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Covid-19: Alemanha retira Portugal da lista de interdições de
viajantes
Além de Portugal, a Alemanha também levantou interdição ao Reino Unido e Índia.

A Alemanha retirou hoje Portugal da lista de países com interdição de entrada no país devido a alta
prevalência da estirpe Delta do vírus covid-19, anunciaram as autoridades.

A interdição de entrada de voos nos aeroportos da Alemanha também foi levantada para o Reino Unido e
a Índia, além de Portugal.
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Portugal sai da lista vermelha da Alemanha, mas Algarve teme
verão já "comprometido" (áudio)
O presidente do T urismo do Algarve refere que "com os avanços e recuos" nas medidas
"é compreensível que as pessoas estejam hoje com menos vontade de viajar".

O presidente do Turismo do Algarve considera que a retirada de Portugal da lista vermelha da Alemanha é
uma boa notícia. Em declarações à TSF, João Fernandes considera, no entanto, que está instalado o
receio entre os alemães de que um passo atrás possa voltar com a possibilidade de serem
implementadas novas regras no regresso a casa.

João Fernandes não acredita, por isso, que o levantamento das restrições seja suficiente para uma
melhoria significativa do negócio este verão no Algarve. Os 311 voos previstos da Alemanha para o
Algarve 'só em julho, estão obviamente comprometidos apesar desta notícia que vem atenuar o efeito
que já teve a medida anterior', explica.

'Vamos ver qual o efeito que tem, mas sabemos também que na Alemanha como no Reino Unido muitos
viajantes que tinham perspetivado passar férias fora do seu país durante o verão', diz, acrescentando
que 'com estes avanços e recuos estão hoje com menos vontade de viajar como é compreensível'.

Apesar do aumento de casos, a Alemanha retirou Portugal da lista vermelha de países afetados por
variantes de risco, devido à alta prevalência da estirpe Delta do vírus. Os viajantes deixam assim de ter
de cumprir uma quarentena de 14 dias quando regressarem à Alemanha.

A interdição de entrada de voos nos aeroportos da Alemanha também foi levantada para o Reino Unido e
a Índia, além de Portugal.

Apesar do aumento de casos, a Alemanha retirou Portugal da lista vermelha de países afetados por
variantes de risco, devido à alta prevalência da estirpe Delta do vírus. Os viajantes deixam assim de ter
de cumprir uma quarentena de 14 dias quando regressarem à Alemanha.
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https://www.tsf.pt/entidade/pessoa/presidente.html
https://www.tsf.pt/entidade/pessoa/joao-fernandes.html
https://www.tsf.pt/entidade/pessoa/alemaes.html
https://www.tsf.pt/entidade/local/algarve.html
https://www.tsf.pt/entidade/local/alemanha.html
https://www.tsf.pt/entidade/local/reino-unido.html
https://www.tsf.pt/entidade/local/india.html
https://www.tsf.pt/entidade/local/portugal.html


A interdição de entrada de voos nos aeroportos da Alemanha também foi levantada para o Reino Unido e
a Índia, além de Portugal.

(Link)
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https://www.tsf.pt/entidade/local/india.html
https://www.tsf.pt/entidade/local/portugal.html
https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/portugal-sai-da-lista-vermelha-da-alemanha-turismo-do-algarve-pode-estar-comprometido-13908759.html
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Algarve volta a receber prova do MotoGP
Esta vai ser a terceira vez que a categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade passa
pelo Autódromo Internacional do Algarve.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai voltar a receber uma etapa do Mundial de
MotoGP, em 07 de novembro, após o cancelamento da etapa australiana, devido às restrições nas
viagens devido à pandemia, anunciou  a organização.

O circuito algarvio, que acolheu o Grande Prémio de Portugal, em 18 de abril, na terceira etapa do
campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, vai acolher a 18.ª prova do ano, uma semana
antes da corrida em Valência, que encerra a competição.

Em comunicado, a Dorna, promotora da competição, dá ainda conta da antecipação do Grande Prémio
da Malásia em uma semana, para 24 de outubro.

Esta vai ser a terceira vez que a categoria ‘rainha’ do motociclismo de velocidade passa pelo Autódromo
Internacional do Algarve, depois da estreia em 2020, com a vitória de Miguel Oliveira (KTM).
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Turismo em queda 600 mil postos de trabalho e 60 mil milhões
em risco
Estudo prevê que turismo doméstico em Portugal possa não voltar aos níveis pré-
pandemia até 2023, e o mesmo acontecerá com o internacional.
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Turismo do Algarve alerta para avanços e recuos
Turismo do Algarve alerta para avanços e recuos
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No Algarve, o aumento de casos vai levar a um recuo no
município de Faro
No Algarve, o aumento de casos vai levar a um recuo no município de Faro

No Algarve, o aumento de casos vai levar a um recuo no município de Faro
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Algarve distinguido com prémio Cinco Estrelas Regiões
A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) recebeu, em nome de toda a região, o
“Prémio C inco Estrelas Regiões”, que mede o grau de satisfação dos utilizadores de
produtos, serviços e marcas nacionais.

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) recebeu, em nome de toda a região, o
“Prémio Cinco Estrelas Regiões”, que mede o grau de satisfação dos utilizadores de produtos,
serviços e marcas nacionais.

Na categoria de Produtos Tradicionais Portugueses, foi a laranja do Algarve que levou o prémio,
enquanto Cachopo venceu na secção de Aldeias e Vilas.

Na cozinha tradicional portuguesa, a cataplana algarvia foi a grande vencedora, enquanto no artesanato
ganhou a empreita de palma.

A Igreja do Carmo e a Capela dos Ossos foram os monumentos nacionais reconhecidos, além do Parque
Natural da Ria Formosa na categoria de Reservas, Paisagens e Barragens.

Já a Praia da Marinha e a Serra de Monchique venceram nas categorias de Praias e Serras.

Os vencedores são escolhidos através de um inquérito nacional, com nomeações diretas da população,
onde são reconhecidos os ícones nacionais ao nível de elementos culturais, recursos naturais,
monumentos e património, aldeias, vilas e cidades, gastronomia e produtos naturais.

A apresentação dos vencedores decorreu na semana passada, com a participação do vice-presidente da
AMAL e presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves e apresentação de José
Figueiras, transmitida em direto pela internet.

(Link)
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https://jornaldoalgarve.pt/tag/cachopo/
https://www.cm-alcoutim.pt/pt/Default.aspx
https://jornaldoalgarve.pt/algarve-distinguido-com-premio-cinco-estrelas-regioes/
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Algarve lança projecto para ser “cada vez mais sustentável”
O T urismo do Algarve anunciou que vai desenvolver até ao final de 2022 o projecto
“Região Inteligente Algarve”, com o objectivo de ser “uma região cada vez mais
sustentável, inteligente e conectada”.

O Turismo do Algarve anunciou que vai desenvolver até ao final de 2022 o projecto “Região Inteligente
Algarve”, com o objectivo de ser “uma região cada vez mais sustentável, inteligente e conectada”.

