCOA 
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10 QUESTIONÁRO PRESIDENTE - REVISTA AHRESP SOBRE EFEITOS DA PANDEMIA  

11 

QUESTIONÁRO PRESIDENTE - REVISTA VIAJAR VALE MAIS SOBRE EFEITOS DA 

PANDEMIA  

12 

QUESTIONÁRO PRESIDENTE - REVISTA PUBLITURIS HOTELARIA SOBRE EFEITOS DA 

PANDEMIA  

13 TESTEMUNHO PRESIDENTE - LIVRO DA VOLTA AO ALGARVE 

14 QUESTIONÁRO PRESIDENTE - JORNAL ECONÓMICO SOBRE EFEITOS DA PANDEMIA 

15 QUESTÃO PRESIDENTE - BLOGUE ALGARVE ENTDECKER SOBRE FRONTEIRA AÉREA 

16 

QUESTIONÁRO PRESIDENTE - REVISTA PAÍS POSITIVO SOBRE CANDIDATURA DE FARO 

2027 

17 NOTAS PRESIDENTE - SESSÃO DE ABERTURA DA CONFERÊNCIA LARANJA XXI 

18 QUESTIONÁRO PRESIDENTE - JORNAL DINHEIRO VIVO SOBRE VERÃO 

19 PITCH - APELO AO VOTO NOS PRÉMIO MARKETEER CATEGORIA TURISMO DESTINO 

20 MENSAGEM PRESIDENTE - DIA DO ENFERMEIRO 

21 NOTAS PRESIDENTE - APRESENTAÇÃO 47.ª VOLTA AO ALGARVE 

22 IDEIAS-CHAVE - APRESENTAÇÃO DO PLANO TURISMO +SUSTENTÁVEL 20-23 

23 QUESTIONÁRO PRESIDENTE - JORNAL PUBLITURIS SOBRE VERÃO 

24 MENSAGEM E-MAILING - APRESENTAÇÃO DO PLANO TURISMO +SUSTENTÁVEL 20- 23 

25 QUESTIONÁRO PRESIDENTE - JORNAL PUBLITURIS SOBRE FITUR 

26 

MENSAGEM VÍDEO PRESIDENTE - INTERNATIONAL TOURISM FILM FESTIVAL AFRICA 

2021 

27 QUESTIONÁRO PRESIDENTE - JORNAL DINHEIRO VIVO SOBRE MERCADO BRITÂNICO 

28 

ARTIGO DE OPINIÃO - REVISTA DA AF ALGARVE SOBRE CAPACIDADE DE ATRAÇÃO DO 

FUTEBOL 

29 TESTEMUNHO PRESIDENTE - LIVRO DA ROTA DO PETISCO  

30 

DIVULGAÇÃO - INFORMAÇÃO DAS EQUIPA DO TP SOBRE COVID-19 (UK, BÉLGICA E 

PAÍSES BAIXOS) 

