
AUTONEWS

08/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2535

REACH: 0

Vem aí o Algarve Welcome Spring 2021 no Autódromo do Algarve
A um mês do semáforo verde é agora apresentado oficialmente o horário da festa que
será o Algarve Welcome Spring 2021. Com um total de 6 competições a percorrerem em
ritmo de corrida as mudanças de elevações do circuito algarvio. Em 2021, a visita é ainda
mais especial, pois as equipas irão assumir as boxes do circuito, logo após a Formula 1,
que tem o seu Grande Premio na mesma pista no fim-de-semana anterior.
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Em parceria com a CRM Motorsport, a Race Ready organiza o fim-de-semana e levará a Portimão 4
competições. “Após a longa pausa de Inverno de 6 meses, é com muito entusiasmo que voltamos ao
AIA para a abertura da nossa época desportiva. Com 4 campeonatos, 3 grelhas próprias e esperando
mais de 100 clássicos inscritos” declara com satisfação Diogo Ferrão, responsável máximo da Race
Ready.

Iberian Historic Endurance retornará para o seu nono ano com grelhas repletas de belíssimos exemplares
de veículos históricos em 2 corridas de 50 min. A exemplo do ano passado, o Group 1 e Trofeu Mighty
Mini partilham a grelha algarvia para dois desafios de semi-endurance de 40 minutos.

O horário será composto por apenas 2 dias intensos em pista, sendo que Francisco Pinto Abreu,
responsável pelo Group 1 Portugal e Trofeu Mini realça “Ao fazer o horário, tivemos uma atenção
especial com as equipas do Group 1 e Trofeu Mini, com um horário feito à medida, de forma a que só
precisem de chegar ao circuito Sábado durante a tarde.”

Competição Carrera Los 80’s
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No entanto, a grande novidade do fim-de-semana é a estreia da Carrera Los 80’s, competição Espanhola
reservada a receber os veículos da época de Ouro da categoria de Turismo com a regulamentação de
Group 2 e Group A.

Segundo Diogo Ferrão :“Ao longo dos últimos anos, estes carros têm vindo a ganhar um interesse extra.
Assim em 2020, iniciamos em Espanha esta competição. Com o mesmo espírito dos 3 C “No Cheating,
No Crashing, No complaining” e com um formato de corrida semelhante com o do Historic Endurance
que possibilita 2 pilotos dividirem as duas provas, queremos oferecer às equipas e no futuro ao público,
uma competição onde estes fantásticos automóveis possam participar, com um espírito similar ao que
temos hoje no Iberian Historic Endurance.”

A Carrera los 80’s inclui no seu programa, 2 corridas de 40 minutos ao longo do traçado mais a sul de
Portugal, o qual os pilotos e as suas fantásticas máquinas irão experienciar pela primeira vez um dos
circuitos mais desafiantes do mundo.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

08/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 0

Centro lança campanha para atingir 10 mil noites em hotéis
Turismo e hoteleiros lançam escapadinhas a preços “promocionais”
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DIÁRIO DE COIMBRA

08/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3040

REACH: 0

Turismo Centro lança campanha em hotéis da região
A T urismo Centro de Portugal lançou ontem uma campanha para promover a região
Centro como destino turístico preferencial no contexto pós-confinamento, que oferece
“escapadinhas” em unidades hoteleiras da região, a preços “promocionais muito
convidativos”....

A Turismo Centro de Portugal lançou ontem uma campanha para promover a região Centro como
destino turístico preferencial no contexto pós-confinamento, que oferece “escapadinhas” em unidades
hoteleiras da região, a preços “promocionais muito convidativos”.
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DIÁRIO DE COIMBRA

08/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1780

REACH: 0

Turismo do Centro lança campanha em hotéis da região
Campanha, realizada em parceria com o cartão Continente e duas agêncnas de Viagens,
conta com a adesao de cerca de 80 unidades hotelelras
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PÚBLICO

08/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PEDRO CRISÓSTOMO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 0

Nova lei dos apoios a trabalhadores ajuda turismo e cultura até
Junho
Nova lei dos apoios a trabalhadores ajuda turismo e cultura até Junho
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DIÁRIO IMOBILIÁRIO

08/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3785

REACH: 0

Turismo Centro de Portugal lança campanha para atingir 10 mil
noites em hotéis da região - Diário Imobiliário
A T urismo Centro de Portugal lançou hoje, em Aveiro, uma campanha para promover a
região Centro como destino turístico preferencial no contexto pós-confinamento. A
campanha é apoiada pelo Continente.

A Turismo Centro de Portugal lançou hoje, em Aveiro, uma campanha para promover a região Centro
como destino turístico preferencial no contexto pós-confinamento, que oferece “escapadinhas” em
unidades hoteleiras da região, a preços “promocionais muito convidativos”.

“Esta é uma campanha para criar esperança, para dizermos aos portugueses que vale a pena voltar a
fazer turismo no Centro de Portugal”, disse o presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado,
durante a conferência de imprensa de apresentação da campanha “Viagens na Nossa Terra – Descubra o
Centro de Portugal”.

O responsável definiu uma fasquia “ambiciosa” e “muito optimista” para esta campanha, pretendendo
atingir pelo menos as 10 mil noites usufruídas em unidades hoteleiras da região, e disse que espera que
os efeitos positivos comecem a fazer-se sentir já a partir das próximas semanas.

Pedro Machado lembrou que, em 2020, o Centro de Portugal foi “um dos destinos preferidos dos
portugueses” para passarem as suas férias, tendo registado em alguns períodos de Julho e Agosto um
crescimento positivo, comparado com o período homólogo de 2019.

Atrair turistas também de Espanha

O presidente da Turismo Centro de Portugal espera que os portugueses voltem a escolher a região para
passar as suas férias, mas também quer atrair o turismo espanhol.

“Queremos ser os primeiros a dizer aos nossos amigos espanhóis que estamos cá, que estamos
disponíveis, que estamos prontos para os receber. Tradicionalmente, nesta semana da Páscoa, teríamos
milhares de espanhóis a percorrer as nossas ruas e Aveiro não é excepção. Infelizmente, não foi possível
fazê-lo. Mas contamos fazê-lo tão breve quanto possível”, afirmou.
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Na mesma ocasião, Margarida Blattmann, do Grupo Wamos, que detém as agências de viagens que vão
comercializar esta campanha, disse esperar que esta iniciativa venha a ser “um incentivo para que os
portugueses possam retomar com facilidade e confiança a marcação das suas férias”.