“O futuro de um destino turístico como o Algarve só pode passar pelo seu desenvolvimento sustentável
e inteligente, do ponto de vista económico, social e ambiental, e é neste contexto que estamos a
implementar este projecto”, afirmou o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, citado num
comunicado.

A nota de imprensa revela que o projecto começou este mês e será implementado em várias fases, a
começar com um diagnóstico do destino ao longo dos próximos quatro meses, para “identificar as
melhores práticas associadas a esta temática e a situação regional ao nível das infraestruturas, sistemas
e plataformas tecnológicas disponíveis”.

O diagnóstico dará “origem a um plano de acção, modelos metodológicos e iniciativas concretas para
servirem de guia à implementação do Algarve como smart destination”.

Para “assegurar a passagem do conhecimento aos diferentes agentes do turismo na região”, o Turismo
do Algarve garante que irá promover “várias sessões de capacitação”.

A entidade turística algarvia irá ainda organizar “acções de benchmarking internacional, assim como um
seminário internacional sobre a temática smart destinations, bem como produzir os materiais de
comunicação de suporte às diferentes actividades e acções que vão ser implementadas até Dezembro
do próximo ano”.

O projecto “Região Inteligente Algarve” decorre no âmbito da candidatura ao CRESC Algarve 2020 –
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Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER e é implementado em parceria pelo Turismo do
Algarve, CCDR Algarve, Universidade do Algarve e CI-AMAL.
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Região do Algarve pretende afirmar-se como Smart Destination
O T urismo do Algarve vai desenvolver, até final de 2022, o projeto “Região Inteligente
Algarve”

O Turismo do Algarve vai desenvolver, até final de 2022, o projeto “Região Inteligente Algarve”, que
integra um estudo para definição de diretrizes e de iniciativas estratégicas a implementar no destino e
sessões de capacitação de agentes económicos e parceiros locais para se tornar num smart destination.
O objetivo é afirmar o principal destino turístico do país como uma região cada vez mais sustentável,
inteligente e conectada.
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O projeto “Região Inteligente Algarve” arrancou este mês e será implementado em várias fases. Durante
os próximos 4 meses será realizado um estudo e diagnóstico do destino, que vai permitir identificar as
melhores práticas associadas a esta temática e a situação regional ao nível das infraestruturas, sistemas
e plataformas tecnológicas disponíveis, dando origem a um plano de ação, modelos metodológicos e
iniciativas concretas para servirem de guia à implementação do Algarve como smart destination. Por
forma a assegurar a passagem do conhecimento aos diferentes agentes do turismo na região,
contribuindo para o alinhamento na implementação da estratégia definida, o Turismo do Algarve irá
proceder à realização várias sessões de capacitação.

Ao abrigo deste projeto, caberá ainda à entidade turística algarvia organizar ações de benchmarking
internacional, assim como um seminário internacional sobre a temática smart destinations, bem como
produzir os materiais de comunicação de suporte às diferentes atividades e ações que vão ser
implementadas até dezembro do próximo ano.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, «o futuro de um destino turístico como o
Algarve só pode passar pelo seu desenvolvimento sustentável e inteligente, do ponto de vista
económico, social e ambiental, e é neste contexto que estamos a implementar este projeto.
Transformar a região num smart destination é uma prioridade e será possível com a combinação de
inter-relações, de investimento em inovação em contexto de digitalização e da valorização das
características particulares do Algarve».

O presidente da entidade turística algarvia reforça que «este projeto vai permitir-nos um maior foco na
atuação, em áreas previamente identificadas, de forma a conseguirmos alavancar a atratividade e a
competitividade do destino, através do reconhecimento internacional pela qualidade de vida e identidade
da região.»

A implementação deste projeto decorre num momento crucial, já que os desafios trazidos pela
pandemia, em particular no setor do Turismo, vieram acelerar a necessidade de transformação digital das
empresas e dos atuais modelos de negócio para que continuem a produzir e a ser competitivos. O
potencial da transformação tecnológica deve igualmente ser aproveitado para adotar melhores práticas
em termos de acessibilidade e de mobilidade.

Nesta visão para a região turística do Algarve acresce a construção de um modelo de colaboração mais
próximo entre os vários agentes locais, assim como uma maior valorização da identidade, cultura e
demais especificidades do destino, como a natureza e a gastronomia, para promover a diferenciação da
região junto dos visitantes.

O projeto “Região Inteligente Algarve” decorre no âmbito da candidatura ao CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER e é implementado em parceria pelo Turismo do
Algarve, CCDR Algarve, Universidade do Algarve e CI-AMAL.

(Link)
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«The Plastic Hike - O Desafio Ambiental de Albufeira» arranja
hoje na Praia dos Salgados
Durante cinco dias, várias praias do concelho recebem «T he Plastic Hike – O  Desafio
Ambiental de Albufeira», uma iniciativa alinhada com o tema anual do Programa Bandeira
Azul que, em 2021, selecionou a Recuperação dos Ecossistemas como área de trabalho,
considerando que a sua degradação tem um impacto direto no bem-estar de cerca de 3,3
mil milhões de pessoas.

A iniciativa começa esta segunda-feira, dia 5 de julho, a partir das 9h30, na praia dos Salgados e nos dias
seguintes vai passar pelas praias do Inatel (dia 6), Oura (dia 7), Alemães (dia 8) e Pescadores (9). O
evento, que foi aprovado pela ARS Algarve, conta com um número limitado de participantes e cumpre
todas as regras emanadas pela DGS.

Esta segunda-feira, 5 de julho, a praia dos Salgados, recebe “The Plastic Hike – O Desafio Ambiental em
Albufeira”, uma iniciativa que conta com o alemão Andreas Noe, conhecido por “The Trash Traveler”,
com o objetivo de ajudar a população a tomar consciência sobre a necessidade de mudar
comportamentos, nomeadamente a forma como descartamos objetos de plástico, beatas e outro tipo
de lixo que muitas vezes vai parar às nossas praias, com impacto significativo no ecossistema marinho.

Este evento surge na sequência de “The Plastic Hike”, a caminhada que o biólogo iniciou em 2020,
durante o mês de Agosto, que o levou a percorrer 832 quilómetros de costa, do Minho ao Algarve. De 5
a 9 de julho, Andreas Noe vai estar em Albufeira à frente deste desafio, transformado num programa
recheado de atividades que vão da limpeza da praia, à criação de peças de arte, palestras, exposições,
performances e exibição do documentário “The Plastic Hike”.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira refere que a iniciativa, que se integra no âmbito do
programa de atividades de Educação Ambiental do Município, é fundamental para sensibilizar residentes e
turistas para a necessidade de minimizar a produção de lixo, utilizando alternativas ambientalmente
sustentáveis. José Carlos Rolo destaca “o papel do Município enquanto destino turístico de eleição que
aposta na qualidade ambiental das suas praias, todas com bandeira azul, mas também como uma
organização comprometida com a mudança de comportamentos em prol de objetivos de
desenvolvimento sustentável, que se prendem com as alterações climáticas, a conservação da água e da
biodiversidade, entre outras questões importantes para a preservação do planeta e da qualidade de vida
das pessoas”.

