
DN

13/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA CAETANO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Verão fraco põe preços portugueses a cair e a divergir da zona
euro
Em junho, Portugal deverá ter sido o único país da zona euro onde os preços recuaram.
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JORNAL ECONÓMICO

12/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Associação de restaurantes e hotéis apresenta 10 medidas ao
Governo para “garantir sobrevivência”
Consumo, liquidez, financiamentos, fiscalidade, emprego e qualificação são as linhas-
mestras que a AHRESP quer cobrir, porque, quase um ano e meio depois do início da crise
provocada pelo vírus, os seus associados têm as perspetivas de recuperação para o
verão em baixa.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apresentou um plano ao
Governo de compensação dos efeitos da pandemia no canal HORECA (hotéis, restaurantes e cafés) com
dez sugestões de medidas a implementar, assentes em seis áreas de intervenção.

Consumo, liquidez, financiamentos, fiscalidade, emprego e qualificação são as linhas-mestras que a
AHRESP quer cobrir, porque, quase um ano e meio depois do início da crise provocada pelo vírus, os seus
associados têm as perspetivas de recuperação para o verão em baixa.

Os representantes destas empresas consideram que o conjunto de normas é “essencial para apoiar as
atividades económicas da restauração, similares e do alojamento turístico” num contexto de “contínuas
consequências das restrições sanitárias no funcionamento das empresas, é urgente um novo quadro de
medidas de apoio”.

Segundo o relatório de “Combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras 2020”, os sectores do
alojamento e da restauração tiveram uma quebra de 41% em 2020 comparativamente ao ano anterior,
o que significa que se perderam mais de 6,5 mil milhões de euros.
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“Perante uma quebra na atividade económica com esta dimensão em 2020, e perspetivando-se que o
ano 2021 manterá a mesma tendência, os apoios são fundamentais e urgentes para garantir a
sobrevivência das empresas”, reafirma a associação. “Só com medidas robustas, ágeis e céleres, é que
será possível alcançar o equilíbrio entre economia e saúde, que nunca foi verdadeiramente conseguido
desde o início da crise pandémica”, conclui.

Quais as 10 medidas?

Sem restrições/encerramentos: Com certificados digitais/testes – Considerando o Governo que a
obrigatoriedade de testes e certificados é uma medida que ajuda a controlar a situação pandémica,
então todas as restrições ao funcionamento dos estabelecimentos de restauração, similares e do
alojamento turístico devem ser levantadas, nomeadamente a limitação horária, de lotação e
distanciamentos, devendo ainda ser permitido o funcionamento dos estabelecimentos de animação
noturna, encerrados há mais de um ano. Incentivo ao consumo: Novo programa – Campanha de
dinamização do consumo na restauração e bebidas e no alojamento turístico, que estimule os
portugueses a dirigir-se aos nossos estabelecimentos e contribuir para o aumento das suas receitas.
Desconto direto de 50%, aplicado diretamente no momento do consumo, e sem limite de utilização.
APOIAR.PT: Novo programa Moratórias: Amortização até 10 anos Linhas COVID: 20% a fundo perdido
IVA: Taxa reduzida temporária Moratórias fiscais e contributivas: Novo plano Lay off: Novo Programa
Criar emprego: Imigração controlada/valorização atrativa Qualificações: Plano integrado para incremento
competência
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JORNAL DE NOTÍCIAS

12/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8086

REACH: 109166

Turismo português deve voltar a números pré-pandemia em
2023
O turismo em Portugal deve atingir, em 2023, os valores de 2019, pré-pandemia de
covid-19, anunciou esta segunda-feia o presidente do T urismo de Portugal, Luís Araújo,
na apresentação em Ponta Delgada do programa "Reativar o T urismo. Construir o
Futuro".

O turismo em Portugal deve atingir, em 2023, os valores de 2019, pré-pandemia de covid-19, anunciou
esta segunda-feia o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, na apresentação em Ponta Delgada
do programa "Reativar o Turismo. Construir o Futuro".

"A previsão é voltarmos a alcançar os números de 2019 em 2023", apontou Luís Araújo, defendendo
que esta meta "é perfeitamente possível", embora, "obviamente, muito sujeita às condições de
conectividade e de mobilidade" dos próximos tempos.

Para o responsável, que falava esta segunda-feira nos Açores na apresentação do plano de ação
"Reativar o Turismo. Construir o Futuro", os sinais "são muito positivos, em termos de vacinação, de
abertura de outros mercados, de retoma da atividade normal".

Também os indicadores atuais mostram uma "enorme procura" pelo destino, destacou o presidente do
Turismo de Portugal.

Com o plano "Reativar o Turismo. Construir o Futuro", as previsões são de que o turismo português
atinja os 27 mil milhões de euros de receitas em 2027.

Este programa assenta em quatro eixos - Construir o Futuro, Apoiar as Empresas, Gerar Negócio e
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Fomentar Segurança.

No total, são 6112 milhões de euros, 4075 milhões dos quais são avançados pelo Banco Português de
Fomento.

Cerca de metade da dotação total destina-se a apoiar as empresas, que recebem uma verba de três mil
milhões de euros, mas a construção do futuro também leva uma grande fatia - 2,5 mil milhões de euros.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, reconheceu que "vivemos tempos especialmente
desafiantes", mas destacou os sinais de retoma, como o avanço da vacinação contra a covid-19 e o
facto de "mais de dois milhões de portugueses" já terem o certificado digital covid-19 da União Europeia.

Para a responsável pela pasta do turismo, "estamos a passar de um registo de sobrevivência para um de
vivência".

E essa retoma faz-se com os olhos postos no futuro: "Não queremos recuar à realidade de 2019.
Queremos os números de 2019, é verdade, mas queremos, sobretudo, olhar para a frente, olhar para o
futuro".