Do lado dos hoteleiros, Miguel Sousinha, do Hotel Maré, uma das unidades aderentes, assegurou que
estão prontos para receber os turistas.

A campanha realizada em parceria com o cartão Continente e duas agências de viagens conta
actualmente com a adesão de cerca de 80 unidades hoteleiras de três e quatro estrelas e alojamentos
no espaço rural, mas o período de inscrições ainda está a decorrer.

Além dos preços promocionais, que vão dos 89 aos 109 euros, por pessoa, para um período de duas
noites com pequeno-almoço, a campanha oferece um desconto de 20% em Cartão Continente na
compra de cada pacote de alojamento.

As reservas podem ser feitas entre 07 de Abril e 30 de Junho, para serem usadas de 07 de Abril a 30 de
Outubro – excluindo o período de 01 de Agosto a 15 de Setembro de 2021.

Caso a unidade hoteleira tenha disponibilidade, as estadias poderão ser prolongadas até um máximo de
seis noites por cliente.

Lusa/DI
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PUBLITURIS

08/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: 0

FMI alerta para ritmo desigual na vacinação e risco para o
turismo
Para o Fundo Monetário Internacional, o ritmo desigual no processo de vacinação nas
várias geografias coloca em risco a retoma da indústria do turismo.

O Fundo Monetário internacional (FMI) veio, recentemente, admitir que a taxa de vacinação desigual por
país colocará em risco a imunidade global.

Constituindo a grande esperança para a retoma da indústria do turismo, Kristalina Georgieva, diretora-
geral do FMI, salientou, que a distribuição desigual de vacinas entre os países ricos e pobres manterá o
vírus em expansão e mutação, pedindo aos países que “deixem de lado os controlos de exportação” e
garantam que “as vacinas excedentes cheguem aos países pobres” para deixar para trás o mais rápido
possível a crise pandêmica.

Segundo a responsável máxima pelo FMI, se isto não for alcançado e os países pobres não tiverem
acesso às vacinas, “o mundo não controlará o coronavírus, que continuará a expandir -se e sofrer
mutações, tornando-se talvez imune às vacinas atuais numa dessas mutações”.

Nos EUA, espera-se que a administração Biden cumpra o que prometeu, vacinando 90% da população
até ao verão (as previsões é que todos os adultos estejam vacinados até 4 de julho), enquanto na
Europa o mesmo ocorra até ao outono, embora seja reconhecido que a União Europeia esteja a falha no
processo.

De acordo com um estudo conduzido pela Duke University nos EUA, a forma como as vacinas são
distribuídas atualmente representa outro sério risco para a saúde pública em todo o mundo. Ou seja,
verifica-se que os países mais ricos já compraram a maior quantidade das vacinas que serão produzidas
este ano, enquanto os países mais pobres nem terão doses para administrar às suas populações mais
vulneráveis.
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De acordo com uma notícia recente da BBC, cerca de 90% dos habitantes de quase 70 países de baixo
rendimento terão poucas possibilidades de serem vacinados contra a COVID-19 em 2021, enquanto
alguns países mais ricos, como por exemplo o Canadá, compraram doses suficientes “para vacinar cinco
vezes a sua população “.

De acordo com cálculos do FMI, um progresso mais rápido para acabar com a crise poderia adicionar 9
biliões de dólares ($9.000.000.000.000) ao PIB global até 2025, advertindo a responsável pela entidade
que “as fortunas económicas globais estão perigosamente divergentes”.

Recorde-se que o FMI apresentou o seu relatório de projeção de primavera, onde elevou para 6% as
estimativas de crescimento para a economia mundial, ante os 5,5% antecipados há três meses,
impulsionados justamente pela recuperação das duas maiores economias do mundo.
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BARLAVENTO

08/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Resorts da Kronos Homes reabrem campos de golfe
A Kronos Homes, a marca de promoção imobiliária residencial da Kronos, reabriu esta
segunda-feira o Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos, e o Amendoeira Golf Resort, em
Alcantarilha.

A Kronos Homes, a marca de promoção imobiliária residencial da
Kronos, reabriu esta segunda-feira o Palmares Ocean Living &
Golf, em Lagos, e o Amendoeira Golf Resort, em Alcantarilha.
As esplanadas dos respetivos Clubhouses estão prontas para receber os clientes com a mesma
qualidade e requinte de sempre.

Com vistas panorâmicas para o mar, o Clubhouse do resort Palmares Ocean Living & Golf foi concebido
pelo ateliê RCR Arquitectes, distinguido com o Prémio Pritzker de 2017, o mais prestigiado galardão
internacional da arquitetura.

O restaurante do Clubhouse, inaugurado em novembro sob a liderança do Chef Louis Anjos, reconhecido
por uma estrela Michelin, oferece uma gastronomia de cariz Mediterrânico, com alguns dos bivalves mais
importantes do estuário do Alvor que rodeia parte do resort, bem como peixe fresco, carne e alguns
apontamentos internacionais.

No restaurante do Amendoeira Golf Resort, no concelho de Silves, em Alcantarilha, destaca-se também a
gastronomia mediterrânica.

Para além dos restaurantes, esta segunda-feira reabriram ainda os campos de golfe dos dois resorts da
Kronos Homes. Também os escritórios de vendas, em ambos os locais, já estão novamente em
funcionamento.

«Estamos entusiasmados com a reabertura das nossas esplanadas amplas e rodeadas de natureza, que
garantem uma experiência verdadeiramente ao ar livre e em segurança. A reabertura destes espaços de
lazer e de desporto é importante não só para os residentes e visitantes dos resorts, mas também para a
economia do Algarve e do país», afirma Alda Filipe, diretora comercial da Kronos Homes em Portugal.

Os três campos de classe mundial do Amendoeira Golf Resort, com 18 buracos cada, e o campo de golfe
iluminado de nove buracos para jogar ao entardecer ou anoitecer estão agora disponíveis para os
amantes desta modalidade.

O mesmo acontece em Lagos, no campo do Palmares Ocean Living & Golf, que conta com três
percursos de golfe de 9 buracos interligados, concebidos pelo arquiteto de renome Robert Trent Jones Jr,
que leva os golfistas até ao oceano através de 27 buracos.