31 

NOTAS PRESIDENTE - ENTREVISTA JORNAL I/SOL SOBRE ESTRATÉGIA PARA SUPERAR 

A PANDEMIA 

32 

NOTAS PRESIDENTE - APRESENTAÇÃO DO LABORATÓRIO COLABORATIVO DO TURISMO 

KIPT 

33 TESTEMUNHO PRESIDENTE - LIVRO DO CENTENÁRIO DA AF ALGARVE 

34 TESTEMUNHO PRESIDENTE - LIVRO 28.º ALGARVE CLASSIC CARS 
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35 

ARTIGO DE OPINIÃO - REVISTA DA AF ALGARVE SOBRE LIGAÇÃO DO DESTINO AO 

CAMPEONATO EUROPEU 

36 

REVISÃO - ARTIGO REVISTA EVASÕES COM 6 MOTIVOS PARA VISITAR O ALGARVE NO 

INVERNO 

37 

NOTAS PRESIDENTE - APRESENTAÇÃO PÚBLICA DOS VENCEDORES DO PRÉMIO CINCO 

ESTRELAS REGIÕES 

38 

NOTAS PRESIDENTE - SESSÃO DE ABERTURA DA APRESENTAÇÃO DO PLANO TURISMO 

+SUSTENTÁVEL 20-23 

39 

TESTEMUNHO PRESIDENTE - PREFÁCIO DO LIVRO TURISMO NO ALGARVE SEGREDOS 

POR REVELAR DA PROF.ª ANTÓNIA CORREIA 

40 

NOTAS PRESIDENTE - ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A 

DINAMIZAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO 

41 

MENSAGEM E-MAILING - AUTOTESTES ADMITIDOS PARA ACEDER A ATIVIDADES OU 

ESTABELECIMENTOS 

42 ARTIGO DE OPINIÃO - JORNAL PUBLITURIS SOBRE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO 

43 ARTIGO DE OPINIÃO - MANIFESTO 365 ALGARVE 

44 MENSAGEM - POSTAL DE NATAL 

45 NOTAS PRESIDENTE - ENTREVISTA NATAL E FIM DE ANO 

46 VOZ OFF - SEMINÁRIO ALGARVE CRAFT & FOOD 

47 NEWSLETTER - ALGARVE CRAFT & FOOD 

48 

PUBLIRREPORTAGEM PRESIDENTE - REVISTA IN CORPORATE MAGAZINE SOBRE 

VINHOS DO ALGARVE 

49 COPY - ANÚNCIO NO GUIA ALGARVE SOBRE O GUIA DE TURISMO DE NATUREZA JÚNIOR 

50 REVISÃO - TEXTOS DA EXPOSIÇÃO RIA FORMOSA 

50 TOTAL (EDIÇÃO E REVISÃO DE OUTROS CONTEÚDOS) 

 WWW.TURISMODOALGARVE.PT 

22 AGENDA (22 CONTEÚDOS) 

15 GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO (15 CONTEÚDOS E ATUALIZAÇÕES) 

6 BIBLIOTECA (6 CONTEÚDOS E ATUALIZAÇÕES) 

149 DESTAQUES (149 CONTEÚDOS E ATUALIZAÇÕES) 

7 DOCUMENTOS LEGAIS (7 ATUALIZAÇÕES) 

62 NOTÍCIAS (62 CONTEÚDOS) 

133 POSTOS DE TURISMO (133 ATUALIZAÇÕES) 

http://www.turismodoalgarve.pt/
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6 PROJETOS (6 CONTEÚDOS E ATUALIZAÇÕES) 

6 RECURSOS HUMANOS (6 ATUALIZAÇÕES) 

218 REVISTA DE IMPRENSA (218 CONTEÚDOS) 

6 RTA (3 CONTEÚDOS E ATUALIZAÇÕES) 

630 TOTAL (CONTEÚDOS E ATUALIZAÇÕES DO SITE INSTITUCIONAL) 

 CONVITES 

1 CONVITE PARA 6.º WEBINAR DE TURISMO INDUSTRIAL EM PORTUGAL 

2 CONVITE PARA WEBINAR SOBRE TURISMO E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

3 CONVITE PARA A SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DO EVENTO ALGARVE + SUSTENTÁVEL 

3 TOTAL (CONVITES) 

 

Em resumo, foram editadas 50 matérias de diversas tipologias, 03 convites para ações, 

630 textos e atualizações para o sítio oficial da RTA. Foram, assim, editados um total de 

683 conteúdos diversos pelas Relações Externas. 

 

Newsletter Algarve Craft & Food 
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2.5.2.4 Comunicação digital 

Com o objetivo de acompanhar as novas tendências de consumo no turismo, marcadas 

pelo uso da Internet e pela interação com o consumidor, a Área das Relações Externas 

contribuiu para o aumento da visibilidade e notoriedade online da Região de Turismo do 

Algarve através da dinamização do sítio institucional na Internet e da respetiva 

página de Facebook da entidade. 

 

NOME 
REDE 

SOCIAL/SITE PERFIL 
N.º 

POSTS 

REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE FACEBOOK TRADE 590 

WWW.TURISMODOALGARVE.PT  SITE INSTITUCIONAL 630 

TOTAL 1220 

 

 

Neste âmbito foram produzidos um total de 1220 conteúdos editoriais online 

resultantes de 590 posts na página da rede social Facebook, a que se somam 630 

atualizações do sítio institucional da RTA na Internet. 