"Queremos um turismo mais sustentável, um turismo mais digital, um turismo que melhor se articule
com os nossos valores autênticos, com aquilo que é mais genuíno, com aquilo que vem da terra, e os
Açores têm aqui um potencial extraordinário", concretizou Rita Marques, hoje, em Ponta Delgada.
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RTP 1

13/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 49877

REACH: -1

A apresentação do certificado digital pode vir a ser alargada a
outros setores de atividade como os ginásios e os bares
A apresentação do certificado digital pode vir a ser alargada a outros setores de
atividade como os ginásios e os bares

A apresentação do certificado digital pode vir a ser alargada a outros setores de atividade como os
ginásios e os bares
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ALGARVE NOTÍCIAS

13/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1465

REACH: -1

Prémios “Algarve Craft & Food” promovem oferta turística mais
sustentável no Algarve
As candidaturas aos Prémios “Algarve Craft & Food”
(https://algarvecraftandfood.pt/premios-craft-food/), que vão distinguir os melhores
produtos de artesanato, gastronomia e programas turísticos criados no âmbito do
projeto com a mesma designação, decorrem até 30 de dezembro.
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As candidaturas aos Prémios “Algarve Craft & Food” (https://algarvecraftandfood.pt/premios-craft-food/
), que vão distinguir os melhores produtos de artesanato, gastronomia e programas turísticos criados no

Esta iniciativa, que tem um prémio pecuniário de 15 mil euros distribuído equitativamente pelos
vencedores das três categorias a concurso, é aberta a produtores, artesãos, designers, chefes de
cozinha e agentes turísticos da região, com adesão prévia ao projeto “Algarve Craft & Food”, bem como
a meios e/ou profissionais de comunicação social, nacionais e estrangeiros.

Assim, no âmbito da participação dos candidatos nas respetivas atividades do projeto “Algarve Craft &
Food”, a organização vai avaliar e distinguir o melhor trabalho resultante de uma residência criativa; o
melhor programa ou experiência de turismo criativo; e o melhor artigo ou reportagem editorial sobre a
temática do turismo criativo e indústrias culturais e criativas.

Desenvolvido pela Região de Turismo do Algarve em parceria com a Tertúlia Algarvia e a QRER –
Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, o “Algarve Craft & Food” foi
lançado em fevereiro de 2020. Trata-se de um projeto estratégico para a região, pois pretende criar e
promover experiências turísticas diferenciadoras, de cariz sustentável, sobretudo em locais
tradicionalmente com menor afluência, como as zonas rurais e o interior algarvio. Ao apoiar a
preservação e a revitalização de práticas e costumes tradicionais, pretende também contribuir para
aumentar as fontes de rendimento de artesãos e dos produtores alimentares locais.

A criação dos Prémios “Algarve Craft & Food” surge no contexto deste projeto, que inclui um vasto
conjunto de atividades, como a realização de residências criativas e workshops técnicos para artesãos,
designers, produtores agroalimentares locais e chefs de cozinha; laboratórios criativos de gastronomia
tradicional algarvia; um seminário sobre internacionalização de artesanato e produtos alimentares locais;
ou ações de capacitação.

Toda a informação sobre o “Algarve Craft & Food”, projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER, bem como as condições de participação nos
Prémios, encontram-se disponíveis em https://algarvecraftandfood.pt/

(Link)
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ALGARVE PRIMEIRO

13/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

Candidaturas aos prémios “Algarve Craft & Food” decorrem até
30 de dezembro
As candidaturas aos prémios “Algarve Craft & Food”, que vão distinguir os melhores
produtos de artesanato, gastronomia e programas turísticos criados no âmbito do
projeto com a mesma designação, decorrem até 30 de dezembro.

As candidaturas aos prémios “Algarve Craft & Food”, que vão distinguir os melhores produtos de
artesanato, gastronomia e programas turísticos criados no âmbito do projeto com a mesma designação,
decorrem até 30 de dezembro.

 

Segundo adianta a RTA – Região de Turismo do Algarve, em nota de imprensa, o objetivo é potenciar a
oferta de turismo cultural e criativo, através da valorização das especificidades únicas do destino,
nomeadamente, tradições, costumes, património e produtos alimentares locais.

 

A iniciativa, que tem um prémio pecuniário de 15 mil euros distribuído equitativamente pelos vencedores
das três categorias a concurso, é aberta a produtores, artesãos, designers, chefes de cozinha e agentes
turísticos da região, com adesão prévia ao projeto “Algarve Craft & Food”, bem como a meios e/ou
profissionais de comunicação social, nacionais e estrangeiros.

 

Assim, no âmbito da participação dos candidatos nas respetivas atividades do projeto “Algarve Craft &
Food”, a organização vai avaliar e distinguir o melhor trabalho resultante de uma residência criativa; o
melhor programa ou experiência de turismo criativo; e o melhor artigo ou reportagem editorial sobre a
temática do turismo criativo e indústrias culturais e criativas.

 

Desenvolvido pela Região de Turismo do Algarve em parceria com a Tertúlia Algarvia e a QRER –
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Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, o “Algarve Craft & Food” foi
lançado em fevereiro de 2020.

 

Trata-se de um projeto estratégico para a região, que para a RTA, pretende apoiar a preservação e a
revitalização de práticas e costumes tradicionais, contribuir para aumentar as fontes de rendimento de
artesãos e dos produtores alimentares locais.

 

A criação dos prémios “Algarve Craft & Food” surge no contexto deste projeto, que inclui um vasto
conjunto de atividades, como a realização de residências criativas e workshops técnicos para artesãos,
designers, produtores agroalimentares locais e chefs de cozinha; laboratórios criativos de gastronomia
tradicional algarvia; um seminário sobre internacionalização de artesanato e produtos alimentares locais;
ou ações de capacitação.

 

Toda a informação sobre o “Algarve Craft & Food”, projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER, bem como as condições de participação nos
prémios, encontram-se disponíveis em https://algarvecraftandfood.pt/

(Link)
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ALGARVE 7

13/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Prémios “CRAFT & FOOD” promovem oferta turística mais
sustentável no Algarve
As candidaturas aos Prémios “Algarve Craft & Food”, que vão distinguir os melhores
produtos de artesanato, gastronomia e programas turísticos criados no âmbito do
projeto com a mesma designação, decorrem até 30 de dezembro
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As candidaturas aos Prémios “Algarve Craft & Food”, que vão distinguir os melhores produtos de
artesanato, gastronomia e programas turísticos criados no âmbito do projeto com a mesma designação,
decorrem até 30 de dezembro. O objetivo é potenciar a oferta de turismo cultural e criativo, através da
valorização das especificidades únicas do destino, nomeadamente, tradições, costumes, património e
produtos alimentares locais.

Esta iniciativa, que tem um prémio pecuniário de 15 mil euros distribuído equitativamente pelos
vencedores das três categorias a concurso, é aberta a produtores, artesãos, designers, chefes de
cozinha e agentes turísticos da região, com adesão prévia ao projeto “Algarve Craft & Food”, bem como
a meios e/ou profissionais de comunicação social, nacionais e estrangeiros.

Assim, no âmbito da participação dos candidatos nas respetivas atividades do projeto “Algarve Craft &
Food”, a organização vai avaliar e distinguir o melhor trabalho resultante de uma residência criativa; o
melhor programa ou experiência de turismo criativo; e o melhor artigo ou reportagem editorial sobre a
temática do turismo criativo e indústrias culturais e criativas.

