
 

 

RTA divulga oferta de Natureza, Náutica e Património Industrial e Criativo  

 

ALGARVE MOSTRA-SE A JORNALISTAS NACIONAIS E ESTRANGEIROS 

 

 

Em 2022 foram já seis as missões de reconhecimento realizadas pela Região de Turismo do 

Algarve (RTA) que deram a conhecer o melhor da oferta do destino a jornalistas de Portugal e 

Espanha. Um investimento que tem como principal propósito a promoção da região no mercado 

interno alargado e atrair a atenção de novos turistas através dos artigos publicados. 

 

A mais recente missão decorreu ainda no mês de julho e mostrou a oferta de Turismo Náutico 

do destino a jornalistas portugueses e espanhóis, aos quais se juntaram operadores turísticos 

e jornalistas alemães por via da Associação Turismo do Algarve (ATA), coorganizadora da 

visita. Esta ação inseriu-se no Internacionalizar + Algarve 2.0, um projeto cofinanciado  

pelo Programa Operacional do Algarve– CRESC ALGARVE 2020, com vista à internacionalização 

das PME algarvias na área do desporto, da natureza e da náutica.  

 

Passeio em caiaque para observar as formações rochosas da costa algarvia, passeio de barco 

à vela e batismo de mergulho foram algumas das atividades incluídas no programa que ainda 

apresentou as valências das Estações Náuticas da região aos participantes, bem como marinas 

e parceiros do projeto Internacionalizar.  

 

O Turismo Industrial esteve em destaque noutra visita para jornalistas nacionais, organizada 

pela RTA em conjunto com a ERT Alentejo. Este novo segmento de oferta enquadrado no 

turismo cultural e paisagístico tem vindo a ser trabalhado pelas duas entidades regionais de 

turismo, enquanto membros do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial.  

 

O turismo industrial está relacionado com atividades em fábricas em laboração e equipamentos 

museológicos instalados em antigos complexos industriais, complementadas por experiências 

de contacto com os produtos e processos produtivos. Assim, os jornalistas convidados para 

esta ação tiveram oportunidade de visitar pedreiras, lagares, museus, conserveiras e salinas 

nos dois territórios do sul do país. E ainda desceram a 230 metros de profundidade para 

espreitarem as únicas minas de sal-gema de Portugal, situadas em Loulé.    

 

No âmbito do projeto Algarve Craft & Food, jornalistas espanhóis conheceram em primeira 

mão as experiências que virão a ser comercializadas na área de Turismo Cultural e Criativo 

no Algarve. São dez os programas de turismo cultural e criativo que previsivelmente estarão 

disponíveis em 2023, assentando no artesanato e nos produtos alimentares locais da região. 

Workshops de artesanato e doçaria e aulas de culinária são parte integrante da futura oferta 

que os jornalistas puderam já testar. Também estas visitas foram cofinanciadas pelo Programa 

Operacional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020.    

https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/652/internacionalizar.aspx
https://algarvecraftandfood.pt/


 

 

 

Até ao final de 2022 estão ainda previstas novas missões de reconhecimento ao Algarve nestes 

e noutros produtos turísticos complementares ao tradicional Sol e Mar. 
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