 

 

 Publicação no Facebook abril 2021 

 

 

http://www.turismodoalgarve.pt/
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 Publicação no Facebook agosto 2021 

 

 

 Publicação no Facebook dezembro 2021 

 

2.5.2. Relações Públicas 

2.5.2.1. Assinatura de publicações 

Além do clipping eletrónico, a monitorização do noticiário regional e setorial relevante 

para a missão da entidade também é assegurada através da assinatura de diversas 

publicações, que são rececionadas pelos serviços, encaminhadas para a Área das 

Relações Externas e finalmente enviadas ao CDI da RTA para consulta.  
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A estas publicações assinadas juntam-se outras que são remetidas com maior ou menor 

regularidade por iniciativa dos respetivos editores. Publicações assinadas em 2021: 

 

• Meios & Publicidade (em papel e em formato digital) 

• Publituris (em papel e em formato digital) 

• Postal do Algarve 

• Jornal do Algarve (em papel e em formato digital) 

• Barlavento (em papel e em formato digital) 

• A Voz de Loulé 

 

 

 Exemplos de publicações subscritas 

 

2.5.2.2. Clipping eletrónico 

No âmbito da assessoria de imprensa é igualmente realizada a monitorização dos media 

(Imprensa, Internet, TV, Rádio) através do serviço de clipping eletrónico. Diariamente, 

examina-se a listagem das notícias disponibilizadas pelo fornecedor de clipping sobre a 

atualidade do setor, e em particular da RTA, publicadas nos órgãos portugueses de 

comunicação social, que são posteriormente selecionadas e compiladas na forma de press 

book. No ano de 2021, a Área das Relações Externas monitorizou cerca de 1344 alertas 

de clipping, a partir dos quais fez uma seleção para posterior envio interno e 

disponibilização online de 221 press books. 

2.5.2.3. Press trips e Blog Trips 

As visitas de familiarização com o destino para jornalistas e bloggers aumentam a 

sensibilidade dos profissionais de comunicação face à região, enquanto originam peças 

jornalísticas e publicações que levarão o nome Algarve ao público consumidor do meio 

em causa (peças essas de alto valor publicitário, devido ao espaço que ocupam [a título 
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gratuito] no respetivo órgão de comunicação ou blogue em que são emitidas ou 

publicadas). Em 2021, a Área de Relações Externas da RTA organizou e apoiou 9 visitas 

de imprensa, a saber: 

 

− Condé Nast Traveller (Espanha): jornalista Cristina Fernández, março 2021; 

− Blogue Lugares Incertos (Portugal): blogger Jorge Duarte Estêvão, março 2021; 

− Visão Júnior (Portugal): jornalista Paula Barros, maio 2021; 

− Blogue Familias en Ruta (Espanha): junho 2021; 

− SIC (Portugal): jornalista Martim Cabral, junho 2021; 

− Blogue Milviatges.com (Espanha): Jorge Martínez Baylach, junho 2021; 

− Blogue Saquito de Canela (Espanha): Clara Castro Quesada, junho 2021; 

− Blogue Caco Mãe (Portugal): Ana Lemos, junho 2021; 

− Blogue Mamás Viajeras (Espanha): Johanna Saldón, agosto/setembro 2021. 

 

No ano em causa foi ainda preparada uma visita para um meio de comunicação social 

nacional para promover a oferta de outono do destino. Com o programa desenhado e os 

contactos feitos com potenciais parceiros, a ação acabou, no entanto, por não avançar 

por falta de interesse e/ou disponibilidade dos jornais e revistas portugueses convidados 

 

 

 

 Artigo Visão Júnior 
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 Artigo Condé Nast Traveller 

 

 

 Artigo Condé Nast Traveller 
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 Artigo Mamás Viajeras 

 

 

Artigo Mamás Viajeras 
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 Peças SIC (Martim Cabral) 

 

2.5.2.4. Agências de Comunicação 

A Área das Relações Externas deu ainda resposta à ligação entre a entidade regional de 

turismo e as agências de comunicação que prestam serviço no mercado interno (LPM 

Comunicação) e no mercado espanhol (Comunica Por Cuatro), traduzida em contactos 

diários por correio eletrónico ou telefone, no envio de informação, imagens, etc., na 

revisão de conteúdos, agendando entrevistas com o Presidente e a Vice-Presidente da 

Comissão Executiva e tirando partido da maior proximidade daquelas aos editores dos 

meios de expansão nacional, visando a criação de novas oportunidades de comunicação 

em cada território. Esta atividade gera anualmente centenas de e-mails, dezenas de 

telefonemas e algumas reuniões fundamentais para a missão da entidade e enquadradas 

na competência de mediar e garantir a ligação privilegiada da RTA com os órgãos de 

comunicação social e agências de comunicação. 