Desenvolvido pela Região de Turismo do Algarve em parceria com a Tertúlia Algarvia e a QRER –
Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, o “Algarve Craft & Food” foi
lançado em fevereiro de 2020. Trata-se de um projeto estratégico para a região, pois pretende criar e
promover experiências turísticas diferenciadoras, de cariz sustentável, sobretudo em locais
tradicionalmente com menor afluência, como as zonas rurais e o interior algarvio. Ao apoiar a
preservação e a revitalização de práticas e costumes tradicionais, pretende também contribuir para
aumentar as fontes de rendimento de artesãos e dos produtores alimentares locais.

A criação dos Prémios “Algarve Craft & Food” surge no contexto deste projeto, que inclui um vasto
conjunto de atividades, como a realização de residências criativas e workshops técnicos para
artesãos, designers, produtores agroalimentares locais e chefs de cozinha; laboratórios criativos de
gastronomia tradicional algarvia; um seminário sobre internacionalização de artesanato e produtos
alimentares locais; ou ações de capacitação.

Toda a informação sobre o “Algarve Craft & Food”, projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER, bem como as condições de participação nos
Prémios, encontram-se disponíveis em https://algarvecraftandfood.pt/

(Link)
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DIÁRIO ONLINE

13/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 280

REACH: -1

Candidaturas aos prémios «Algarve Craft & Food» até final do
ano
As candidaturas aos prémios «Algarve Craft & Food», que vão distinguir os melhores
produtos de artesanato, gastronomia e programas turísticos criados no âmbito do
projeto com a mesma designação, decorrem até 30 de dezembro.

 

As candidaturas aos prémios «Algarve Craft & Food», que vão distinguir os melhores produtos de
artesanato, gastronomia e programas turísticos criados no âmbito do projeto com a mesma designação,
decorrem até 30 de dezembro.

O objetivo é “potenciar a oferta de turismo cultural e criativo, através da valorização das especificidades
únicas do destino, nomeadamente, tradições, costumes, património e produtos alimentares locais”.

Esta iniciativa, que tem um prémio pecuniário de 15 mil euros distribuído equitativamente pelos
vencedores das três categorias a concurso, é aberta a produtores, artesãos, designers, chefes de
cozinha e agentes turísticos da região, com adesão prévia ao projeto «Algarve Craft & Food», bem
como a meios e/ou profissionais de comunicação social, nacionais e estrangeiros.

Organização vai avaliar programas, trabalhos e artigos

Assim, no âmbito da participação dos candidatos nas respetivas atividades do projeto, a organização vai
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avaliar e distinguir o melhor trabalho resultante de uma residência criativa; o melhor programa ou
experiência de turismo criativo; e o melhor artigo ou reportagem editorial sobre a temática do turismo
criativo e indústrias culturais e criativas.

Desenvolvido pela Região de Turismo do Algarve em parceria com a Tertúlia Algarvia e a QRER –
Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, o «Algarve Craft & Food» foi
lançado em fevereiro de 2020.

Trata-se de um projeto estratégico para a região, pois pretende criar e promover experiências turísticas
diferenciadoras, de cariz sustentável, sobretudo em locais tradicionalmente com menor afluência, como
as zonas rurais e o interior algarvio.

“Ao apoiar a preservação e a revitalização de práticas e costumes tradicionais, pretende também
contribuir para aumentar as fontes de rendimento de artesãos e dos produtores alimentares locais”,
refere-se.

A criação destes prémios surge no contexto deste projeto, que inclui um vasto conjunto de atividades,
como a realização de residências criativas e workshops técnicos para artesãos, designers, produtores
agroalimentares locais e chefs de cozinha; laboratórios criativos de gastronomia tradicional algarvia; um
seminário sobre internacionalização de artesanato e produtos alimentares locais; ou ações de
capacitação.

Toda a informação sobre o «Algarve Craft & Food», projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER, bem como as condições de participação nos
prémios, encontram-se disponíveis aqui.

(Link)
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CORREIO DE LAGOS

13/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

Projecto "Algarve Craft&Food" atrai artesãos e produtores agro-
alimentares
O artesanato local e os produtos alimentares típicos algarvios são os principais
ingredientes do projecto “Algarve Craft&Food”

O artesanato local e os produtos alimentares típicos algarvios são os principais ingredientes do
projecto “Algarve Craft&Food”, que inicia no próximo dia 16 de Julho pelas 17:00 horas, no
Auditório da Biblioteca Municipal de Silves, num conjunto de acções de apresentação com o
objectivo de atrair artesãos e produtores agro-alimentares para o desenvolvimento de
programas de turismo criativo.

Desenvolvido em parceria pela Região de Turismo do Algarve, a Tertúlia Algarvia, a QRER – Cooperativa
para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade e a Associação Turismo do Algarve, o
projecto visa «criar e promover experiências turísticas diferenciadoras, de cariz sustentável», sobretudo
em locais tradicionalmente com menor afluência, como as zonas rurais e o interior algarvio.

O “Algarve Craft&Food” vem apoiar a preservação e a revitalização de práticas e costumes tradicionais,
aumentando as fontes de rendimento de artesãos e dos produtores alimentares locais. Serão
desenvolvidas um conjunto de actividades que, além de permitirem divulgar a oferta da região no
segmento do turismo cultural e criativo, junto dos mercados nacionais e internacionais (EUA e Europa),
vem em simultâneo capacitar artesãos e produtores agro-alimentares locais para que, em conjunto com
designers e chefs de cozinha, apostem na inovação e no desenvolvimento de produtos e de programas
com potencial turístico.

Para além desta sessão a realizar em Silves, estão também previstas para o mês de Julho sessões em
Albufeira e Loulé.

(Link)
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SUL INFORMAÇÃO

13/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Prémios “Algarve Craft & Food” têm candidaturas abertas até 30
de Dezembro
Esta iniciativa tem um prémio de 15 mil euros distribuído equitativamente pelos
vencedores das três categorias a concurso

 

As candidaturas aos Prémios “Algarve Craft & Food”, que vão distinguir os melhores produtos
de artesanato, gastronomia e programas turísticos criados, decorrem até 30 de Dezembro.
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«O objetivo é potenciar a oferta de turismo cultural e criativo, através da valorização das especificidades
únicas do destino, nomeadamente, tradições, costumes, património e produtos alimentares locais», diz
este projeto.