15/46



De 5 a 8 de julho, o programa decorre entre as 9h30 e as 11h30, enquanto na sexta-feira, dia 9,
prolonga-se sensivelmente até às 19h45. Isto porque no último dia, para além da limpeza da praia, da
sessão de educação “Museu Lixo Zero”, da exposição da peça de arte criada pelo artista Henrique Keys,
a partir dos resíduos recolhidos, da exposição de fotografias das peças feitas com beatas e da exibição
do documentário “The Plastic Hike”, aproveitada para abordar o tema da poluição ambiental e marinha,
Andreas Noe irá cantar e encantar ao som do seu ukelele, músicas sobre o tema que, certamente, irão
ficar no ouvido e na memória dos participantes.

Ao longo dos cinco dias da atividade será feita a análise do lixo recolhido e partilhadas soluções para
minimizar a sua produção. Refira-se que o lixo recolhido ao longo dos vários dias (beatas principalmente)
será utilizado para criação de peças de arte, sendo o resto encaminhado para os locais de deposição
adequados. “The Plastic Hike – O Desafio Ambiental de Albufeira” é uma iniciativa promovida pelo
Município de Albufeira e pela Associação Novo Mundo Azul, contando com a colaboração de Andreas Noe
“The Trash Traveler” e da “Camera With No Name”, dupla constituída por Augusto e Carolina, produtores
e realizadores do documentário “The Plastic Hike”.

Em agosto, o programa de educação ambiental nas praias de Albufeira prossegue com a iniciativa “O Mar
Começa Aqui – Portugal Sem Beatas”.
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Região do Algarve pretende afirmar-se como smart destination
O T urismo do Algarve vai desenvolver, até final de 2022, o projeto “Região Inteligente
Algarve”

 

O Turismo do Algarve vai desenvolver, até final de 2022, o projeto “Região Inteligente Algarve”, que
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integra um estudo para definição de diretrizes e de iniciativas estratégicas a implementar no destino e
sessões de capacitação de agentes económicos e parceiros locais para se tornar num smart destination.
O objetivo é afirmar o principal destino turístico do país como uma região cada vez mais sustentável,
inteligente e conectada.

O projeto “Região Inteligente Algarve” arrancou este mês e será implementado em várias fases. Durante
os próximos 4 meses será realizado um estudo e diagnóstico do destino, que vai permitir identificar as
melhores práticas associadas a esta temática e a situação regional ao nível das infraestruturas, sistemas
e plataformas tecnológicas disponíveis, dando origem a um plano de ação, modelos metodológicos e
iniciativas concretas para servirem de guia à implementação do Algarve como smart destination.Por
forma a assegurar a passagem do conhecimento aos diferentes agentes do turismo na região,
contribuindo para o alinhamento na implementação da estratégia definida, o Turismo do Algarve irá
proceder à realização várias sessões de capacitação.

Ao abrigo deste projeto, caberá ainda à entidade turística algarvia organizar ações
d e benchmarking internacional, assim como um seminário internacional sobre a temática smart
destinations, bem como produzir os materiais de comunicação de suporte às diferentes atividades e
ações que vão ser implementadas até dezembro do próximo ano.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, «o futuro de um destino turístico como o
Algarve só pode passar pelo seu desenvolvimento sustentável e inteligente, do ponto de vista
económico, social e ambiental, e é neste contexto que estamos a implementar este projeto.
Transformar a região num smart destination é uma prioridade e será possível com a
combinação de inter-relações, de investimento em inovação em contexto de digitalização e da
valorização das características particulares do Algarve».

O presidente da entidade turística algarvia reforça que «este projeto vai permitir-nos um maior foco
na atuação, em áreas previamente identificadas, de forma a conseguirmos alavancar a
atratividade e a competitividade do destino, através do reconhecimento internacional pela
qualidade de vida e identidade da região.»

A implementação deste projeto decorre num momento crucial, já que os desafios trazidos pela
pandemia, em particular no setor do Turismo, vieram acelerar a necessidade de transformação digital das
empresas e dos atuais modelos de negócio para que continuem a produzir e a ser competitivos. O
potencial da transformação tecnológica deve igualmente ser aproveitado para adotar melhores práticas
em termos de acessibilidade e de mobilidade. 

Nesta visão para a região turística do Algarve acresce a construção de um modelo de colaboração mais
próximo entre os vários agentes locais, assim como uma maior valorização da identidade, cultura e
demais especificidades do destino, como a natureza e a gastronomia, para promover a diferenciação da
região junto dos visitantes. 

O projeto “Região Inteligente Algarve” decorre no âmbito da candidatura ao CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER e é implementado em parceria pelo Turismo do
Algarve, CCDR Algarve, Universidade do Algarve e CI-AMAL.

(Link)
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Algarve pretende afirmar-se como Smart Destination
O T urismo do Algarve vai desenvolver, até final de 2022, o projeto «Região Inteligente
Algarve»
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O Turismo do Algarve vai desenvolver, até final de 2022, o projeto «Região Inteligente Algarve», que
integra um estudo para definição de diretrizes e de iniciativas estratégicas a implementar no destino e
sessões de capacitação de agentes económicos e parceiros locais para se tornar num smart destination.
O objetivo é afirmar o principal destino turístico do país como uma região cada vez mais sustentável,
inteligente e conectada. 

Durante os próximos quatro meses será realizado um estudo e diagnóstico do destino, que vai permitir
identificar as melhores práticas associadas a esta temática e a situação regional ao nível das
infraestruturas, sistemas e plataformas tecnológicas disponíveis, dando origem a um plano de ação,
modelos metodológicos e iniciativas concretas para servirem de guia à implementação do Algarve como
smart destination. Por forma a assegurar a passagem do conhecimento aos diferentes agentes do
turismo na região, contribuindo para o alinhamento na implementação da estratégia definida, o Turismo
do Algarve irá proceder à realização de várias sessões de capacitação. 

Ao abrigo deste projeto, caberá ainda à entidade turística algarvia organizar ações de benchmarking
internacional, assim como um seminário internacional sobre a temática smart destinations, bem como
produzir os materiais de comunicação de suporte às diferentes atividades e ações que vão ser
implementadas até dezembro do próximo ano. “O futuro de um destino turístico como o Algarve só
pode passar pelo seu desenvolvimento sustentável e inteligente, do ponto de vista económico,
social e ambiental, e é neste contexto que estamos a implementar este projeto. Transformar a
região num smart destination é uma prioridade e será possível com a combinação de inter-
relações, de investimento em inovação em contexto de digitalização e da valorização das
características particulares do Algarve”, entende João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. 

A implementação deste projeto decorre num momento crucial, já que os desafios trazidos pela
pandemia, em particular no setor do Turismo, vieram acelerar a necessidade de transformação digital das
empresas e dos atuais modelos de negócio para que continuem a produzir e a ser competitivos. O
potencial da transformação tecnológica deve igualmente ser aproveitado para adotar melhores práticas
em termos de acessibilidade e de mobilidade. Nesta visão para a região turística do Algarve acresce a
construção de um modelo de colaboração mais próximo entre os vários agentes locais, assim como
uma maior valorização da identidade, cultura e demais especificidades do destino, como a natureza e a
gastronomia, para promover a diferenciação da região junto dos visitantes. 