 

Comunica por Cuatro 

Sendo missão da RTA desenvolver marcas e produtos turísticos e assegurar a sua 

promoção no mercado interno alargado, compreendido pelo território nacional e 

transfronteiriço com Espanha, será de realçar o trabalho levado a cabo no mercado 

espanhol ao longo de 2021, centrado em especial na edição de notas de imprensa sobre 

o destino Algarve, na gestão de entrevistas com meios de comunicação social, na 

mediação com jornalistas e bloggers para visitas de imprensa à região e no contacto 

permanente com a delegação do Turismo de Portugal em Espanha. 
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  PRESS RELEASES – ESPANHA 

1 PAISAJES Y LEYENDAS PARA ENAMORARSE (AÚN MÁS) DEL SUR DE PORTUGAL 

2 ENAMÓRATE DEL ALGARVE A RITMO DE PEDAL 

3 CINCO COMPRAS BONITAS PARA TRAERTE DE TU PRÓXIMO VIAJE AL ALGARVE 

4 VUELVE LA ALTA COMPETICIÓN AL ALGARVE Y CON ELLA LA REACTIVACIÓN DEL 

TURISMO 

5 MOTIVOS PARA ADORAR LA PLAYA DE FALESIA (Y LOS VIAJEROS DE TRIPADVISOR LO 

SABEN) 

6 OCHO PLANES CON NIÑOS EN EL ALGARVE 

7 LAS PLAYAS Y MARINAS DEL ALGARVE LUCIRÁN 91 BANDERAS AZULES ESTE VERANO 

8 HACER TURISMO CREATIVO, PERDERSE EN EL CAMPO, PRACTICAR CICLOTURISMO Y 

CAMINAR CON VISTAS 

9 ESCULTURAS GIGANTES DE ARENA, UN ESPECTÁCULO AL AIRE LIBRE EN EL ALGARVE 

10 EL ALGARVE, MÁS CERCA DEL PAÍS VASCO CON DOS VUELOS DIRECTOS SEMANALES 

11 SEIS PUEBLOS COSTEROS CON MUCHO ENCANTO PARA VISITAR EN EL ALGARVE 

12 PLAYAS TRANQUILAS DEL ALGARVE PARA PERDERSE Y DISFRUTAR DEL PARAÍSO SIN 

GENTE 

13 VIAJE A UNA DE LAS SIETE MARAVILLAS DE PORTUGAL: PARQUE NATURAL DE RÍA 

FORMOSA 

14 RUTA DE LOS SIETE VALLES COLGANTES: UN PLAN A TU AIRE Y A TU RITMO PARA 

DISFRUTAR DE LAS MEJORES POSTALES DEL ALGARVE 

15 CINCO ANOCHECERES DE PELÍCULA PARA SEGUIR ALARGANDO EL VERANO EL ALGARVE 

16 ALVOR, EL PUEBLO PESCADOR QUE RESUME TODA LA ESENCIA DEL ALGARVE 

17 REGRESA EL MEJOR GOLF AL ALGARVE CON EL PORTUGAL MASTERS  

18 EL ALGARVE COGE VELOCIDAD CON LA CELEBRACIÓN DEL GRAN PREMIO DE MOTO GP 

ANTE 67.500 AFICIONADOS  

19 EL ALGARVE, ‘MEJOR DESTINO DE PLAYA DE EUROPA’ POR OCTAVA VEZ  

20 VIAJE AL IMPERIO ROMANO A TRAVÉS DE SU TESTIMONIO VIVO EN EL ALGARVE 

21 10 MOTIVOS PARA ESCAPARSE A FARO, LA CAPITAL DEL ALGARVE 

22 RUTA BÁSICA POR EL ALGARVE EN OCHO PARADAS MÁGICAS PARA RECARGARSE Y 

ARRANCAR 2022 CON BUEN PIE 
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GESTÃO DE ENTREVISTAS N.º PEDIDOS 

RNE 3 

CANAL EXTREMADURA 2 

ANTENA 3 TV 1 

CADENA COPE 1 

CANAL EXTREMADURA RADIO 1 

COPE CATALUÑA 1 

LIBEREMERCADO.COM 1 

RADIO MANISES 1 

TOTAL 11 

 