Esta iniciativa, que tem um prémio de 15 mil euros distribuído equitativamente pelos vencedores das três
categorias a concurso, é aberta a produtores, artesãos, designers, chefes de cozinha e agentes turísticos
da região, com adesão prévia ao projeto “Algarve Craft & Food”, bem como a meios e profissionais de
comunicação social, nacionais e estrangeiros.

Assim, no âmbito da participação dos candidatos nas respetivas atividades do projeto “Algarve Craft &
Food”, a organização vai avaliar e distinguir o melhor trabalho resultante de uma residência criativa, o
melhor programa ou experiência de turismo criativo e o melhor artigo ou reportagem sobre a temática
do turismo criativo e indústrias culturais e criativas.

Desenvolvido pela Região de Turismo do Algarve em parceria com a Tertúlia Algarvia e a QRER –
Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, o “Algarve Craft & Food” foi
lançado em Fevereiro de 2020.

«Trata-se de um projeto estratégico para a região, pois pretende criar e promover experiências turísticas
diferenciadoras, de cariz sustentável, sobretudo em locais tradicionalmente com menor afluência, como
as zonas rurais e o interior algarvio. Ao apoiar a preservação e a revitalização de práticas e costumes
tradicionais, pretende também contribuir para aumentar as fontes de rendimento de artesãos e dos
produtores alimentares locais».

A criação dos Prémios “Algarve Craft & Food” surge no contexto deste projeto, que inclui um vasto
conjunto de atividades, como a realização de residências criativas e workshops técnicos para artesãos,
designers, produtores agroalimentares locais e chefs de cozinha, laboratórios criativos de gastronomia
tradicional algarvia, um seminário sobre internacionalização de artesanato e produtos alimentares locais
ou ações de capacitação.

Toda a informação sobre o “Algarve Craft & Food”, projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER, bem como as condições de participação nos
Prémios, encontram-se disponíveis aqui.

(Link)
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https://algarvecraftandfood.pt/
https://www.sulinformacao.pt/2021/07/premios-algarve-craft-food-tem-candidaturas-abertas-ate-30-de-dezembro/


MAIS ALGARVE

13/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: -1

Prémios "Craft & Food" promovem Oferta Turística Mais
Sustentável no Algarve
As candidaturas aos Prémios “Algarve Craft & Food”, que vão distinguir os melhores
produtos de artesanato, gastronomia e programas turísticos criados no âmbito do
projeto com a mesma designação, decorrem até 30 de dezembro

 

As candidaturas aos Prémios “Algarve Craft & Food”, que vão distinguir os melhores produtos
de artesanato, gastronomia e programas turísticos criados no âmbito do projeto com a mesma
designação, decorrem até 30 de dezembro. O objetivo é potenciar a oferta de turismo cultural e
criativo, através da valorização das especificidades únicas do destino, nomeadamente, tradições,
costumes, património e produtos alimentares locais.

Esta iniciativa, que tem um prémio pecuniário de 15 mil euros distribuído equitativamente pelos
vencedores das três categorias a concurso, é aberta a produtores, artesãos, designers, chefes de
cozinha e agentes turísticos da região, com adesão prévia ao projeto “Algarve Craft & Food”, bem como
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a meios e/ou profissionais de comunicação social, nacionais e estrangeiros.

Assim, no âmbito da participação dos candidatos nas respetivas atividades do projeto “Algarve Craft &
Food”, a organização vai avaliar e distinguir o melhor trabalho resultante de uma residência criativa; o
melhor programa ou experiência de turismo criativo; e o melhor artigo ou reportagem editorial sobre a
temática do turismo criativo e indústrias culturais e criativas.

Desenvolvido pela Região de Turismo do Algarve em parceria com a Tertúlia Algarvia e a QRER –
Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, o “Algarve Craft & Food” foi
lançado em fevereiro de 2020. Trata-se de um projeto estratégico para a região, pois pretende criar e
promover experiências turísticas diferenciadoras, de cariz sustentável, sobretudo em locais
tradicionalmente com menor afluência, como as zonas rurais e o interior algarvio. Ao apoiar a
preservação e a revitalização de práticas e costumes tradicionais, pretende também contribuir para
aumentar as fontes de rendimento de artesãos e dos produtores alimentares locais.

A criação dos Prémios “Algarve Craft & Food” surge no contexto deste projeto, que inclui um vasto
conjunto de atividades, como a realização de residências criativas e workshops técnicos para artesãos,
designers, produtores agroalimentares locais e chefs de cozinha; laboratórios criativos de gastronomia
tradicional algarvia; um seminário sobre internacionalização de artesanato e produtos alimentares locais;
ou ações de capacitação.

Toda a informação sobre o “Algarve Craft & Food”, projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER, bem como as condições de participação nos
Prémios, encontram-se disponíveis em https://algarvecraftandfood.pt/.
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(Link)
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PRESSTUR

13/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3355

REACH: -1

Candidaturas aos Prémios Algarve Craft & Food estão disponíveis
até 30 de Dezembro
As candidaturas aos Prémios Algarve Craft & Food, que contam com três categorias para
projectos de artesanato, design e gastronomia, experiências ou programas de turismo
criativo, e para reportagens sobre a temática, estão disponíveis até 30 de Dezembro.

 

As candidaturas aos Prémios Algarve Craft & Food, que contam com três categorias para projectos de
artesanato, design e gastronomia, experiências ou programas de turismo criativo, e para reportagens
sobre a temática, estão disponíveis até 30 de Dezembro.

Esta iniciativa tem o objectivo de "potenciar a oferta de turismo cultural e criativo, através da valorização
das especificidades únicas do destino, nomeadamente tradições, costumes, património e produtos
alimentares locais".

 

Os Prémios Algarve Craft & Food têm o prémio pecuniário de 15 mil euros distribuído pelas três
categorias e aceita candidaturas de "produtores, artesãos, designers, chefes de cozinha e agentes
turísticos da região que adiram ao projecto Algarve Craft & Food e participem nas suas actividades, que
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incluem sessões de divulgação, workshops, residências e laboratórios criativos, bem como acções de
capacitação.

 

A organização também aceita candidaturas de meios ou profissionais de comunicação social nacionais e
estrangeiros que divulguem a temática de acordo com os critérios de elegibilidade definidos.

 

De acordo com o seu website, as categorias premiadas vão distinguir o melhor trabalho resultante de
uma residência criativa/adesão ao projecto para artesãos, designers e chefs, o melhor
programa/experiência de turismo criativo produzido no programa, e o melhor artigo ou reportagem
sobre a temática do turismo criativo e de indústrias culturais e criativas publicado até 15 de Dezembro.