O projeto «Região Inteligente Algarve» decorre no âmbito da candidatura ao CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER e é implementado em parceria pelo Turismo do
Algarve, CCDR Algarve, Universidade do Algarve e CI-AMAL.

(Link)
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https://algarveinformativo.blogspot.com/2021/07/algarve-pretende-afirmar-se-como-smart.html


BARLAVENTO

05/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Projeto «Região Inteligente Algarve» decorre até dezembro de
2022
O T urismo do Algarve vai desenvolver, até final de 2022, o projeto «Região Inteligente
Algarve», para afirmar o principal destino turístico do país como uma região cada vez
mais sustentável e conectada.
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O Turismo do Algarve vai desenvolver, até final de 2022, o
projeto «Região Inteligente Algarve», para afirmar o principal
destino turístico do país como uma região cada vez mais
sustentável e conectada.
O projeto integra um estudo para definição de diretrizes e de iniciativas estratégicas a implementar no
destino e sessões de capacitação de agentes económicos e parceiros locais para se tornar num smart
destination.

O projeto «Região Inteligente Algarve» arrancou este mês e será implementado em várias fases.

Durante os próximos quatro meses será realizado um estudo e diagnóstico do destino, que vai permitir
identificar as melhores práticas associadas a esta temática e a situação regional ao nível das
infraestruturas, sistemas e plataformas tecnológicas disponíveis, dando origem a um plano de ação,
modelos metodológicos e iniciativas concretas para servirem de guia à implementação do Algarve como
smart destination.

Por forma a assegurar a passagem do conhecimento aos diferentes agentes do turismo na região,
contribuindo para o alinhamento na implementação da estratégia definida, o Turismo do Algarve irá
proceder à realização várias sessões de capacitação.

Ao abrigo deste projeto, caberá ainda à entidade turística algarvia organizar ações de benchmarking
internacional, assim como um seminário internacional sobre a temática smart destinations, bem como
produzir os materiais de comunicação de suporte às diferentes atividades e ações que vão ser
implementadas até dezembro do próximo ano.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, «o futuro de um destino turístico como o
Algarve só pode passar pelo seu desenvolvimento sustentável e inteligente, do ponto de vista
económico, social e ambiental, e é neste contexto que estamos a implementar este projeto».

«Transformar a região num smart destination é uma prioridade e será possível com a combinação de
inter-relações, de investimento em inovação em contexto de digitalização e da valorização das
características particulares do Algarve».

O presidente da entidade turística algarvia reforça que «este projeto vai permitir-nos um maior foco na
atuação, em áreas previamente identificadas, de forma a conseguirmos alavancar a atratividade e a
competitividade do destino, através do reconhecimento internacional pela qualidade de vida e identidade
da região».

A implementação deste projeto decorre num momento crucial, já que os desafios trazidos pela
pandemia, em particular no sector do Turismo, vieram acelerar a necessidade de transformação digital
das empresas e dos atuais modelos de negócio para que continuem a produzir e a ser competitivos.

O potencial da transformação tecnológica deve igualmente ser aproveitado para adotar melhores
práticas em termos de acessibilidade e de mobilidade.

Nesta visão para a região turística do Algarve acresce a construção de um modelo de colaboração mais
próximo entre os vários agentes locais, assim como uma maior valorização da identidade, cultura e
demais especificidades do destino, como a natureza e a gastronomia, para promover a diferenciação da
região junto dos visitantes.

O projeto «Região Inteligente Algarve» decorre no âmbito da candidatura ao CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER e é implementado em parceria pelo Turismo do
Algarve, CCDR Algarve, Universidade do Algarve e CI-AMAL.

(Link)
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https://www.turismodoalgarve.pt/pt/Default.aspx
https://barlavento.sapo.pt/algarve/projeto-regiao-inteligente-algarve-decorre-ate-dezembro-de-2022


CORREIO DE LAGOS

05/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

Projecto "Região Inteligente Algarve" decorre até Dezembro de
2022
O T urismo do Algarve vai desenvolver, até final de 2022, o projecto “Região Inteligente
Algarve”

O Turismo do Algarve vai desenvolver, até final de 2022, o projecto “Região Inteligente
Algarve”, que integra um estudo para definição de directrizes e de iniciativas estratégicas a
implementar no destino e sessões de capacitação de agentes económicos e parceiros locais
para se tornar num smart destination. O objectivo é afirmar o principal destino turístico do país
como uma região cada vez mais sustentável, inteligente e conectada.

O projecto “Região Inteligente Algarve” arrancou este mês e será implementado em várias fases.
Durante os próximos 4 meses será realizado um estudo e diagnóstico do destino, que vai permitir
identificar as melhores práticas associadas a esta temática e a situação regional ao nível das infra-
estruturas, sistemas e plataformas tecnológicas disponíveis, dando origem a um plano de acção,
modelos metodológicos e iniciativas concretas para servirem de guia à implementação do Algarve como
smart destination.

Por forma a assegurar a passagem do conhecimento aos diferentes agentes do turismo na região,
contribuindo para o alinhamento na implementação da estratégia definida, o Turismo do Algarve irá
proceder à realização várias sessões de capacitação.

Ao abrigo deste projecto, caberá ainda à entidade turística algarvia organizar acções de benchmarking
internacional, assim como um seminário internacional sobre a temática smart destinations, bem como
produzir os materiais de comunicação de suporte às diferentes actividades e acções que vão ser
implementadas até Dezembro do próximo ano.
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Para João Fernandes, Presidente do Turismo do Algarve, «o futuro de um destino turístico como o
Algarve só pode passar pelo seu desenvolvimento sustentável e inteligente, do ponto de vista
económico, social e ambiental, e é neste contexto que estamos a implementar este projecto.
Transformar a região num smart destination é uma prioridade e será possível com a combinação de
inter-relações, de investimento em inovação em contexto de digitalização e da valorização das
características particulares do Algarve».

O presidente da entidade turística algarvia reforça que «este projecto vai permitir-nos um maior foco na
atuação, em áreas previamente identificadas, de forma a conseguirmos alavancar a atratividade e a
competitividade do destino, através do reconhecimento internacional pela qualidade de vida e identidade
da região».

A implementação deste projecto decorre num momento crucial, já que os desafios trazidos pela
pandemia, em particular no sector do Turismo, vieram acelerar a necessidade de transformação digital
das empresas e dos actuais modelos de negócio para que continuem a produzir e a ser competitivos. O
potencial da transformação tecnológica deve igualmente ser aproveitado para adoptar melhores práticas
em termos de acessibilidade e de mobilidade.

Nesta visão para a região turística do Algarve acresce a construção de um modelo de colaboração mais
próximo entre os vários agentes locais, assim como uma maior valorização da identidade, cultura e
demais especificidades do destino, como a natureza e a gastronomia, para promover a diferenciação da
região junto dos visitantes.