Os resorts têm o selo «Clean and Safe» do Turismo de Portugal, cumprindo todas as recomendações do
governo e das autoridades de saúde.

Para segurança de todos, os processos de check in e check out foram simplificados, diminuindo assim o
contacto pessoal.

Foram colocados higienizadores em pontos estratégicos do resort e as receções estão equipadas com
máscaras, luvas, termómetros para verificação de temperatura corporal e kits de primeiros-socorros.

Os hotéis de ambos os resorts abrem para reservas a partir do próximo dia 15 de abril.
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ZAP.AEIOU

08/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5600

REACH: 0

Braga pagou para ser o Melhor Destino Europeu? Autarquia fala
em inscrição ”correta e honrosa”
A polémica surgiu depois de um artigo do Polígrafo, que tem por base quatro contratos
celebrados entre a autarquia e o presidente da European Best Destinations em 2019 e
em 2021, presentes no portal Base, e da entrevista de Elidérico Viegas ao jornal i.

A polémica surgiu depois de um artigo do Polígrafo, que tem por base quatro contratos
celebrados entre a autarquia e o presidente da European Best Destinations em 2019 e em
2021, presentes no portal Base, e da entrevista de Elidérico Viegas ao jornal i.

O alerta foi dado no Facebook, numa publicação de 24 de março que revela que “o Município de Braga
adjudicou ao CEO da empresa European Best Destinations a ”aquisição de serviços de promoção da
cidade de Braga entre os melhores destinos europeus para visitar em 2021”.

Contudo, a autarquia afirma que a inscrição no concurso que deu a Braga o título de Melhor Destino
Europeu foi feita “de forma transparente, correta e honrosa” e custou ao município 16.830 euros.

De recordar que com mais de 109 mil votos, Braga conquistou, este ano, o título de Melhor Destino
Europeu para visitar.

Porém, este contrato, bem como outros três disponíveis para consulta do portal Base, têm como
entidade adjudicatária Maximilien Didier Lejeune, responsável máximo do EBD, e não a própria
organização de promoção turística no espaço europeu.

A nota de imprensa do município bracarense surge após declarações de Elidérico Viegas, então
presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), numa entrevista
ao jornal i no final de março, que puseram em causa a legitimidade dos prémios turísticos.

No meio da polémica surge o Minho, sobretudo depois de o Polígrafo ter publicado um artigo que dá
como “Verdadeiro” o facto de a Câmara de Braga ter pagado 86 mil euros ao presidente da organização
que, entre outros, atribui o prémio de “Melhor Destino Europeu”.

Isto porque, este ano, para além do contrato acima referido, datado de 1 de fevereiro e que serviu para
a “aquisição de serviços de promoção de Braga como destino seguro nos mercados internacionais”, o
município celebrou um contrato para a “aquisição de promoção turística internacional” com o valor de 70
mil euros – novamente com Lejeune.

Em 2019, ano em que a cidade ficou em segundo lugar na competição, também se celebraram
contratos com o responsável máximo do EBD: um a 16 de setembro, no valor de 8.940 euros, e outro,
de 9.980 euros, de 8 de fevereiro desse ano.

Assim sendo, a Câmara Municipal de Braga pagou mais de 105 mil euros a Lejeune em dois anos.

Câmara de Braga fala em processo transparente
No esclarecimento público, a autarquia afirma que a inscrição na competição europeia foi feita “de forma
transparente, correta e honrosa”. “Quaisquer cidades portuguesas ou europeias que se queiram
candidatar a este prémio” têm de pagar a sua inscrição, indica a mesma fonte.

No site do EBD, pode ler-se que “taxas de participação são solicitadas aos destinos” concorrentes, mas
isso não quer dizer que paguem “para vencer”. E caso os destinos não consigam pagar, “podem ser
convidados gratuitamente”.
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https://zap.aeiou.pt/premios-turismo-comprados-390840
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/camara-de-braga-pagou-86-mil-euros-ao-presidente-da-empresa-que-atribuiu-premio-de-melhor-destino-europeu


A organização esclarece ainda que o ranking depende “do número de votos que cada destino recolheu”,
não sendo possível pagar para subir na lista. Lejeune garantiu ao Polígrafo que “não há qualquer
ligação entre o valor da participação e os resultados”.

Ainda assim, embora seja uma marca registada desde 2015, não há no portal Base qualquer registo de
contrato público estabelecido entre o Município do Porto (eleito como “Melhor Destino Europeu em
2017”) ou o Município de Cascais (que obteve o 5.º lugar em 2020) e Lejeune.

Contactada pelo Polígrafo, a Câmara Municipal do Porto garantiu que quando ganhou o título, em 2017,
o processo envolveu “apenas o pagamento de um montante de 2.500 euros para avaliação de
candidatura e inscrição no concurso”. O mesmo aconteceu em Cascais em 2020.

Por sua vez, a Câmara Municipal de Braga salienta que nunca teve “qualquer hesitação em tornar
públicos os termos em que participou” nesta competição, bem como os contratos celebrados “com esta
plataforma, o seu proprietário e todos os parceiros e fornecedores”.

Defende ainda que a “campanha nacional e internacional de promoção do destino Braga” foi decidida “à
luz” da conquista do título.

Segundo o Público, o retorno após a atribuição do título a Braga superou o investimento: “Só em meios
nacionais, este valor ultrapassava já” o total de 1 milhão e 900 mil euros.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

08/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PAULO RIBEIRO PINTO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

Reforço dos novos apoios sociais só chega em maio | Vítor
Gaspar propõe subir impostos sobre os mais ricos | Dormidas
vão contar para cálculo do IVA da luz atribuído às câmaras |
Breves
Reforço dos novos apoios sociais só chega em maio | Vítor Gaspar propõe subir impostos
sobre os mais ricos | Dormidas vão contar para cálculo do IVA da luz atribuído às câmaras
| Breves
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PUBLITURIS

08/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: 0

Faturação do Alojamento Local cai 80% no 1.º trimestre
O presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), Eduardo Martins,
foi à Assembleia da República dizer que depois de um ano quase sem faturação, no 1.º
trimestre de 2021 a situação mantém-se.

A Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) fez as contas e apresentou-as à Comissão de
Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. “Nós estamos a falar de quebras no primeiro trimestre
que andam em torno dos 80% e em alguns casos até superior a 90%, ou seja, nos centros urbanos por
exemplo”, disse o presidente da associação, Eduardo Miranda, na Assembleia da República.

O presidente da ALEP, que falava sobre a aplicação das medidas de resposta à pandemia de COVID-19 e
do processo de recuperação económica e social, admitiu que as novas medidas trouxeram um “balão de
oxigénio”, mas “a terceira vaga [da pandemia] tem sido bastante grave [para o setor], talvez até pior
para a maior parte dos empresários”, depois de um ano quase sem faturação.

“Ao contrário do que se pensa, no alojamento local, a maior parte dos operadores não tem alternativas,
ou seja, 71% são feitos em casas de férias – em zonas de veraneio, montanha e rurais -, não há sequer
possibilidade de utilização para outro efeito. E mesmo em Lisboa e no Porto mais de metade não pode
migrar – mesmo que quisesse – para o arrendamento”, indicou, citado pela Lusa.

Segundo Eduardo Miranda, muitos dos arrendatários têm situações de longo prazo, o que não acontece
com o alojamento local, que se dedica ao turismo.

“O alojamento local tem flexibilidade em reabrir, por isso, poder ter aqui um papel fundamental, nesta
primeira fase da retoma para dar resposta, para quando houver pouca procura e assim garantir o
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posicionamento de Portugal no turismo”, afirmou, lembrando que o setor representa, atualmente, 40%
das dormidas no país.

Já quanto às medidas de apoio definidas pelo Governo, Eduardo Miranda considerou que “houve um
avanço” e que tem havido muita colaboração com a Secretaria de Estado do Turismo, adiantando que as
medidas vão permitir a sobrevivência dos operadores no próximo trimestre.

“Estas medidas que foram lançadas vão garantir um balão do oxigénio. O APOIAR + Simples ainda não
chegou, ainda não houve pagamento, mas os outros têm corrido bem, no pagamento das últimas
tranches”, concluiu.
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DN

08/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • BREVES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 822.50

REACH: 0

AHRESP pede plano de longo prazo para dívidas
Com a perspetiva do fim das moratórias, a Associação da Hotelaria, Restauração e
Similares de Portugal (AHRESP) pede que, quando esse momento chegar, exista a
possibilidade de um plano de amortização dos créditos até dez anos
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JORNAL I

08/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 0

AHRESP reúne com comissões do Parlamento
A AHRESP participou em mais uma audição na Assembleia da República, onde efetuou um
ponto de situação do estado das empresas do alojamento turístico e da restauração e
similares
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Mais de um terço das empresas de restauração pretende pedir
insolvência
Cerca de 36% das empresas de restauração manifestaram intenção de requerer
insolvência ao longo do último ano e mais de 46% estavam a avaliar esta possibilidade,
segundo um inquérito da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP)

Estes dados, resultantes dos 12 inquéritos mensais feitos entre março de 2020 e fevereiro de 2021
junto dos associados da AHRESP, num total de mais de 13 mil respostas (média de 1.200/1.300
respostas válidas por cada inquérito), foram apresentados pelo diretor do gabinete económico da
associação em audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, conjunta com
a Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia e do
processo de recuperação económica e social.

De acordo com Pedro Carvalho, no último ano, em média, 40% das empresas de restauração e similares
reportaram quebras de faturação mensais homólogas acima dos 80% e cerca de metade declarou não
ter capacidade para suportar os seus encargos operacionais.

Como resultado, "durante os últimos 12 meses cerca de 36% das empresas de restauração
demonstraram intenções de requerer o seu processo de insolvência, sendo que mais de 46% não
sabiam se iriam avançar com esta medida ou não", avançou.

No que diz respeito ao pagamento de salários, "devido à quebra imensa da faturação registada durante o
período de um ano" mais de 17% das empresas de restauração e similares afirmaram que, ao longo dos
vários meses, não conseguiram pagar os salários aos seus trabalhadores e 14% disse ter pagado
apenas uma parte.

"Ou seja, mais de 30% dos trabalhadores ou não recebeu o seu salário, ou apenas recebeu uma parte
ao longo dos últimos 12 meses", salientou o diretor do gabinete económico da AHRESP.

Em matéria de emprego, a análise da associação demonstra que "após o período de verão, a partir do
mês de setembro, houve uma intensificação dos despedimentos", sendo que, em média, ao longo do
ano de pandemia 27% das empresas restauração e similares já efetuaram despedimentos.

No setor do alojamento turístico, a AHRESP diz que "o cenário tem exatamente a mesma dimensão".

"Em termos de ocupação, em média nos últimos 12 meses mais de 30% das empresas identificaram
não ter tido qualquer ocupação nos seus estabelecimentos e 27% tiveram uma ocupação máxima até
10%", disse Pedro Carvalho.

Já ao nível da faturação, numa média mensal dos últimos 12 meses, 61% das empresas de alojamento
turístico tiveram quebras acima dos 80%.

No que toca à capacidade para suportarem encargos, 30% das empresas referiram que não tiveram
capacidade para o fazer, o que se refletiu também nas insolvências: 17% das empresas indicavam ter
intenção de recorrer a este mecanismo.

Já nos salários, a situação no alojamento turístico "foi mais agravada do que na restauração", com 26%
do setor a indicar que, ao longo do último ano, não conseguiu pagar salários aos seus trabalhadores e
9% a afirmar que apenas pagou uma parte.

No que refere a despedimentos, 18% indicou já ter tido de os fazer desde o início da pandemia.
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Ocupação hoteleira teve o pior mês de março dos últimos 25
anos
A taxa de ocupação média nas unidades hoteleiras no Algarve em março foi de 4%, pelo
que este foi o pior março dos últimos 25 anos, revelou a Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
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AHETA: Elidérico demissionário vai manter-se em funções
Questão surge após o pedido de demissão apresentado por Elidérico Viegas alegando
falta de solidariedade institucional, na sequência de declarações suas sobre alegados
“prémios turísticos comprados”
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O presidente demissionário da AHETA, Elidérico Viegas, vai continuar a liderar a associação até
final do mandato por decisão unânime dos órgãos sociais.