2.5.2.5. Ações de Relações Públicas/Apoio a eventos 

Enquanto profissionais estratégicos de comunicação que ajudam a construir a imagem da 

marca Região de Turismo do Algarve e a representá-la junto das partes interessadas 

(stakeholders), a equipa da Área das Relações Externas esteve envolvida na organização 

de 09 eventos ao longo de 2021. 

 

  ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, APOIO E PROTOCOLO 

1 SHOWCOOKING ESPANHA (12 MARÇO) 

2 SHOWCOOKING PORTUGAL (25 MARÇO) 

3 APRESENTAÇÃO DA 47º VOLTA AO ALGARVE (29 ABRIL) 

4 6.º WEBINAR TURISMO INDUSTRIAL EM PORTUGAL (27 MAIO) 

5 AÇÃO LIMPEZA RIA FORMOSA (30 MAIO) 

6 APRESENTAÇÃO DO PLANO TURISMO MAIS SUSTENTÁVEL (14 JUNHO) 

7 CONVERSAS COM FUTURO, TURISMO E MOBILIDADE SUSTENTAVEL (17 SETEMBRO) 

8 SEMINÁRIO ALGARVE CRAFT & FOOD (27 OUTUBRO) 

9 VISITA DA ESCOLA PROFISSIONAL ALTE (24 NOVEMBRO) 

 



  

Relatório de Atividades da Região de Turismo do Algarve – 2021                                                        94

  

 

 ShowCooking Espanha 

 

 

ShowCooking Portugal 
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Apresentação do Plano “Turismo Mais Sustentável 20-23” 

 

2.5.2.6. Divulgação interna de informação 

Igualmente no âmbito das suas competências, a Área das Relações Externas colabora na 

comunicação interna da RTA, contribuindo para a adequada divulgação de informação 

relevante pelos seus colaboradores, incluindo press releases e outros formatos noticiosos 

produzidos em nome da entidade, assinaturas de publicações e outra informação 

pertinente cuja distribuição interna é solicitada pelos serviços. Ao todo foram distribuídas 

203 informações diversas, que somadas aos 221 press books perfez um total 424 

envios ao longo do ano de 2021. 

 

2.5.2.7. Gestão do Auditório 

Às Relações Externas compete ainda gerir a utilização do auditório da RTA, espaço 

polivalente destinado a conferências, reuniões, seminários, formações e acontecimentos 

públicos e empresariais. Em 2021 registaram-se 13 utilizações por serviços internos e 

por instituições externas. Neste âmbito, assegurou-se também o acompanhamento de 
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grupos de estudantes, de formações e de ações com o trade e de entidades que 

procuraram a organização. 

 

  GESTÃO DO AUDITÓRIO E APOIO A OUTRAS REUNIÕES NA RTA 

1 BANCA SINDICAL (STFPSSRA) – ESCLARECIMENTOS (01 JULHO) 

2 REUNIÃO DA CCDR ALGARVE E DA RTA COM EMPRESÁRIOS DO SETOR TURÍSTICO (26 AGOSTO) 

3 

APRESENTAÇÃO DO DIGNÓSTICO ALGARVE SMART DESTINATION (PROJETO RIA - REGIÃO 

INTELIGENTE ALGARVE) (30 SETEMBRO) 

4 RECEÇÃO A GRUPO DE JOVENS EMPREENDEDORES (29 OUTUBRO) 

5 

APRESENTAÇÃO DA RTA AOS ALUNOS DA ESCOLA PROFISSIONAL DE ALTE (7.º PISO) (15 

NOVEMBRO) 