O projecto “Região Inteligente Algarve” decorre no âmbito da candidatura ao CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER e é implementado em parceria pelo Turismo do
Algarve, CCDR Algarve, Universidade do Algarve e CI-AMAL.

(Link)
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https://correiodelagos.com/turismo-negocios/projecto-regiao-inteligente-algarve-decorre-ate-dezembro-de-2022/


ALGARVE PRIMEIRO

05/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

RTA quer Algarve como "Smart Destination"
O T urismo do Algarve informou que vai desenvolver, até final de 2022, o projeto “Região
Inteligente Algarve”, com o objetivo de afirmar o principal destino turístico do país como
uma região cada vez mais sustentável, inteligente e conectada.

 

O Turismo do Algarve informou que vai desenvolver, até final de 2022, o projeto “Região Inteligente
Algarve”, com o objetivo de afirmar o principal destino turístico do país como uma região cada vez mais
sustentável, inteligente e conectada.

O projeto arrancou este mês e será implementado em várias fases. Durante os próximos 4 meses será
realizado um estudo e diagnóstico do destino, que vai permitir identificar as melhores práticas associadas
a esta temática e a situação regional ao nível das infraestruturas, sistemas e plataformas tecnológicas
disponíveis, dando origem a um plano de ação, modelos metodológicos e iniciativas concretas para
servirem de guia à implementação do Algarve como smart destination. Por forma a assegurar a
passagem do conhecimento aos diferentes agentes do turismo na região, contribuindo para o
alinhamento na implementação da estratégia definida, o Turismo do Algarve acrescenta em comunicado
enviado, que irá realizar várias sessões de capacitação.

 

Ao abrigo deste projeto, cabe ainda à entidade turística algarvia organizar ações de benchmarking
internacional, assim como um seminário internacional sobre a temática smart destinations, produzir os
materiais de comunicação de suporte às diferentes atividades e ações que vão ser implementadas até
dezembro do próximo ano.

 

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, «o futuro de um destino turístico como o
Algarve só pode passar pelo seu desenvolvimento sustentável e inteligente, do ponto de vista
económico, social e ambiental, e é neste contexto que estamos a implementar este projeto.
Transformar a região num smart destination é uma prioridade e será possível com a combinação de
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inter-relações, de investimento em inovação em contexto de digitalização e da valorização das
características particulares do Algarve».

 

O presidente da entidade turística algarvia reforça que «este projeto vai permitir-nos um maior foco na
atuação, em áreas previamente identificadas, de forma a conseguirmos alavancar a atratividade e a
competitividade do destino, através do reconhecimento internacional pela qualidade de vida e identidade
da região.»

 

Para o Turismo do Algarve, a implementação deste projeto, "decorre num momento crucial", já que os
desafios trazidos pela pandemia, em particular no setor do Turismo, aceleraram a necessidade de
transformação digital das empresas e dos atuais modelos de negócio para que continuem a produzir e a
ser competitivos, aproveitando o momento para adotar melhores práticas em termos de acessibilidade e
de mobilidade. 

 

É intenção da RTA, criar um modelo que agrege os vários agentes locais, valorizando a identidade,
cultura e outras especificidades do destino, como a natureza e a gastronomia, para promover a
diferenciação da região junto dos visitantes. 

 

O projeto “Região Inteligente Algarve” decorre no âmbito da candidatura ao CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER e é implementado em parceria pelo Turismo do
Algarve, CCDR Algarve, Universidade do Algarve e CI-AMAL.

 

(Link)
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https://www.algarveprimeiro.com/d/rta-quer-algarve-como-smart-destination/39222-4


MAIS ALGARVE

05/07/2021

TIPO • ONLINE
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PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: -1

Algarve | Projeto “Região Inteligente Algarve” decorre até
dezembro de 2022
O T urismo do Algarve vai desenvolver, até final de 2022, o projeto “Região Inteligente
Algarve

 

O Turismo do Algarve vai desenvolver, até final de 2022, o projeto “Região Inteligente Algarve”, que
integra um estudo para definição de diretrizes e de iniciativas estratégicas a implementar no destino e
sessões de capacitação de agentes económicos e parceiros locais para se tornar num smart
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destination. O objetivo é afirmar o principal destino turístico do país como uma região cada vez mais
sustentável, inteligente e conectada.

O projeto “Região Inteligente Algarve” arrancou este mês e será implementado em várias fases. Durante
os próximos 4 meses será realizado um estudo e diagnóstico do destino, que vai permitir identificar as
melhores práticas associadas a esta temática e a situação regional ao nível das infraestruturas, sistemas
e plataformas tecnológicas disponíveis, dando origem a um plano de ação, modelos metodológicos e
iniciativas concretas para servirem de guia à implementação do Algarve como smart destination. Por
forma a assegurar a passagem do conhecimento aos diferentes agentes do turismo na região,
contribuindo para o alinhamento na implementação da estratégia definida, o Turismo do Algarve irá
proceder à realização várias sessões de capacitação.

Ao abrigo deste projeto, caberá ainda à entidade turística algarvia organizar ações de benchmarking
internacional, assim como um seminário internacional sobre a temática smart destinations, bem como
produzir os materiais de comunicação de suporte às diferentes atividades e ações que vão ser
implementadas até dezembro do próximo ano.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, «o futuro de um destino turístico como o
Algarve só pode passar pelo seu desenvolvimento sustentável e inteligente, do ponto de vista
económico, social e ambiental, e é neste contexto que estamos a implementar este projeto.
Transformar a região num smart destination é uma prioridade e será possível com a
combinação de inter-relações, de investimento em inovação em contexto de digitalização e da
valorização das características particulares do Algarve».

O presidente da entidade turística algarvia reforça que «este projeto vai permitir-nos um maior foco
na atuação, em áreas previamente identificadas, de forma a conseguirmos alavancar a
atratividade e a competitividade do destino, através do reconhecimento internacional pela
qualidade de vida e identidade da região.»

A implementação deste projeto decorre num momento crucial, já que os desafios trazidos pela
pandemia, em particular no setor do Turismo, vieram acelerar a necessidade de transformação digital das
empresas e dos atuais modelos de negócio para que continuem a produzir e a ser competitivos. O
potencial da transformação tecnológica deve igualmente ser aproveitado para adotar melhores práticas
em termos de acessibilidade e de mobilidade. 

Nesta visão para a região turística do Algarve acresce a construção de um modelo de colaboração mais
próximo entre os vários agentes locais, assim como uma maior valorização da identidade, cultura e
demais especificidades do destino, como a natureza e a gastronomia, para promover a diferenciação da
região junto dos visitantes. 

O projeto “Região Inteligente Algarve” decorre no âmbito da candidatura ao CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER e é implementado em parceria pelo Turismo do
Algarve, CCDR Algarve, Universidade do Algarve e CI-AMAL.
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(Link)
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https://www.maisalgarve.pt/noticias/regionais/26762-algarve-projeto-regiao-inteligente-algarve-decorre-ate-dezembro-de-2022


A VOZ DO @LGARVE

05/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1360

REACH: -1

Região do Algarve pretende afirmar-se como smart destination
O T urismo do Algarve vai desenvolver, até final de 2022, o projeto «Região Inteligente
Algarve», que integra um estudo para definição de diretrizes e de iniciativas estratégicas
a implementar no destino e sessões de capacitação de agentes económicos e parceiros
locais para se tornar num smart destination.