“Por decisão tomada unanimemente, a direção e o seu presidente receberam a solidariedade institucional
de todos os órgãos da AHETA” mantendo-se no “exercício das suas competências inerentes até final do
mandato”, explicou ao POSTAL, Carlos Cabrita, presidente da mesa da assembleia geral.

Carlos Cabrita, confirmou que esta decisão justifica-se perante a atual conjuntura de dificuldades
resultante da atual crise económica e social do país e da atividade turística regional no Algarve.

Nesse contexto, Carlos Cabrita considera por isso “imprescindível a intervenção da associação na atenta
defesa dos altos interesses dos seus associados”.

“Nos termos dos estatutos da AHETA, não há direção sem o seu presidente”, adiantou aquele
responsável para justificar que o mandato dado à direção contempla igualmente o seu presidente, sem
explicar, no entanto, como se conjuga esta situação com o facto de Elidérico Viegas ainda não ter
retirado o seu pedido de demissão.

Esta questão surge após o pedido de demissão apresentado por Elidérico Viegas alegando falta de
solidariedade institucional, na sequência de declarações suas sobre alegados “prémios turísticos
comprados”.

Contactado pelo Postal do Algarve, Elidérico Viegas não quis adiantar qualquer comentário.
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AHETA: Direção demissionária vai manter-se em funções até final
do mandato
Na sequência do recente anúncio de demissão da direção da associação, os órgãos
sociais da AHET A reunidos no passado dia 31 de março, acordaram que, apesar de
demissionária, devido ao pedido de exoneração do seu presidente, a mesma irá manter-
se no exercício das suas funções até ao final do mandato, altura em que serão
convocadas eleições nos termos estatutários.
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Na sequência do recente anúncio de demissão da direção da associação, os órgãos sociais da AHETA
reunidos no passado dia 31 de março, acordaram que, apesar de demissionária, devido ao pedido de
exoneração do seu presidente, a mesma irá manter-se no exercício das suas funções até ao final do
mandato, altura em que serão convocadas eleições nos termos estatutários.

 

 

Em comunicado, a AHETA, enquanto legítima representante dos interesses empresariais hoteleiros e
turísticos do Algarve, diz assumir-se "claramente a defesa da região e, particularmente, do turismo e da
atividade turística em geral".

 

Reconhecendo a difícil conjuntura ligada à pandemia, com uma crise sanitária, económica e social,
considera "imprescindível" a sua intervenção na defesa dos interesses dos seus associados.

 

Recorde-se que o líder da maior associação hoteleira do Algarve justificou à Agência Lusa, a sua
demissão, com a “falta de solidariedade institucional” da restante direção, reiterando que as declarações
feitas numa entrevista à imprensa que estiveram na origem da demissão “são verdade”.

 

Em causa está uma entrevista do presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, que se debruçou sobre temas como a vacinação, as dificuldades do
setor, a falta de apoio à região ou a forma como os prémios sobre turismo são atribuídos.
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Elidérico Viegas mantém liderança da AHETA até ao final do
mandato
O presidente demissionário da AHETA fica no cargo até final do ano por “unanimidade”
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3HB Faro: o primeiro cinco estrelas da capital algarvia
O 3HB Faro é o primeiro hotel de cinco estrelas a operar na capital algarvia e, segundo o
seu promotor, o grupo hoteleiro 3HB Hotels, distingue-se pela criação de um conceito
adaptado aos novos viajantes e à cultura local.

O 3HB Faro é o primeiro hotel de cinco estrelas a operar na capital algarvia e, segundo o seu promotor,
o grupo hoteleiro 3HB Hotels, distingue-se pela criação de um conceito adaptado aos novos viajantes e à
cultura local.

A sua abertura está prevista para o início de Junho, mas com a pandemia da covid-19 ainda não
controlada, poderão eventualmente existir imprevistos.

Dispondo de um total de 103 unidades de alojamento de vária tipologia, o novo cinco estrelas do
Algarve, complementa-se com dois restaurantes, bares, ‘spa’, uma piscina interior e outra exterior – na
cobertura do edifício com vista para a Ria Formosa -, centro de cultura e de conferências direcionado a
empresas e um ginásio.

O 3HB Faro, a quinta unidade hoteleira que o grupo 3HB Hotels detém no Algarve, está implantado numa
área com 2.500 metros quadrados no centro de Faro e resulta da recuperação de dois edifícios, um dos
quais centenário.
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Grupo 3HB Hotels abre primeiro hotel cinco estrelas em Faro
A cidade de Faro vai contar a partir de junho com o primeiro hotel de cinco estrelas,
distinguindo-se por um conceito adaptado aos novos viajantes e à cultura local, disse à
Lusa fonte do grupo promotor.

Implantado numa área com 2.500 metros quadrados no centro da cidade da capital algarvia, o 3HB Faro
resultou da recuperação de dois edifícios, um dos quais centenário, num investimento do grupo hoteleiro
3HB Hotels.

Com um total de 103 quartos, a unidade hoteleira integra dois restaurantes, bares, 'spa', uma piscina
interior e outra exterior, esta última instalada na cobertura do edifício com vista para a Ria Formosa.
Além destes equipamentos, a unidade hoteleira dispõe ainda de um centro de cultura e de conferências
direcionado a empresas, num segmento 'corporate' e um ginásio.

'Este projeto resultou de uma mudança de filosofia daquilo que era a normalidade operacional do grupo
em conceitos mais de família, com uma aposta num novo segmento turístico não tão sazonal', disse à
Lusa Rodrigo Roquete, diretor de comunicação do grupo 3HB Hotels.

Segundo o responsável, este novo hotel de cinco estrelas de Faro, bem como outras duas novas
unidades previstas para abrirem em Faro e em Lisboa, 'são adaptadas ao viajante atual, à vertente das
experiências, com ligação à cultura e gastronomia locais'.

'Não sendo Faro um destino óbvio para quem procura o Algarve, a revitalização da zona histórica e da
baixa da cidade, do ponto de vista gastronómico, social, cultural e de eventos, justifica a implantação de
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uma unidade hoteleira que fosse ao encontro deste novo estilo', sublinhou.

Rodrigo Roquete perspetiva que o 3HB Faro 'poderá ser um ponto de partida para o turista conhecer a
cidade, a sua cultura, os usos e costumes e toda a parte dos recursos naturais, como a Ria Formosa'.