6 FORMAÇÃO EM PRINCIPIOS DE SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO (15 NOVEMBRO) 

7 FORMAÇÃO EM PRINCIPIOS DE SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO (18 NOVEMBRO) 

8 FORMAÇÃO EM PRINCIPIOS DE SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO (23 NOVEMBRO) 

9 FORMAÇÃO EM PRINCIPIOS DE SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO (25 NOVEMBRO) 

10 ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL DA ATA (02 DEZEMBRO) 

11 ENCONTRO DA REDE INCORPORA PORTUGAL (CEAL) (13 DEZEMBRO) 

12 BANCA SINDICAL (STFPSSRA) – ADSE (15 DEZEMBRO) 

13 ASSEMBLEIA GERAL DA ATA (17 DEZEMBRO) 

 

 

2.6. CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO (CDI) 

O Centro de Documentação e Informação da Região de Turismo do Algarve (RTA), serviço 

integrado no Núcleo de Planeamento, Comunicação, Imagem e Qualidade prosseguiu, em 

2021, com as suas funções de integração, organização, conservação e difusão do 

património documental do organismo com vista à satisfação dos pedidos de informação 

e apoio bibliográfico, internos e externos.   

2.6.1. Utilizadores 

Entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2021, o Centro de Documentação e Informação 

da RTA atendeu apenas 36 utilizadores, dos quais 7 presenciais e 29 à distância, 

representando um acréscimo de 20% nos atendimentos face a 2020. Pelo segundo ano 

consecutivo assinala-se o impacto da pandemia Covid 19 com vários meses de 

confinamento, o que limitou bastante o atendimento presencial, com escassa procura 

deste serviço, acentuando a tendência decrescente dos últimos anos. 
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                Fonte: Região de Turismo do Algarve 

 

Entre os utilizadores externos atendidos, presencialmente e à distância, pelos serviços do 

CDI, tiveram maior peso os classificados na categoria “Geral” que corresponde a público 

sem ligação à Academia, nem tão pouco ao trade turístico. Seguiram-se os alunos do 

ensino superior e de mestrado ou doutoramento, os professores e investigadores e o os 

profissionais do setor turístico. 

 

 

                 Fonte: Região de Turismo do Algarve 

 

A nível interno, verificou-se, em 2021, apenas recorreram ao CDI o Gabinete de Relações 

Externas, a Área de Planeamento e a ATA. 
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   Fonte: Região de Turismo do Algarve 

2.6.1.1. Pesquisas 

Quanto aos temas sobre os quais mais incidiram as pesquisas no CDI, destacam-se 

Turismo (Política/Planeamento), Estatísticas, Imagens e História/Cultura/Património.  

Verificou-se também a procura de documentos do fundo “Algarviana”, tendo-se 

reencaminhado os utilizadores para a biblioteca da UALG, onde o referido acervo se 

encontra atualmente. 

 

            Fonte: Região de Turismo do Algarve 
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2.6.2. Documentação 

2.6.2.1 Fundo documental e Catálogo 

Em 2021 foram integrados e tratados 119 novos documentos nos fundos de monografias, 

de material não livro e de recursos eletrónicos da Biblioteca da Região de Turismo do 

Algarve. Considerando os fundos de monografias, publicações periódicas, recursos 

eletrónicos e de material não livro, o CDI dispunha no seu catálogo bibliográfico, no final 

do ano 2021, de um total de 11 780 documentos tratados, na aplicação de gestão 

documental DocBase. 

Todos os documentos catalogados foram simultaneamente classificados e indexados, com 

base respetivamente na CDU- Classificação Decimal Universal e nos thesauri Eurovoc e 

de Turismo da OMT.   

2.6.2.2 Algarviana 

Para além do fundo documental do CDI, a RTA é proprietária do fundo denominado 

“Algarviana”, que constitui a parte do espólio do Dr. Mário Lyster Franco, com incidência 

no Algarve e autores algarvios. A biblioteca Algarviana, com 5 016 volumes e um catálogo 

de 4 585 fichas bibliográficas, encontra-se cedida à Universidade do Algarve podendo ser 

consultada na Biblioteca do Campus de Gambelas, para onde foram encaminhados os 

pedidos de acesso àquele fundo recebidos em 2021. 