 

Para consultar as condições de inscrição no site do projecto Algarve Craft & Food clique aqui.

O Algarve Craft & Food foi desenvolvido pela Região de Turismo do Algarve em parceria com a Tertúlia
Algarvia e a QRER - Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, e é
cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 - Programa Operacional Regional do Algarve, pelo Portugal 2020
e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

 

O projecto foi lançado em Fevereiro de 2020 com o intuito de criar e promover experiências turísticas
diferenciadoras, sustentáveis e em locais com menor afluência como zonas rurais e o interior algarvio.

 

(Link)
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A VOZ DO @LGARVE

12/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Prémios «Craft e Food» promovem oferta turística mais
sustentável no Algarve
As candidaturas aos Prémios «Algarve Craft & Food», que vão distinguir os melhores
produtos de artesanato, gastronomia e programas turísticos criados no âmbito do
projeto com a mesma designação, decorrem até 30 de dezembro.

O objetivo é potenciar a oferta de turismo cultural e criativo, através da valorização das especificidades
únicas do destino, nomeadamente, tradições, costumes, património e produtos alimentares locais.

Esta iniciativa, que tem um prémio pecuniário de 15 mil euros distribuído equitativamente pelos
vencedores das três categorias a concurso, é aberta a produtores, artesãos, designers, chefes de
cozinha e agentesturísticos da região, com adesão prévia ao projeto “Algarve Craft & Food”, bem como
a meios e/ou profissionais de comunicação social, nacionais e estrangeiros.

Assim, no âmbito da participação dos candidatos nas respetivas atividades do projeto “Algarve Craft &
Food”, a organização vai avaliar e distinguir o melhor trabalho resultante de uma residência criativa; o
melhor programa ou experiência de turismo criativo; e o melhor artigo ou reportagem editorial sobre a
temática do turismo criativo e indústrias culturais e criativas.

Desenvolvido pela Região de Turismo do Algarve em parceria com a Tertúlia Algarvia e a QRER –
Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, o “Algarve Craft & Food” foi
lançado em fevereiro de 2020.

Trata-se de um projeto estratégico para a região, pois pretende criar e promover experiências turísticas
diferenciadoras, de cariz sustentável, sobretudo em locais tradicionalmente com menor afluência, como
as zonas rurais e o interior algarvio.

Ao apoiar a preservação e a revitalização de práticas e costumes tradicionais, pretende também
contribuir para aumentar as fontes de rendimento de artesãos e dos produtores alimentares locais. A
criação dos Prémios “Algarve Craft & Food” surge no contexto deste projeto, que inclui um vasto
conjunto de atividades, como a realização de residências criativas e workshops técnicos para artesãos,
designers, produtores agroalimentares locais e chefs de cozinha; laboratórios criativos de gastronomia
tradicional algarvia; um seminário sobre internacionalização de artesanato e produtos alimentares locais;
ou ações de capacitação.
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Toda a informação sobre o “Algarve Craft & Food”, projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER, bem como as condições de participação nos
Prémios, encontram-se disponíveis em https://algarvecraftandfood.pt/
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ALGARVE
INFORMATIVO

12/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 380

REACH: -1

Prémios «Algarve Craft & Food» promovem oferta turística mais
sustentável na região
As candidaturas aos Prémios «Algarve Craft & Food», que vão distinguir os melhores
produtos de artesanato, gastronomia e programas turísticos criados no âmbito do
projeto com a mesma designação, decorrem até 30 de dezembro
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As candidaturas aos Prémios «Algarve Craft & Food», que vão distinguir os melhores produtos de
artesanato, gastronomia e programas turísticos criados no âmbito do projeto com a mesma designação,
decorrem até 30 de dezembro. O objetivo é potenciar a oferta de turismo cultural e criativo, através da
valorização das especificidades únicas do destino, nomeadamente, tradições, costumes, património e
produtos alimentares locais. 

Esta iniciativa, que tem um prémio pecuniário de 15 mil euros distribuído equitativamente pelos
vencedores das três categorias a concurso, é aberta a produtores, artesãos, designers, chefes de
cozinha e agentes turísticos da região, com adesão prévia ao projeto «Algarve Craft & Food», bem
como a meios e/ou profissionais de comunicação social, nacionais e estrangeiros. Assim, no âmbito da
participação dos candidatos nas respetivas atividades do projeto «Algarve Craft & Food», a organização
vai avaliar e distinguir o melhor trabalho resultante de uma residência criativa; o melhor programa ou
experiência de turismo criativo; e o melhor artigo ou reportagem editorial sobre a temática do turismo
criativo e indústrias culturais e criativas. 

Desenvolvido pela Região de Turismo do Algarve em parceria com a Tertúlia Algarvia e a QRER –
Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, o «Algarve Craft & Food» foi
lançado em fevereiro de 2020. Trata-se de um projeto estratégico para a região que pretende criar e
promover experiências turísticas diferenciadoras, de cariz sustentável, sobretudo em locais
tradicionalmente com menor afluência, como as zonas rurais e o interior algarvio. Ao apoiar a
preservação e a revitalização de práticas e costumes tradicionais, pretende também contribuir para
aumentar as fontes de rendimento de artesãos e dos produtores alimentares locais. 

A criação dos Prémios «Algarve Craft & Food» surge no contexto deste projeto, que inclui um vasto
conjunto de atividades, como a realização de residências criativas e workshops técnicos para artesãos,
designers, produtores agroalimentares locais e chefs de cozinha; laboratórios criativos de gastronomia
tradicional algarvia; um seminário sobre internacionalização de artesanato e produtos alimentares locais;
ou ações de capacitação. O projeto é cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional
Regional do Algarve/ FEDER.

(Link)
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AMBITUR

12/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

Projeto RESTUR visa prestar contributos para o desenvolvimento
de uma estratégia de turismo sustentável | Ambitur
Uma equipa de investigadores do C inT urs – Centro de Investigação em T urismo,
Sustentabilidade e Bem-Estar, da Universidade do Algarve (UAlg) encontra-se a
desenvolver, desde 2019, o projeto REST UR, uma investigação que visa estudar as
atitudes e comportamentos dos residentes, prestando um conjunto de contributos para o
desenvolvimento de uma estratégia de Turismo Sustentável para Algarve (RESTUR).

Uma equipa de investigadores do CinTurs – Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-
Estar, da Universidade do Algarve (UAlg) encontra-se a desenvolver, desde 2019, o projeto RESTUR,
uma investigação que visa estudar as atitudes e comportamentos dos residentes, prestando um
conjunto de contributos para o desenvolvimento de uma estratégia de Turismo Sustentável para Algarve
(RESTUR).