O objetivo é afirmar o principal destino turístico do país como uma região cada vez mais sustentável,
inteligente e conectada.

O projeto “Região Inteligente Algarve” arrancou este mês e será implementado em várias fases. Durante
os próximos 4 meses será realizado um estudo e diagnóstico do destino, que vai permitir identificar as
melhores práticas associadas a esta temática e a situação regional ao nível das infraestruturas, sistemas
e plataformas tecnológicas disponíveis, dando origem a um plano de ação, modelos metodológicos e
iniciativas concretas para servirem de guia à implementação do Algarve como smart destination. Por
forma a assegurar a passagem do conhecimento aos diferentes agentes do turismo na região,
contribuindo para o alinhamento na implementação da estratégia definida, o Turismo do Algarve irá
proceder à realização várias sessões de capacitação.

Ao abrigo deste projeto, caberá ainda à entidade turística algarvia organizar ações de benchmarking
internacional, assim como um seminário internacional sobre a temática smart destinations, bem como
produzir os materiais de comunicação de suporte às diferentes atividades e ações que vão ser
implementadas até dezembro do próximo ano.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, «o futuro de um destino turístico como o
Algarve só pode passar pelo seu desenvolvimento sustentável e inteligente, do ponto de vista
económico, social e ambiental, e é neste contexto que estamos a implementar este projeto.
Transformar a região num smart destination é uma prioridade e será possível com a combinação de
inter-relações, de investimento em inovação em contexto de digitalização e da valorização das
características particulares do Algarve».

O presidente da entidade turística algarvia reforça que «este projeto vai permitir-nos um maior foco na
atuação, em áreas previamente identificadas, de forma a conseguirmos alavancar a atratividade e a
competitividade do destino, através do reconhecimento internacional pela qualidade de vida e identidade
da região.»

A implementação deste projeto decorre num momento crucial, já que os desafios trazidos pela
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pandemia, em particular no setor do Turismo, vieram acelerar a necessidade de transformação digital das
empresas e dos atuais modelos de negócio para que continuem a produzir e a ser competitivos. O
potencial da transformação tecnológica deve igualmente ser aproveitado para adotar melhores práticas
em termos de acessibilidade e de mobilidade.

Nesta visão para a região turística do Algarve acresce a construção de um modelo de colaboração mais
próximo entre os vários agentes locais, assim como uma maior valorização da identidade, cultura e
demais especificidades do destino, como a natureza e a gastronomia, para promover a diferenciação da
região junto dos visitantes.

O projeto “Região Inteligente Algarve” decorre no âmbito da candidatura ao CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER e é implementado em parceria pelo Turismo do
Algarve, CCDR Algarve, Universidade do Algarve e CI-AMAL.
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AMBITUR

05/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 2889

REACH: -1

Região do Algarve pretende afirmar-se como Smart Destination |
Ambitur
O T urismo do Algarve vai desenvolver, até final de 2022, o projeto “Região Inteligente
Algarve”, que integra um estudo para definição de diretrizes e de iniciativas estratégicas
a implementar no destino e sessões de capacitação de agentes económicos e parceiros
locais para se tornar num smart destination. O  objetivo é afirmar o principal destino
turístico do país como uma região cada vez mais sustentável, inteligente e conectada.

O Turismo do Algarve vai desenvolver, até final de 2022, o projeto “Região Inteligente Algarve”, que
integra um estudo para definição de diretrizes e de iniciativas estratégicas a implementar no destino e
sessões de capacitação de agentes económicos e parceiros locais para se tornar num smart destination.
O objetivo é afirmar o principal destino turístico do país como uma região cada vez mais sustentável,
inteligente e conectada.

O projeto “Região Inteligente Algarve” arrancou este mês e será implementado em várias fases. Durante
os próximos 4 meses será realizado um estudo e diagnóstico do destino, que vai permitir identificar as
melhores práticas associadas a esta temática e a situação regional ao nível das infraestruturas, sistemas
e plataformas tecnológicas disponíveis, dando origem a um plano de ação, modelos metodológicos e
iniciativas concretas para servirem de guia à implementação do Algarve como smart destination. Por
forma a assegurar a passagem do conhecimento aos diferentes agentes do turismo na região,
contribuindo para o alinhamento na implementação da estratégia definida, o Turismo do Algarve irá
proceder à realização várias sessões de capacitação.

Ao abrigo deste projeto, caberá ainda à entidade turística algarvia organizar ações de benchmarking
internacional, assim como um seminário internacional sobre a temática smart destinations, bem como
produzir os materiais de comunicação de suporte às diferentes atividades e ações que vão ser
implementadas até dezembro do próximo ano.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, “o futuro de um destino turístico como o
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Algarve só pode passar pelo seu desenvolvimento sustentável e inteligente, do ponto de vista
económico, social e ambiental, e é neste contexto que estamos a implementar este projeto.
Transformar a região num smart destination é uma prioridade e será possível com a combinação de
inter-relações, de investimento em inovação em contexto de digitalização e da valorização das
características particulares do Algarve”.

O presidente da entidade turística algarvia reforça que “este projeto vai permitir-nos um maior foco na
atuação, em áreas previamente identificadas, de forma a conseguirmos alavancar a atratividade e a
competitividade do destino, através do reconhecimento internacional pela qualidade de vida e identidade
da região”.

A implementação deste projeto decorre num momento crucial, já que os desafios trazidos pela
pandemia, em particular no setor do Turismo, vieram acelerar a necessidade de transformação digital das
empresas e dos atuais modelos de negócio para que continuem a produzir e a ser competitivos. O
potencial da transformação tecnológica deve igualmente ser aproveitado para adotar melhores práticas
em termos de acessibilidade e de mobilidade.

Nesta visão para a região turística do Algarve acresce a construção de um modelo de colaboração mais
próximo entre os vários agentes locais, assim como uma maior valorização da identidade, cultura e
demais especificidades do destino, como a natureza e a gastronomia, para promover a diferenciação da
região junto dos visitantes.

O projeto “Região Inteligente Algarve” decorre no âmbito da candidatura ao CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER e é implementado em parceria pelo Turismo do
Algarve, CCDR Algarve, Universidade do Algarve e CI-AMAL.
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Algarve lança projeto para se afirmar como Smart Destination
Projeto “Região Inteligente Algarve” vai decorrer até ao final do ano e inclui a realização
de um estudo para definição da estratégia e diretrizes, além de sessões de capacitação.

O Turismo do Algarve lançou o projeto “Região Inteligente Algarve”, que vai ser desenvolvido até ao final
do ano e que pretende tornar a região num Smart Destination, nomeadamente através de “um estudo
para definição de diretrizes e de iniciativas estratégicas a implementar no destino e sessões de
capacitação de agentes económicos e parceiros locais”.