2.6.2.3 Dossiês temáticos 

Prosseguiu-se com a manutenção e a permanente atualização dos 65 dossiês temáticos 

que integram artigos e materiais diversos, sobre os temas abrangidos pelo CDI. 

2.6.2.4 Aquisição de documentos 

Em 2021, foram adquiridos para o fundo documental, em acesso livre na World Wide 

Web, por produção própria ou através de ofertas de terceiros 49 documentos, todos eles 

alvo de difusão através do Boletim Bibliográfico. 

2.6.2.5 Difusão 

O catálogo do Centro de Documentação e Informação esteve disponível na internet 

através do site institucional www.turismodoalgarve.pt e no endereço 

http://biblioteca.turismodoalgarve.pt/ permitindo a sua pesquisa por parte do público em 

geral.  

http://www.turismodoalgarve.pt/
http://biblioteca.turismodoalgarve.pt/
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Foram editados dois Boletins Bibliográficos eletrónicos (janeiro-outubro; novembro-

dezembro), visando a divulgação, pelos serviços da RTA e público em geral, de todas as 

publicações chegadas à biblioteca e disponíveis para consulta. 

 

 

2.7. OUTROS PROJETOS E ATIVIDADES 

 

2.7.1. Tratamento de reclamações e sugestões/opiniões  

No ano de 2021 foram recebidas 100 comunicações (reclamações e/ou sugestões), das 

quais 4 referentes aos serviços prestados pela RTA. 

O tratamento dado a essas reclamações e sugestões internas, emitidas pelos utentes foi 

feito em conformidade com o previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 2º do Decreto-

Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 

74/2017, de 21 de junho, visando a melhoria e o aumento dos níveis de eficiência dos 

serviços prestados pela RTA. 

 

Quanto às 96 reclamações/sugestões externas, relativas a diversas componentes da 

oferta turística da região e relativamente aos quais a RTA não tem competências para 

intervenção (fiscalização ou outras), foram reencaminhadas para as entidades com 

competência nos respetivos domínios de incidência, tendo sido prestada informação sobre 

essa mediação e encaminhamento aos reclamantes. 

2.7.2. Resposta a pedidos de colaboração técnica e/ou institucional  

Ao longo do ano 2021, a RTA, através dos seus serviços de Promoção, Animação e 

Informação Turística bem como dos serviços de Planeamento e Comunicação e Imagem, 

responderam a um vasto conjunto de pedidos externos de colaboração técnica e 

institucional, nomeadamente através da participação em inquéritos e resposta a 

questionários para trabalhos de carácter académico e através da receção e organização 

de visitas e apresentações da entidade a públicos externos, especialmente a alunos de 

escolas e  cursos profissionais ou superiores de Turismo, Informação  e Animação 

Turística. 

2.7.3. Gestão de Bases de Dados 

Ao longo de 2021 foi feita a gestão de bases de dados do segmento do Trade e a 

organização de conteúdos no âmbito da operacionalidade da plataforma de CRM - 

Customer Relationship Management, assim como na plataforma de E-mail Marketing e 
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Marketing Automation - E-goi de acordo com a informação constante no RNT – Registo 

Nacional de Turismo. 

Foram atualizadas e finalizadas as seguintes Bases de Dados, com vista ao carregamento 

oficial na plataforma de CRM, assim como a consequente atualização de informação no 

site oficial da promoção do Turismo do Algarve www.visitalgarve.pt : Agências de Viagem 

e Turismo; Agentes Animação Turística; Alojamento Local; Autocaravanismo; Campos de 

Golfe; Empreendimentos Turísticos; Instalações Desportivas; Meetings Industry e Saúde 

e Bem-Estar. 

No total, foram criados mais de 4 mil contactos relativos ao trade. 