De acordo com a UAlg, esta é a primeira vez que, nos 16 municípios da região, se auscultam os
residentes sobre o estado do Turismo no Algarve, através de uma amostra representativa da população.
O projeto, com duração de três anos, conta ainda com recolha de dados durante as épocas baixa e alta
da atividade turística.

Foram recolhidos e validados um total de 2.004 inquéritos por questionário, com um erro amostral
máximo de 2,15% e um nível de confiança de 95,0%.

No âmbito deste estudo foram analisadas sete dimensões da tríade residentes-turismo-turistas: a
caracterização sociodemográfica dos residentes; a perceção dos residentes em relação aos impactos do
turismo; os sentimentos e emoções dos residentes em relação aos turistas; o envolvimento e a
dependência dos residentes no setor do turismo; a perceção dos residentes em relação ao alojamento
local; as atitudes dos residentes e comportamentos pró-turismo e, por fim, a qualidade de vida dos
residentes e a sua felicidade individual.
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Como resultados principais do projeto, partilhados em comunicado, destacam-se a perceção de que os
residentes no Algarve valorizam sobretudo os “impactos económicos do turismo”, uma vez que sentem
que este contribui para “aumentar as oportunidades de emprego, o desenvolvimento das atividades
económicas e a criação de mais negócios e serviços”.

O estudo revela, contudo, um conjunto de preocupações: a sazonalidade da atividade; a degradação
ambiental; a diminuição do número de turistas em virtude da pandemia COVID-19; o desemprego da
população local; o aumento da insegurança; a especulação imobiliária; a diminuição do poder de compra
dos turistas e dos residentes; a qualidade do turismo; a falta de incentivos e investimentos no interior
algarvio; e a falta de políticas que visem melhorar e promover além-fronteiras o turismo do Algarve.

O projeto iniciará em breve a recolha de dados relativa à época alta da atividade turística, cujos
resultados serão anunciados ainda este ano.

Os resultados relativos à época baixa da atividade turística, para o Algarve e divididos por município, já se
encontram disponíveis para consulta através do site do projeto.
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ALGARVE 7

12/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

UAlg estuda atitudes e comportamentos dos residentes do
Algarve para prestar contributo para o desenvolvimento de uma
estratégia de turismo sustentável
Uma equipa de investigadores do C inT urs – Centro de Investigação em T urismo,
Sustentabilidade e Bem-Estar, da Universidade do Algarve encontra-se a desenvolver,
desde 2019, o projeto REST UR, um projeto que visa estudar as atitudes e
comportamentos dos residentes, prestando um conjunto de contributos para o
desenvolvimento de uma estratégia de Turismo Sustentável para Algarve (RESTUR).
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Uma equipa de investigadores do CinTurs – Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-
Estar, da Universidade do Algarve encontra-se a desenvolver, desde 2019, o projeto RESTUR, um
projeto que visa estudar as atitudes e comportamentos dos residentes, prestando um conjunto de
contributos para o desenvolvimento de uma estratégia de Turismo Sustentável para Algarve (RESTUR).

Esta é a primeira vez que, nos 16 municípios da região, se auscultam os residentes sobre o estado do
Turismo no Algarve, através de uma amostra representativa da população. O projeto, com duração de
três anos, conta ainda com recolha de dados durante as épocas baixa e alta da atividade turística.

Os resultados relativos à época baixa da atividade turística, para o Algarve e divididos por município, já se
encontram disponíveis para consulta através do site do projeto.

Foram recolhidos e validados um total de 2.004 inquéritos por questionário, com um erro amostral
máximo de 2,15% e um nível de confiança de 95,0%.

No âmbito deste estudo foram analisadas sete dimensões da tríade residentes-turismo-turistas: a
caracterização sociodemográfica dos residentes; a perceção dos residentes em relação aos impactos do
turismo; os sentimentos e emoções dos residentes em relação aos turistas; o envolvimento e a
dependência dos residentes no setor do turismo; a perceção dos residentes em relação ao alojamento
local; as atitudes dos residentes e comportamentos pró-turismo e, por fim, a qualidade de vida dos
residentes e a sua felicidade individual.

Como resultados principais do projeto destacam-se a perceção de que os residentes no Algarve
valorizam sobretudo os impactos económicos do turismo, uma vez que sentem que este contribui para
aumentar as oportunidades de emprego, o desenvolvimento das atividades económicas e a criação de
mais negócios e serviços.

O estudo revela, contudo, um conjunto de preocupações: a sazonalidade da atividade; a degradação
ambiental; a diminuição do número de turistas em virtude da pandemia COVID-19; o desemprego da
população local; o aumento da insegurança; a especulação imobiliária; a diminuição do poder de compra
dos turistas e dos residentes; a qualidade do turismo; a falta de incentivos e investimentos no interior
algarvio; e a falta de políticas que visem melhorar e promover além-fronteiras o turismo do Algarve.

Para consultar os principais resultados deste projeto clique aqui.

O projeto iniciará em breve a recolha de dados relativa à época alta da atividade turística, cujos
resultados serão anunciados ainda este ano.

(Link)

31/42

http://www.restur.pt/
https://www.ualg.pt/sites/default/files/documentos/2021-07/projeto-restur-principais-resultados.pdf
https://algarve7.pt/index.php/2021/07/12/ualg-estuda-atitudes-e-comportamentos-dos-residentes-do-algarve-para-prestar-contributo-para-o-desenvolvimento-de-uma-estrategia-de-turismo-sustentavel/15/11/


POSTAL

12/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

UAlg estuda atitudes e comportamentos dos residentes do
Algarve para ajudar a criar estratégia de turismo sustentável
Estudo revela um conjunto de preocupações, como a sazonalidade da atividade, a
degradação ambiental, a diminuição do número de turistas em virtude da pandemia, o
desemprego da população local, entre outros

Uma equipa de investigadores do CinTurs - Centro de Investigação em Turismo,
Sustentabilidade e Bem-Estar, da Universidade do Algarve encontra-se a desenvolver, desde
2019, o projeto RESTUR, um projeto que visa estudar as atitudes e comportamentos dos
residentes, prestando um conjunto de contributos para o desenvolvimento de uma estratégia
de Turismo Sustentável para Algarve (RESTUR).

Esta é a primeira vez que, nos 16 municípios da região, se auscultam os residentes sobre o estado do
Turismo no Algarve, através de uma amostra representativa da população. O projeto, com duração de
três anos, conta ainda com recolha de dados durante as épocas baixa e alta da atividade turística.