“O objetivo é afirmar o principal destino turístico do país como uma região cada vez mais sustentável,
inteligente e conectada”, destaca o Turismo do Algarve, num comunicado enviado esta segunda-feira, 5
de julho, à imprensa, onde se explica que o projeto “Região Inteligente Algarve” arrancou este mês e
será implementado em várias fases.

“Durante os próximos quatro meses será realizado um estudo e diagnóstico do destino, que vai permitir
identificar as melhores práticas associadas a esta temática e a situação regional ao nível das
infraestruturas, sistemas e plataformas tecnológicas disponíveis, dando origem a um plano de ação,
modelos metodológicos e iniciativas concretas para servirem de guia à implementação do Algarve
como smart destination”, explica o Turismo do Algarve.

Para a assegurar “a passagem do conhecimento aos diferentes agentes do turismo na região,
contribuindo para o alinhamento na implementação da estratégia definida”, a entidade regional de
turismo conta ainda promover “várias sessões de capacitação”.

“Ao abrigo deste projeto, caberá ainda à entidade turística algarvia organizar ações
de benchmarking internacional, assim como um seminário internacional sobre a temática smart
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destinations, bem como produzir os materiais de comunicação de suporte às diferentes atividades e
ações que vão ser implementadas até dezembro do próximo ano”, acrescenta o Turismo do Algarve.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, o futuro do Algarve “só pode passar pelo seu
desenvolvimento sustentável e inteligente, do ponto de vista económico, social e ambiental”, motivo
pelo qual a entidade regional de turismo decidiu avançar com o projeto  “Região Inteligente Algarve”,
uma vez que “transformar a região num smart destination é uma prioridade”.

“Este projeto vai permitir-nos um maior foco na atuação, em áreas previamente identificadas, de forma
a conseguirmos alavancar a atratividade e a competitividade do destino, através do reconhecimento
internacional pela qualidade de vida e identidade da região”, refere ainda João Fernandes.

O Turismo do Algarve explica ainda que o lançamento deste projeto num período de pandemia se deve
ao facto da COVID-19 ter acelerado “a necessidade de transformação digital das empresas e dos atuais
modelos de negócio para que continuem a produzir e a ser competitivos”.

O projeto “Região Inteligente Algarve” decorre no âmbito da candidatura ao CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER e é implementado em parceria pelo Turismo do
Algarve, CCDR Algarve, Universidade do Algarve e CI-AMAL.
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Flamingos nidificam no Algarve
Flamingos nidificam no Algarve
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Portugal, um país lindo para férias de sonho
Por: Simões Ilharco

Apesar da covid-19, Portugal continua a ser o melhor destino turístico da Europa. Dito por outras
palavras, um país lindo para férias de sonho. As belezas naturais, o clima e as nossas praias - as do
Sotavento Algarvio são as melhores da Europa - colocam-nos, sem favor, no top dos lugares mais
paradisíacos e não será o boicote, inexplicável, diga-se, de ingleses e alemães, que nos fará perder o
esplendor turístico que somos.

A diretora deste jornal, Rosália Amorim, assinalou, e bem, que Lisboa continua a ter grande procura de
outras nacionalidades, exemplificando com os Vistos Gold.

Somos dos países mais pacíficos do mundo, com grande segurança e estabilidade política, a par da
enorme afabilidade das nossas gentes, e também da gastronomia, o que nos faz, na verdade, sermos
vocacionados para o Turismo, mesmo que interno.

Com um verão, que, felizmente, não se prevê politicamente quente, mas que, em termos climatéricos, o
poderá ser, Portugal prepara-se para recuperar da quebra turística provocada pela covid-19 e cremos
bem que o conseguirá, tanto mais que os alemães admitem rever a sua posição e a dos ingleses é uma
espécie de lotaria - ora estamos na lista verde, ora não. A Madeira, por exemplo, já volta a estar.

Julgo também que Merkel foi injusta com o nosso país, porque ao contrário dos alemães, não somos
uma economia forte e precisamos da atividade turística. Se tivesse isso em conta, não nos teria,
seguramente, criticado.

Com mais ou menos inglês, mais ou menos alemão, mas sempre com nórdicos, holandeses, franceses e
espanhóis, entre muitos outros, - sem esquecer, claro, os nossos - Portugal levará a carta a Garcia. O
Turismo, que para nós é essencial, voltará em toda a sua plenitude.

Portugal é todo lindo, de norte a sul, passando pelas ilhas. Sem petróleo, sem marca de automóvel, sem
carvão, com exportações que rendem pouco, terá de fazer do Turismo a sua principal riqueza. O sol, que
os que nos procuram não têm, é o nosso petróleo. Somos um país viável e potencialmente rico, com a
aposta turística. Não vejo grande alternativa
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Covid-19. Arranque da época alta no Algarve sem turistas
Redução do movimento no aeroporto de Faro ronda os 60%.

A passagem de Albufeira, Loulé e Olhão para a lista de risco muito elevado de covid-19, com bares e
restaurantes a fechar mais cedo, a somar ao rombo que já se sentia pela falta de ingleses e alemães
levou, na última semana, a decisões inédita. A associação de comerciantes de albufeira fala em dezenas
de restaurantes no centro e na zona da oura que optaram por fechar temporariamente, em pleno julho.

Setores da restauração e do comércio estão a ter impactos muito negativos, numa altura que deveria
ser a época alta do turismo.

Com menos cerca de 60% de movimento no aeroporto de Faro, faltam ingleses e alemães nas praias
algarvias.

Os empresários criticam as medidas restritivas aplicadas. O encerramento dos estabelecimentos mais
cedo deixa os poucos turistas na rua. Este fim de semana, cerca de 800 estudantes espanhóis juntaram-
se, sem regras, em festas e encontros na praia.

Pelo histórico do sistema de semáforos nas praias dá para perceber que no fim de semana a ocupação
dos areais esteve a cerca de 50%, a maior parte dos banhistas são residentes.

A afluência de turistas deve registar-se em agosto, mas tudo depende do mercado nacional.
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O presidente da Associação de hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve considera que o levantamento de restrições
aos turistas alemães é positiva, mas que os resultados ainda vão
demorar a aparecer
O presidente da Associação de hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve considera
que o levantamento de restrições aos turistas alemães é positiva, mas que os resultados
ainda vão demorar a aparecer

O presidente da Associação de hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve considera que o
levantamento de restrições aos turistas alemães é positiva, mas que os resultados ainda vão demorar a
aparecer
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Em Albufeira no Algarve, a falta de turistas já está a levar ao
encerramento de restaurantes
Em Albufeira no Algarve, a falta de turistas já está a levar ao encerramento de
restaurantes