'Queremos ter uma forte ligação com a cidade, com esta revitalização que está a ser feita, com vários
pontos que estão a ser criados por pessoas inovadoras e queremos estar associados a esta nova
abordagem muito focada nas experiências e cultura local', frisou.

Segundo Rodrigo Roquete, o 3HB Faro tem abertura prevista para o início de junho, embora 'a situação
da pandemia da covid-19 cause sempre alguma angústia'.

'Nesta fase inicial não estamos propriamente preocupados com as taxas de ocupação do hotel mas
ainda assim, gostaríamos que fosse um verão bom. Estamos mais preocupados em ter tudo a funcionar
bem e a ter o agrado das pessoas, a causar uma primeira boa impressão', concluiu.

O 3HB Faro é a quinta unidade hoteleira que o grupo 3HB Hotels detém no Algarve.
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OPÇÃO TURISMO

08/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 68

REACH: 0

Faro vai ter o primeiro hotel cinco estrelas: 3HB Faro
Faro vai ter o primeiro hotel cinco estrelas: 3HB Faro
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Primeiro hotel de 5 estrelas de Faro abre em junho em plena
baixa da cidade
É já em junho que Faro vai ter o primeiro hotel de 5 estrelas com o 3HB Faro, da marca
3HB Hotels que já detém resorts no Algarve.

É já em junho que Faro vai ter o primeiro hotel de 5 estrelas com o 3HB Faro, da marca 3HB Hotels que
já detém resorts no Algarve.Segundo adianta a plataforma Vousair.pt, em plena baixa da cidade, (Rua
Vasco da Gama, 33), a nova unidade hoteleira inclui 2 restaurantes, 2 bares, um deles num rooftop com
vista para a Ria Formosa, um centro cultural e de conferências e também o primeiro Santini (marca de
gelados) no Algarve.

 

“A cidade de Faro, que não é um destino imediato para quem ruma ao Algarve, tem tido uma evolução
fantástica em termos de revitalização de espaços comerciais, gastronómicos e de socialização, aliado a
uma fortíssima componente histórica, cultural, bem como a ligação à Ria Formosa e às mais belas praias
do país. Por todas estas razões já era altura de Faro ter um projeto de acordo com esta nova e
entusiasmante fase da cidade”, refere Rodrigo Roquette, diretor de marketing e comunicação da cadeia
3HB Hotels.
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O hotel conta com 103 quartos, com várias tipologias diferenciadas, spa com piscina interior, ginásio
24h, piscina e lareira exterior no rooftop, kids corner, experiências indoor e outdoor, entre outros
serviços.

 

Segundo descreve a Vousair.pt, o novo hotel da cidade assume também um papel de destaque, ao
oferecer duas propostas de restaurantes “sofisticados, mas informais”. A primeira opção é o restaurante
italiano (com toque e produtos Algarvios) Forno Nero, que já está em funcionamento e tem-se revelado
“um sucesso”. A segunda proposta consiste num novo restaurante panorâmico, com vista para a Ria,
que abre com a inauguração do hotel no início de junho. O novo restaurante, que será completamente
inspirado nos hábitos, produtos e costumes da Ria Formosa, estará a cargo do Chef Algarvio Adérito
Almeida, que sai do restaurante À Terra, do Vila Monte Farm House, para abraçar este novo desafio, lê-
se no mesmo artigo.
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Grupo 3HB Hotels abre primeiro hotel cinco estrelas em Faro
Hotel de 103 quartos abre em Junho, com um conceito adaptado “ao viajante actual, com
ligação à cultura e gastronomia locais”.

37/60



Fotogaleria

 

38/60



 

 

39/60



 

 

40/60



 

 

Imagem anterior

Imagem seguinte

41/60



Implantado numa área com 2.500 metros quadrados no centro da cidade da capital algarvia, o 3HB Faro
resultou da recuperação de dois edifícios, um dos quais centenário, num investimento do grupo hoteleiro
3HB Hotels.

Com um total de 103 quartos, a unidade hoteleira integra dois restaurantes, bares, spa, uma piscina
interior e outra exterior, esta última instalada na cobertura do edifício com vista para a Ria Formosa.

Além destes equipamentos, a unidade hoteleira dispõe ainda de um centro de cultura e de conferências
direccionado a empresas e um ginásio.

Foto

DR
“Este projecto resultou de uma mudança de filosofia daquilo que era a normalidade operacional do grupo
em conceitos mais de família, com uma aposta num novo segmento turístico não tão sazonal”, disse à
Lusa Rodrigo Roquete, director de comunicação do grupo 3HB Hotels.

Segundo o responsável, este novo hotel de cinco estrelas de Faro, bem como outras duas novas
unidades previstas para abrirem em Faro e em Lisboa, “são adaptadas ao viajante actual, à vertente
das experiências, com ligação à cultura e gastronomia locais”.

“Não sendo Faro um destino óbvio para quem procura o Algarve, a revitalização da zona histórica e da
baixa da cidade, do ponto de vista gastronómico, social, cultural e de eventos, justifica a implantação de
uma unidade hoteleira que fosse ao encontro deste novo estilo”, sublinhou.
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Rodrigo Roquete perspectiva que o 3HB Faro “poderá ser um ponto de partida para o turista
conhecer a cidade, a sua cultura, os usos e costumes e toda a parte dos recursos naturais, como a Ria
Formosa”.

“Queremos ter uma forte ligação com a cidade, com esta revitalização que está a ser feita, com vários
pontos que estão a ser criados por pessoas inovadoras e queremos estar associados a esta nova
abordagem muito focada nas experiências e cultura local”, frisou.
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Segundo Rodrigo Roquete, o 3HB Faro tem abertura prevista para o início de Junho, embora “a
situação da pandemia da covid-19 cause sempre alguma angústia”.

“Nesta fase inicial não estamos propriamente preocupados com as taxas de ocupação do hotel mas,
ainda assim, gostaríamos que fosse um Verão bom. Estamos mais preocupados em ter tudo a funcionar
bem e a ter o agrado das pessoas, a causar uma primeira boa impressão”, concluiu.