Os resultados relativos à época baixa da atividade turística, para o Algarve e divididos por município, já se
encontram disponíveis para consulta através do site do projeto.

Segundo avança a UAlg, "foram recolhidos e validados um total de 2.004 inquéritos por questionário,
com um erro amostral máximo de 2,15% e um nível de confiança de 95,0%".

No âmbito deste estudo foram analisadas sete dimensões da tríade residentes-turismo-turistas: a
caracterização sociodemográfica dos residentes; a perceção dos residentes em relação aos impactos do
turismo; os sentimentos e emoções dos residentes em relação aos turistas; o envolvimento e a
dependência dos residentes no setor do turismo; a perceção dos residentes em relação ao alojamento
local; as atitudes dos residentes e comportamentos pró-turismo e, por fim, a qualidade de vida dos
residentes e a sua felicidade individual.

Como resultados principais do projeto destacam-se a perceção de que os residentes no Algarve
valorizam sobretudo os impactos económicos do turismo, uma vez que sentem que este contribui para
aumentar as oportunidades de emprego, o desenvolvimento das atividades económicas e a criação de
mais negócios e serviços.
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O estudo revela, contudo, um conjunto de preocupações: a sazonalidade da atividade; a degradação
ambiental; a diminuição do número de turistas em virtude da pandemia COVID-19; o desemprego da
população local; o aumento da insegurança; a especulação imobiliária; a diminuição do poder de compra
dos turistas e dos residentes; a qualidade do turismo; a falta de incentivos e investimentos no interior
algarvio; e a falta de políticas que visem melhorar e promover além-fronteiras o turismo do Algarve.

Para consultar os principais resultados deste projeto clique aqui.

O projeto iniciará em breve a recolha de dados relativa à época alta da atividade turística, cujos
resultados serão anunciados ainda este ano.

Sobre a Universidade do Algarve:
A Universidade do Algarve (UAlg) tem atualmente cerca de 8 mil estudantes, 23% dos quais
internacionais, oriundos de mais de 85 nacionalidades, onde se destaca o Brasil, país com maior
representatividade, ultrapassando os 900 estudantes.

Com 41 anos de existência, aparece pela segunda vez consecutiva no ranking do Times Higher Education
(THE) Young University Rankings 2019, que analisa o desempenho de instituições de ensino superior
criadas há 50 anos ou menos, destacando-se no indicador que avalia a projeção internacional.

Em 2019 voltou a integrar a lista das melhores do mundo no Shanghai Ranking’s Global Ranking of
Academic Subjects, destacando-se como a melhor universidade portuguesa na área de Hospitality &
Tourism Management. O Shanghai Ranking’s selecionou as 300 melhores instituições de todo o mundo,
colocando a UAlg no Top 100, com a melhor classificação nacional nesta área, entre as posições 51-75,
liderando o lote das quatro universidades portuguesas avaliadas. Pela primeira vez, na posição 101-125,
também apareceu no ranking do Times Higher Education (THE) Europe Teaching Rankings 2019, que
analisa o desempenho do ensino em instituições de ensino superior europeias.

Em 2020 integra pela primeira vez o Times Higher Education Impact Rankings, que avalia o desempenho
e contributo das universidades para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU,
colocando-se na posição 201-300, entre 766 IES, de 85 países, que cumpriram os requisites de inclusão.

A UAlg oferece cursos de formação inicial e pós-graduada, nas suas diversas áreas de formação: Artes,
Comunicação e Património; Ciências Sociais e da Educação; Ciências e Tecnologias da Saúde; Ciências
Exatas e Naturais; Economia, Gestão e Turismo; Engenharias e Tecnologias.

A sua localização privilegiada junto ao Aeroporto Internacional de Faro e o grande número de novas
rotas aéreas de ligação às principais cidades portuguesas (Porto e Lisboa) e europeias, bem como as
excelentes condições que a UAlg e a região têm para oferecer, fazem com que, cada vez mais, a
academia do sul do país adquira um estatuto central e internacional.
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https://www.ualg.pt/sites/default/files/documentos/2021-07/projeto-restur-principais-resultados.pdf
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/young-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/hospitality-tourism-management.html
https://www.timeshighereducation.com/rankings/europe-teaching/2019#!/page/0/length/25/locations/PT/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined


BARLAVENTO

12/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

UAlg estuda atitudes e comportamentos dos algarvios perante o
Turismo
Uma equipa de investigadores do C inT urs – Centro de Investigação em T urismo,
Sustentabilidade e Bem-Estar da Universidade do Algarve (UAlg) encontra-se a
desenvolver, desde 2019, o projeto RESTUR
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Uma equipa de investigadores do CinTurs – Centro de
Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar da
Universidade do Algarve (UAlg) encontra-se a desenvolver,
desde 2019, o projeto RESTUR, que visa estudar as atitudes e
comportamentos dos residentes, prestando um conjunto de
contributos para o desenvolvimento de uma estratégia de
Turismo Sustentável para Algarve (RESTUR).
Esta é a primeira vez que, nos 16 municípios da região, se auscultam os residentes sobre o estado do
Turismo no Algarve, através de uma amostra representativa da população.

O projeto, com duração de três anos, conta ainda com recolha de dados durante as épocas baixa e alta
da atividade turística.

Os resultados relativos à época baixa da atividade turística, para o Algarve e divididos por município, já se
encontram disponíveis para consulta através do site do projeto.

Foram recolhidos e validados um total de 2.004 inquéritos por questionário, com um erro amostral
máximo de 2,15 por cento e um nível de confiança de 95 por cento.

No âmbito deste estudo, foram analisadas sete dimensões da tríade residentes-turismo-turistas: a
caracterização sociodemográfica dos residentes; a perceção dos residentes em relação aos impactos do
turismo; os sentimentos e emoções dos residentes em relação aos turistas; o envolvimento e a
dependência dos residentes no setor do turismo; a perceção dos residentes em relação ao alojamento
local; as atitudes dos residentes e comportamentos pró-turismo e, por fim, a qualidade de vida dos
residentes e a sua felicidade individual.

Como resultados principais do projeto destacam-se a perceção de que os residentes no Algarve
valorizam, sobretudo, os impactos económicos do turismo, uma vez que sentem que este contribui para
aumentar as oportunidades de emprego, o desenvolvimento das atividades económicas e a criação de
mais negócios e serviços.