Em Albufeira no Algarve, a falta de turistas já está a levar ao encerramento de restaurantes a quarentena
que afastou ingleses e alemães e também as novas medidas de confinamento estão a ter um impacto
muito negativo e estou a entrada de uma temporada em que os empresários esperavam salvar o ano.
Não é normal esta seria a altura para quem tem negócios esfregar as mãos de contente, mas, apesar da
pandemia há quem tente não baixar os braços. Boa Hora, a pharol onde o desafio. A boa algarvia. A
novidade tinha tudo para ser um sucesso de Verão, houvesse turistas, com menos cerca de 60% do
movimento no aeroporto de Faro. Faltam ingleses e alemães nas praias algarvias já começa a haver
portugueses mas nada que se compare ao ano passado já foi ano de pandemia. Um exemplo, sábado
passado em dia 120 30, agora banda 50 55. E com pensões portugueses só há ainda 30 crianças.
Portugueses que começam a chegar a conta-gotas. Uma coisa que nos outros anos, a gente pela mesa
e não tinha e hoje cheguei lá e hoje não é ontem foi lá almoçar, uma vez, estava vazia e não há
problema nenhum. A passagem de Albufeira, Loulé e Olhão para a lista de risco muito elevado com bares
e restaurantes a fechar mais cedo a somar ao rombo já sentia pela falta de ingleses e alemães levou na
última semana a decisões inéditas, a Associação de comerciantes de Albufeira fala em dezenas de
restaurantes no Centro e na zona da oura que optaram por fechar temporariamente em pleno Julho.
Obviamente que os restaurantes ao encerrar e aqueles que são de maior dimensão. As pessoas acabam
por ser despedidas, mas nem só na restauração se nós pensarmos na na na parte cultural as . pessoas.
Os cantores, os músicos nos deixeis se nós pensarmos na nos táxis nas pessoas deste clube, nanu só de
limpeza de do alojamento local, portanto, é todo em todo uma economia que está completamente
dependente, diz acabam por perder os seus trabalhadores. Os empresários criticam as medidas
restritivas aplicadas o encerramento dos estabelecimentos mais cedo deixa os poucos turistas na rua
este fim de semana cerca de 800 estudante espanhóis juntaram-se em regras em festas e encontros na
praia. Se as pessoas tiverem estabelecimento estão muito mais regulada já muito mais controlo, tanto
da parte, as próprias turistas como da para da parte dos próprios proprietários como das próprias
autoridades. O histórico do sistema de semáforos nas praias dá para perceber que no fim de semana
ocupação dos areais teve a cerca de 50%. A maior parte dos banhistas são residentes. Enchente de
turistas a ver só lá para Agosto, tudo depende do mercado nacional.
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Não está a ser fácil o dia a dia dos turistas que escolheram o
Algarve para passarem férias
Não está a ser fácil o dia a dia dos turistas que escolheram o Algarve para passarem
férias

Não está a ser fácil o dia a dia dos turistas que escolheram o Algarve para passarem férias
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Vila Galé anuncia mais três embaixadores: João Paulo Sousa,
Pedro Couceiro e Fernando Alvim
A Vila Galé apresenta mais três embaixadores das suas experiências temáticas: João
Paulo Sousa, Pedro Couceiro e Fernando Alvim.

O apresentador da SIC, que começou a carreira nos Morangos com Açúcar, e que também é ator e
locutor de rádio, adora mergulhar e viaja muitas vezes com essa motivação. Por isso, João Paulo Sousa
é o rosto das experiências de mergulho disponíveis nos hotéis Vila Galé Estoril, Cascais, Albacora, Tavira,
Lagos e Santa Cruz (Madeira). Com preços desde 175€ por pessoa, as diferentes propostas incluem
batismos de mergulho, aulas e cursos, além de alojamento.

Já as experiências de ecoturismo têm o piloto Pedro Couceiro, um dos mais conceituados nomes do
automobilismo português, como embaixador. Com preços desde 185€ por pessoa, aqui enquadram-se
sugestões que juntam alojamento e atividades como voo em balão de ar quente, canoagem, percursos
de bicicleta elétrica, jipe ou BTT no Vila Galé Clube de Campo, em Beja. Mas também passeios nas
levadas da Madeira e birdwatching no Parque Natural da Ria Formosa (com alojamento no Vila Galé
Albacora, em Tavira) ou na Serra da Estrela. Aqui, está ainda disponível uma experiência que permite
acompanhar um pastor e o seu rebanho e fazer um piquenique na montanha, enquanto se escutam os
segredos desta profissão milenar.

E Fernando Alvim, radialista desde os 13 anos, autor de cinco livros e protagonista do programa Prova
Oral da rádio Antena 3, associou-se às experiências sazonais da Vila Galé. Com preços desde 120€ por
pessoa e disponíveis apenas em determinadas épocas do ano, há propostas para aprender a vindimar,
participar na apanha da azeitona no Alentejo ou para fazer ski e ter um workshop para saber colher e
cozinhar cogumelos na Serra da Estrela.

Estes três novos embaixadores juntam-se assim ao escritor José Luís Peixoto, que representa as
experiências de âmbito cultural, e à blogger Mariana Seara Cardoso, embaixadora das propostas para
desfrutar em família.
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Yakuza by Olivier regressa ao Algarve e instala-se no Pine Cliffs
Rumar ao Algarve para uns dias de descanso também pode ser sinónimo de sushi e, mais
concretamente, de Yakuza by Olivier.

Rumar ao Algarve para uns dias de descanso também pode ser sinónimo de sushi e, mais
concretamente, de Yakuza by Olivier. O chef juntou-se à United Investments Portugal (UIP) para levar a
gastronomia japonesa ao Pine Cliffs Resort, em Albufeira, através da reabertura do Yakuza Algarve. Este
é já o nono ano consecutivo em que é possível provar as iguarias do Yakuza a Sul, numa fusão de
sabores entre o Oriente e o Ocidente. Há niguiris, gunkans, temakis e sashimi, incluindo propostas como
O Kura Tara (Bacalhau Negro do Alaska marinado em miso doce) ou os Tako Sakana, mescla e peixe e
guacamole. Para sobremesa, o chef sugere Mousse de Chocolate Kit-Kat e Fondant de Chá Verde com
Gelado de Sésamo. Já nas bebidas, a carta inclui vários sakés e cocktails (com e sem álcool). “Num ano
em que celebra 25 anos de carreira e prepara a internacionalização do conceito Yakuza by Olivier em
direcção à Cidade Luz, Olivier da Costa aposta nas reaberturas de todos os seus restaurantes sob os
desígnios habituais da exclusividade e máxima qualidade, bem como da segurança dos clientes,
observando as medidas impostas pelas autoridades em contexto pandémico”, indica ainda o grupo de
Olivier em comunicado.
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Casino da Praia da Rocha encerra temporariamente
O Grupo Solverde anunciou o encerramento temporário do Casino da Praia da Rocha, em
Portimão, devido à evolução da situação pandémica na região, "mantendo sempre o foco
na máxima protecção da saúde dos seus clientes e colaboradores".

O Grupo Solverde anunciou o encerramento temporário do Casino da Praia da Rocha, em Portimão,
devido à evolução da situação pandémica na região, "mantendo sempre o foco na máxima protecção da
saúde dos seus clientes e colaboradores".
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Hotéis têm dificuldade em recrutar mesmo a pagar mais
Com a perspetiva de retoma, os hotéis abriram vagas, mas dizem que está a ser difícil
contratar para algumas funções e regiões do país
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