O 3HB Faro é a quinta unidade hoteleira que o grupo 3HB Hotels detém no Algarve.
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Primeiro hotel de cinco estrelas de Faro abre em junho
O 3HB Faro conta com 103 quartos, com várias tipologias diferenciadas, spa com piscina
interior, ginásio 24h, piscina e lareira exterior no rooftop, kids corner, experiências
indoor e outdoor, entre outros serviços
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O primeiro hotel de cinco estrelas em Faro da marca 3HB Hotels, que já detém resorts no
Algarve, vai abrir no próximo mês de junho.

“O hotel nasce da ideia de criar um pólo de lazer na zona nobre de Faro, incluindo o hotel, 2
restaurantes, 2 bares, um deles num rooftop incrível com vista para a Ria Formosa, um centro cultural e
de conferências e também o primeiro Santini (marca de gelados) no Algarve”, avança a plataforma
Vousair.pt.

O 3HB Faro, com design de interiores de Paulo Lobo, conta com 103 quartos, com várias tipologias
diferenciadas, spa com piscina interior, ginásio 24h, piscina e lareira exterior no rooftop, kids corner,
experiências indoor e outdoor, entre outros serviços.

Segundo a Vousair.pt, “o hotel assume também um papel de destaque, ao oferecer duas propostas de
restaurantes ‘sofisticados, mas informais’. A primeira opção é o restaurante italiano (com toque e
produtos Algarvios) Forno Nero, que já está em funcionamento e tem-se revelado 'um sucesso'. A
segunda proposta consiste num novo restaurante panorâmico, com vista para a Ria, que abrirá com a
inauguração do hotel no início de junho”.

O novo restaurante, que será completamente inspirado nos hábitos, produtos e costumes da Ria
Formosa, estará a cargo do chef algarvio Adérito Almeida, que sai do restaurante À Terra, do Vila Monte
Farm House, para abraçar este novo desafio.

Para Rodrigo Roquette, diretor de marketing e comunicação da cadeia 3HB Hotels, “a cidade de Faro,
que não é um destino imediato para quem ruma ao Algarve, tem tido uma evolução fantástica em
termos de revitalização de espaços comerciais, gastronómicos e de socialização, aliado a uma fortíssima
componente histórica, cultural, bem como a ligação à Ria Formosa e às mais belas praias do país. Por
todas estas razões já era altura de Faro ter um projeto de acordo com esta nova e entusiasmante fase
da cidade”.
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Grupo 3HB Hotels abre primeiro hotel cinco estrelas em Faro
Implantado numa área com 2.500 metros quadrados no centro da cidade da capital
algarvia, o hotel resultou da recuperação de dois edifícios, um dos quais centenário, num
investimento do grupo hoteleiro 3HB Hotels
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A cidade de Faro vai contar a partir de junho com o primeiro hotel de cinco estrelas,
distinguindo-se por um conceito adaptado aos novos viajantes e à cultura local, disse à Lusa
fonte do grupo promotor.

Implantado numa área com 2.500 metros quadrados no centro da cidade da capital algarvia, o 3HB Faro
resultou da recuperação de dois edifícios, um dos quais centenário, num investimento do grupo hoteleiro
3HB Hotels.

Com um total de 103 quartos, a unidade hoteleira integra dois restaurantes, bares, ‘spa’, uma piscina
interior e outra exterior, esta última instalada na cobertura do edifício com vista para a Ria Formosa.

Além destes equipamentos, a unidade hoteleira dispõe ainda de um centro de cultura e de conferências
direcionado a empresas, num segmento ‘corporate’ e um ginásio.

“Este projeto resultou de uma mudança de filosofia daquilo que era a normalidade operacional do grupo
em conceitos mais de família, com uma aposta num novo segmento turístico não tão sazonal”, disse à
Lusa Rodrigo Roquete, diretor de comunicação do grupo 3HB Hotels.

Segundo o responsável, este novo hotel de cinco estrelas de Faro, bem como outras duas novas
unidades previstas para abrirem em Faro e em Lisboa, “são adaptadas ao viajante atual, à vertente das
experiências, com ligação à cultura e gastronomia locais”.

“Não sendo Faro um destino óbvio para quem procura o Algarve, a revitalização da zona histórica e da
baixa da cidade, do ponto de vista gastronómico, social, cultural e de eventos, justifica a implantação de
uma unidade hoteleira que fosse ao encontro deste novo estilo”, sublinhou.

Rodrigo Roquete perspetiva que o 3HB Faro “poderá ser um ponto de partida para o turista conhecer a
cidade, a sua cultura, os usos e costumes e toda a parte dos recursos naturais, como a Ria Formosa”.

“Queremos ter uma forte ligação com a cidade, com esta revitalização que está a ser feita, com vários
pontos que estão a ser criados por pessoas inovadoras e queremos estar associados a esta nova
abordagem muito focada nas experiências e cultura local”, frisou.

Segundo Rodrigo Roquete, o 3HB Faro tem abertura prevista para o início de junho, embora “a situação
da pandemia da covid-19 cause sempre alguma angústia”.

“Nesta fase inicial não estamos propriamente preocupados com as taxas de ocupação do hotel mas
ainda assim, gostaríamos que fosse um verão bom. Estamos mais preocupados em ter tudo a funcionar
bem e a ter o agrado das pessoas, a causar uma primeira boa impressão”, concluiu.
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O 3HB Faro é a quinta unidade hoteleira que o grupo 3HB Hotels detém no Algarve.
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JORNAL DO ALGARVE

08/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: 0

Faro vai ter primeiro hotel de cinco estrelas em junho
A cidade de Faro vai contar a partir de junho com o primeiro hotel de cinco estrelas,
distinguindo-se por um conceito adaptado aos novos viajantes e à cultura local, disse à
Lusa fonte do grupo promotor.

A cidade de Faro vai contar a partir de junho com o primeiro hotel de cinco estrelas,
distinguindo-se por um conceito adaptado aos novos viajantes e à cultura local, disse à Lusa
fonte do grupo promotor.

Implantado numa área com 2.500 metros quadrados no centro da cidade da capital algarvia, o 3HB Faro
resultou da recuperação de dois edifícios, um dos quais centenário, num investimento do grupo hoteleiro
3HB Hotels.

Com um total de 103 quartos, a unidade hoteleira integra dois restaurantes, bares, ‘spa’, uma piscina
interior e outra exterior, esta última instalada na cobertura do edifício com vista para a Ria Formosa.