O estudo revela, contudo, um conjunto de preocupações: a sazonalidade da atividade; a degradação
ambiental; a diminuição do número de turistas em virtude da pandemia COVID-19; o desemprego da
população local; o aumento da insegurança; a especulação imobiliária; a diminuição do poder de compra
dos turistas e dos residentes; a qualidade do turismo; a falta de incentivos e investimentos no interior
algarvio e a falta de políticas que visem melhorar e promover além-fronteiras o turismo do Algarve.

Para consultar os principais resultados deste projeto clique aqui. O projeto iniciará em breve a recolha de
dados relativa à época alta da atividade turística, cujos resultados serão anunciados ainda este ano.

(Link)
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http://restur.pt/
https://www.ualg.pt/sites/default/files/documentos/2021-07/projeto-restur-principais-resultados.pdf
https://barlavento.sapo.pt/algarve/ualg-estuda-atitudes-e-comportamentos-dos-algarvios-perante-o-turismo


PUBLITURIS

12/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

Malta só vai permitir entrada de turistas vacinados e Bruxelas diz
que medida é "discriminatória"
As novas restrições entrarão em vigor em 14 de julho.

A Comissão Europeia disse  estar “preocupada” com a decisão de Malta de apenas deixar entrar no país
os portadores de um certificado de vacinação contra a covid-19, o que configura uma medida
discriminatória.

“Preocupa-nos que estas medidas possam ser discriminatórias contras as pessoas não vacinadas”, disse
o porta-voz do executivo comunitário para a Justiça, Christian Wigand, na conferência de imprensa diária
da Comissão, acrescentando que Bruxelas pediu explicações ao Governo de La Valeta.

“As medidas que restringem a livre circulação devem ser proporcionadas e não discriminatórias”,
salientou Wigand, acrescentando que “um certificado de vacinação não pode ser uma pré-condição para
o exercício da livre circulação”, um principio garantido no regulamento do certificado digital covid-19 da
UE.

As autoridades de Malta informaram Bruxelas e os Estados-membros sobre as novas restrições entrarão
em vigor em 14 de julho, invocando o aumento do número de casos de covid-19, nomeadamente
devido à variante Delta
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JORNAL DE NOTÍCIAS

13/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Turismo indignado com os prazos para adotar novas regras
Hotelaria e restauração criticam a falta de tempo. Governo admite alargar certificado a
outras atividades
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JORNAL SOL

13/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 11000

Fiscalização em Vilamoura. 'Tenho vergonha do meu país'
'Os empresários precisam de ajuda e não da ASAE a puxá-los para baixo', condena a
artista Sylvia.

“Ia reunir com alguns clientes na marina de Vilamoura, local onde costumo fazer espectáculos de música
ao vivo”, começa por explicar Sylvia, vocalista dos Just Gold Live Music Duo, que assistiu à fiscalização
de vários estabelecimentos, no sábado passado, pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
(ASAE).

“Infelizmente, presenciei esta fiscalização. Entravam nos estabelecimentos, porta sim, porta sim,
acompanhados pela GNR”, denuncia a artista. “Como profissional da cultura, levei uma facada muito
grande. O Algarve está desfeito, a hotelaria está de rastos. Os empresários - que ainda conseguem, a
muito custo, manter a cabeça ‘fora de água’ - precisam de ajuda e não da ASAE a puxá-los para baixo”,
lamenta.

Sylvia refere-se à ação levada a cabo, pela ASAE, em Vilamoura, Faro, Porto, Bragança e Coimbra. Em
comunicado, a entidade informou que, no âmbito da operação Convívio Seguro IV, foram fiscalizados 96
operadores económicos, tendo sido instaurados 60 processos de contraordenação, 19 dos quais a
clientes dos estabelecimentos, constituindo-se como principais infrações “o incumprimento das regras de
consumo de bebidas alcoólicas após as 21h00, a inobservância das regras de ocupação, lotação,
permanência e distanciamento físico, a falta de observância das regras de funcionamento dos
estabelecimentos de restauração e similares, e do dever de encerramento dos estabelecimentos”, entre
outras situações.

“Foi ainda determinada a suspensão imediata de atividade de 29 estabelecimentos por não cumprimento
das regras definidas para o atual contexto de pandemia”, lê-se no comunicado veiculado no site oficial da
ASAE, em que a mesma deixa claro que, para além da colaboração da GNR, contou também com o
auxílio da PSP.
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“Tenho vergonha do meu país e sinto-me indignada”, confessa Sylvia. A seu lado, a ASAE elucidou que
continuará a desenvolver ações de fiscalização em todo o território nacional, “em prol de uma sã e leal
concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar bem como para
garantia do cumprimento das regras de saúde pública determinadas pela situação pandémica”.
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DIÁRIO AS BEIRAS

13/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • AGIR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 351

REACH: -1

Turismo deve voltar a números pré-covid em 2023
O turismo em Portugal deve atingir, em 2023, os valores de 2019
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JORNAL DO ALGARVE

12/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1375

REACH: -1

Trabalhadores do Hotel Porto Bay em greve esta terça-feira
Os trabalhadores do Hotel PortoBay Falésia vão fazer um dia de greve amanhã, dia 13 de
Julho, e vão concentrar-se junto ao hotel a partir das 8:00, anunciou o Sindicato da
Hotelaria do Algarve.

 

Os trabalhadores do Hotel PortoBay Falésia vão fazer um dia de greve amanhã, dia 13 de Julho, e vão
concentrar-se junto ao hotel a partir das 8:00, anunciou o Sindicato da Hotelaria do Algarve.

Os trabalhadores decidiram fazer esta greve para exigir à administração a integração nos quadros de
efectivos da empresa e a atualização dos salários de forma a repor parte do poder de compra perdido
nos últimos 10 anos.

Exigem ainda o respeito pelos direitos consagrados na contratação coletiva aplicável “por força das
portarias de extensão que a administração não está a respeitar”, segundo o sindicato em comunicado.

O Sindicato da Hotelaria do Algarve está totalmente solidário com a luta destes trabalhadores pela defesa
dos seus direitos e pela melhoria das condições de trabalho e de vida.

(Link)
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https://www.portobay.com/pt/hoteis/hoteis-algarve/portobay-falesia/ofertas/tarifa-pensao-completa/?gclid=Cj0KCQjw0K-HBhDDARIsAFJ6UGjz2j98v-F5wBFWaMQGQT9QaZ2u9jNG6pR9XZZ2WPlmjxtH9fe0PY4aAuWUEALw_wcB
http:
https://jornaldoalgarve.pt/trabalhadores-do-hotel-porto-bay-em-greve-esta-terca-feira/