 

 

 

 

 

  

http://www.visitalgarve.pt/
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2.8. QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES PREVISTAS E REALIZADAS 

 

ATIVIDADES PREVISTAS NÃO PREVISTAS OBSERVAÇÕES

Planeamento

 Fóruns de discussão realizado Sem execução financeira

 Plano de Marketing Estratégico p/o Turismo do Algarve realizado Com execução financeira
 1

Observatório Turismo Sustentável realizado Sem execução financeira

Cicloturismo e caminhadas - Projeto "Cycling & Walking" não realizado Sem atividade - Covid 19

"Lugares de Globalização" a Património Mundial da UNESCO realizado Sem execução financeira

Autocaravanismo Sustentável na Região do Algarve realizado Sem execução financeira

Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial realizado Sem execução financeira

Programa Regional de Ecoturismo realizado Sem execução financeira

 Gestão do CDI realizado Sem execução financeira

Participação em comissões técnicas de trabalho realizado Com execução financeira
 1

Apoio ao Empresário /Investidor realizado Sem execução financeira

 Comunicação e Imagem

Campanha de comunicação multimeios - Espanha /Campanha digital de 

fim de ano (ES e PT) 
realizado Com execução financeira 1

Campanha social media - "O Algarve fica-te bem. Sempre!" realizado Com execução financeira 
1

Marketing digital realizado Com execução financeira
 1

Atribuição de apoio na divulgação de eventos em meios próprios realizado Com execução financeira
 1

 Imagem Algarve realizado Com execução financeira
 1

 Guia Algarve realizado seis edições. Com execução financeira 
1

 Outras Edições realizado Com execução financeira
 1

Plano Turismo + Sustentável 20-23 realizado Com execução financeira
 1

Promoção e Animação

Bolsa de Turismo de Lisboa não realizado Cancelada - Covid 19. Com execução financeira
 1

Fam trips - Portugal e Espanha realizado Com execução financeira
 1

 FITUR - Madrid - Espanha realizado Com execução financeira
 1

 Algarve Nature Fest (Algarve + Sustentável, Powered by BTN e ANF”) realizado Com execução financeira
 1

Feiras Mercado Interno/Mercado Interno Alargado realizado Com execução financeira
 1

Dinamização de Eventos / Atividades realizado Com execução financeira
 1

 Dia Mundial de Turismo realizado Sem execução financeira

Caravela Boa Esperança realizado Com execução financeira
 1

Associação Musical do Algarve realizado Com execução financeira
 1

Apoio a Associações do setor turístico realizado Com execução financeira
 1

Associação Turismo do Algarve realizado Com execução financeira
 1

Campanha Logitravel (mercado espanhol) realizado Com execução financeira
 1

 Informação Turística

Produtos à consignação - vendas realizado Com execução financeira
 1

Merchandising para venda realizado Com execução financeira
 1

Relações Externas

 Assinatura de Publicações realizado Com execução financeira
 1

Clipping Eletrónico realizado Com execução financeira
 1

Press e Blog Trips realizado Com execução financeira
 1

 Agências de comunicação - Portugal e Espanha realizado Com execução financeira
 1

 Ações de Relações Públicas realizado Sem execução financeira

O Algarve em Lisboa/O Algarve no Porto não realizado Cancelada - Covid 19 

 Projetos integrados em candidaturas aprovadas transversais a 

diversas áreas da RTA

Projeto "Algarve Cooking Vacations" realizado Com execução financeira
 1

Programa Cultural 365 Algarve - 4ª Edição 2019/2020 realizado Com execução financeira
 1

Projeto Património Cultural - Dieta Mediterrânica não realizado
candidatura aprovada mas a aguardar dotação 

financeira

Projeto de turismo acessível - Algarve For All realizado Com execução financeira
 1

Projeto RIA Região Inteligente Algarve realizado Com execução financeira 
1

Algarve Eventos âncora de Turismo de Natureza - Valorizar realizado Com execução financeira
 1

Projeto 	Internacionalizar +Algarve 2.0 Turismo realizado Com execução financeira
 1

Valuetur realizado Com execução financeira
 1

 Projeto Algarve Craft&Food realizado Com execução financeira
 1

AWK – Adapting With Knowledge realizado Sem execução financeira

Internacionalização da Algarve Tech Hub realizado Sem execução financeira

Exploraterra realizado Com execução financeira
 1

Algarve Premium realizado Sem execução financeira

Modernizar e capacitar a Administração Pública realizado Com execução financeira
 1

Odyssea Protect não realizado Projeto não avançou

Algarve mais interativo realizado Com execução financeira 1

nota
 1

A execução financeira por atividade está refletida no capitulo 5 do Relatório de Gestão

QUADRO RESUMO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 2021
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