Além destes equipamentos, a unidade hoteleira dispõe ainda de um centro de cultura e de conferências
direcionado a empresas, num segmento ‘corporate’ e um ginásio.

“Este projeto resultou de uma mudança de filosofia daquilo que era a normalidade operacional do grupo
em conceitos mais de família, com uma aposta num novo segmento turístico não tão sazonal”, disse à
Lusa Rodrigo Roquete, diretor de comunicação do grupo 3HB Hotels.

Segundo o responsável, este novo hotel de cinco estrelas de Faro, bem como outras duas novas
unidades previstas para abrirem em Faro e em Lisboa, “são adaptadas ao viajante atual, à vertente das
experiências, com ligação à cultura e gastronomia locais”.

“Não sendo Faro um destino óbvio para quem procura o Algarve, a revitalização da zona histórica e da
baixa da cidade, do ponto de vista gastronómico, social, cultural e de eventos, justifica a implantação de
uma unidade hoteleira que fosse ao encontro deste novo estilo”, sublinhou.

Rodrigo Roquete perspetiva que o 3HB Faro “poderá ser um ponto de partida para o turista conhecer a
cidade, a sua cultura, os usos e costumes e toda a parte dos recursos naturais, como a Ria Formosa”.

“Queremos ter uma forte ligação com a cidade, com esta revitalização que está a ser feita, com vários
pontos que estão a ser criados por pessoas inovadoras e queremos estar associados a esta nova
abordagem muito focada nas experiências e cultura local”, frisou.

Segundo Rodrigo Roquete, o 3HB Faro tem abertura prevista para o início de junho, embora “a situação
da pandemia da covid-19 cause sempre alguma angústia”.

“Nesta fase inicial não estamos propriamente preocupados com as taxas de ocupação do hotel mas
ainda assim, gostaríamos que fosse um verão bom. Estamos mais preocupados em ter tudo a funcionar
bem e a ter o agrado das pessoas, a causar uma primeira boa impressão”, concluiu.

O 3HB Faro é a quinta unidade hoteleira que o grupo 3HB Hotels detém no Algarve.
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A VOZ DO @LGARVE

08/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: 0

Grupo 3HB Hotels abre primeiro hotel cinco estrelas em Faro
A cidade de Faro vai contar a partir de junho com o primeiro hotel de cinco estrelas,
distinguindo-se por um conceito adaptado aos novos viajantes e à cultura local, disse à
Lusa fonte do grupo promotor.

Implantado numa área com 2.500 metros quadrados no centro da cidade da capital algarvia, o 3HB Faro
resultou da recuperação de dois edifícios, um dos quais centenário, num investimento do grupo hoteleiro
3HB Hotels.

Com um total de 103 quartos, a unidade hoteleira integra dois restaurantes, bares, ‘spa’, uma piscina
interior e outra exterior, esta última instalada na cobertura do edifício com vista para a Ria Formosa.

Além destes equipamentos, a unidade hoteleira dispõe ainda de um centro de cultura e de conferências
direcionado a empresas, num segmento ‘corporate’ e um ginásio.

“Este projeto resultou de uma mudança de filosofia daquilo que era a normalidade operacional do grupo
em conceitos mais de família, com uma aposta num novo segmento turístico não tão sazonal”, disse à
Lusa Rodrigo Roquete, diretor de comunicação do grupo 3HB Hotels.

Segundo o responsável, este novo hotel de cinco estrelas de Faro, bem como outras duas novas
unidades previstas para abrirem em Faro e em Lisboa, “são adaptadas ao viajante atual, à vertente das
experiências, com ligação à cultura e gastronomia locais”.

“Não sendo Faro um destino óbvio para quem procura o Algarve, a revitalização da zona histórica e da
baixa da cidade, do ponto de vista gastronómico, social, cultural e de eventos, justifica a implantação de
uma unidade hoteleira que fosse ao encontro deste novo estilo”, sublinhou.

Rodrigo Roquete perspetiva que o 3HB Faro “poderá ser um ponto de partida para o turista conhecer a
cidade, a sua cultura, os usos e costumes e toda a parte dos recursos naturais, como a Ria Formosa”.

“Queremos ter uma forte ligação com a cidade, com esta revitalização que está a ser feita, com vários
pontos que estão a ser criados por pessoas inovadoras e queremos estar associados a esta nova
abordagem muito focada nas experiências e cultura local”, frisou.

Segundo Rodrigo Roquete, o 3HB Faro tem abertura prevista para o início de junho, embora “a situação
da pandemia da covid-19 cause sempre alguma angústia”.
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“Nesta fase inicial não estamos propriamente preocupados com as taxas de ocupação do hotel mas
ainda assim, gostaríamos que fosse um verão bom. Estamos mais preocupados em ter tudo a funcionar
bem e a ter o agrado das pessoas, a causar uma primeira boa impressão”, concluiu.

O 3HB Faro é a quinta unidade hoteleira que o grupo 3HB Hotels detém no Algarve.
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SÁBADO

08/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 60

PROGRAMA • PRIMEIRA EDUÇÃO

DA ALBUFEIRA 21 SUMMIT

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5360

REACH: 0

Albufeira, de capital do turismo a centro da economia
A cidade algarvia quer ser uma marca com mais do que Turismo, que é o seu grande ativo
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JORNAL DO ALGARVE

08/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 840

REACH: 0

Albufeira debate turismo pós-pandemia no fim de semana
A Câmara Municipal de Albufeira, ao lado de um conjunto de especialistas da região,
promove nos dias 8, 9 e 10 de abril o “Albufeira 21 Summit” que vai debater o turismo no
concelho, que está a viver consequências económicas e sociais da pandemia de covid-19,
anunciou a autarquia.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

08/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

NEGÓCIOS INICIATIVAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • FILIPE S. FERNANDES

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 0

Albufeira quer ser mais do que a Capital do Turismo
A cidade algarvia quer ser uma marca com mais do que turismo, que é o seu grande
ativo, e que representa 40% do alojamento turístico o Algarve
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CORREIO DA MANHÃ

08/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 0

De alma e coracão com Albufeira
Para José Carlos Rolo, Albufeira Summit vai ajudar traçar as rotas do futuro do concelho
de Albufeira e os desafios são inúmeros, desde a diversificação económica, a
digitalização, a sustentabilidade.
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