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TAP já transportou no 2º trimestre tantos passageiros quanto
Ryanair e easyJet juntas
A T AP transportou de/para e dentro de Portugal praticamente tantos passageiros
quanto as duas maiores low cost europeias juntas, de acordo com dados divulgados pela
ANAC, que dão à T AP uma quota do total de passageiros de 33,9% enquanto para a
Ryanair e a easyJet indicam 21,3% e 12,7%, respectivamente.

A TAP transportou de/para e dentro de Portugal praticamente tantos passageiros quanto as duas
maiores low cost europeias juntas, de acordo com dados divulgados pela ANAC, que dão à TAP uma
quota do total de passageiros de 33,9% enquanto para a Ryanair e a easyJet indicam 21,3% e 12,7%,
respectivamente.

Estes dados referem-se ao segundo trimestre e mostram que a liderança da TAP deve-se à sua posição
no Aeroporto de Lisboa, onde foi a transportadora em que viajaram metade dos passageiros
embarcados e desembarcados no aeroporto da capital portuguesa, com uma quota de 50% do total
face a 12% da Ryanair e 6% da easyJet Europe.

A contribuir para a liderança da TAP no trimestre também esteve ser a nº 1 no Funchal, com 31% do
total de passageiros, enquanto a Ryanair não opera neste aeroporto e a easyJet Europe teve uma quota
de 24% e a easyJet Airline, 2%.

A posição da Ryanair, por sua vez, baseou-se principalmente nos aeroportos do Porto, onde liderou com
31% do total de passageiros no período, e Faro, onde também foi líder, com uma quota de 32%.

Além destas posições, a Ryanair foi nº2 em Lisboa, com 12% do total de passageiros, e 3ª em Ponta
Delgada, com 23%.

Já a easyJet, teve que se contentar com o último lugar do pódio, embora cotando-se como a segunda
maior companhia nos aeroportos do Porto, de Faro e do Funchal.
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No Porto e em Faro, a easyJet teve em ambos uma quota de 16% do total de passageiros, atrás da
Ryanair (31%), mas à frente da TAP (12%), na Invicta, e 12% no aeroporto do Algarve, onde a TAP foi
apenas 7ª, com 5%.

Estes dados permitem calcular que a TAP transportou de/para Lisboa cerca de 890 mil passageiros no
segundo trimestre, mais cerca de 676 mil que a Ryanair e mais cerca de 783 mil que a easyJet.

No Porto, a líder Ryanair transportou cerca de 283 mil passageiros, mais cerca de 137 mil que a easyJet
Europe e mais cerca de 173 mil que a TAP.

Em Faro, a Ryanair liderou com cerca de 166 mil passageiros, mais cerca de 104 mil que a easyJet e
mais cerca de 140 mil que a TAP.

Já no Funchal foi a TAP que liderou com cerca de 94 mil passageiros, mais cerca de 21 mil que a easyJet,
e em Ponta Delgada a líder foi a SATA Internacional, com cerca de 83,5 mil, seguida pela SATA Air
Açores, com cerca de 78,6 mil, e só depois a Ryanair, com 56,5 mil, que é mais do dobro da TAP, que
teve cerca de 27 mil.

Clique para mais notícias: TAP

Clique para mais notícias: Ryanair

Clique para mais notícias: easyJet

Clique para mais notícias: Aviação

Clique para mais notícias: Portugal
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ATENÇÃO: Praia da Fuzeta-Ria interdita a banhos por má
qualidade da água
Interdição manter-se-á até que os resultados da água indiquem que os valores
microbiológicos se encontram dentro dos parâmetros de referência.

A praia da Fuzeta-Ria, no concelho de Olhão (Faro), está interdita a banhos, após uma análise à
qualidade da água que revelou valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, divulgou
hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a AMN, a água encontra-se atualmente imprópria para banhos.

“Após ter recebido a informação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente [APA], a desaconselhar a
prática de banhos, o Capitão do Porto de Olhão deu indicações para que fosse hasteada a bandeira
vermelha na praia, interditando a ida a banhos”, pode ler-se numa nota da AMN.

As autoridades explicam que a APA está a monitorizar a situação e que a interdição manter-se-á até que
os resultados da água indiquem que os valores microbiológicos se encontram dentro dos parâmetros de
referência.
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Parceiros sociais esticam margens da agenda laboral do governo
Os sindicatos querem salários e redução de horários na agenda, revisitar leis da troika, e
lembram que, do último acordo de 2018, ficou ainda por cumprir a taxa de rotatividade
para quem contrata mais a prazo
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Parceiros sociais esticam margens da agenda laboral
As centrais sindicais querem discutir a valorização de salários e a redução de horários,
revisitar as leis da troika e lembram ainda que, do último acordo de 2018, ficaram por
cumprir a taxa de rotatividade para quem contrata mais a prazo ou os mínimos de
inspetores para a ACT.
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Bancos aderem ao IVAucher e facilitam devoluções | Ryanair
recruta mais de 300 profissionais em Portugal | Decorre a fase de
reclamação de créditos à Groundforce
Até agora, a rede disponível para os descontos estava quase limitada aos terminais
multibanco da SaltPay | É a resposta aos investimentos que tem em curso no país |
Decorre a fase de reclamação de créditos à Groundforce
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Dionísio Pestana
A pandemia voltou a marcar o ano do maior grupo hoteleiro português, que Dionísio
Pestana lidera desde 1976. Ainda não há fim à vista para a crise, mas o empresário
mantém o foco na retoma e em novas oportunidades de investimento
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Uma equipa de reportagem da cmtv acompanhou GNR na Rua da
oura em Albufeira
Uma equipa de reportagem da cmtv acompanhou GNR na Rua da oura em Albufeira

Uma equipa de reportagem da cmtv acompanhou GNR na Rua da oura em Albufeira. Durante a
madrugada, a maioria dos excesso e protagonizada pelos mais jovens, muitos são menores e têm
comportamentos de risco pelo menos 2 bares tiveram de encerrar mais cedo por ter pessoas a dançar
no interior. Já passava das 10 da noite quando os militares da Guarda Nacional Republicana focaram as
atenções na Rua da oura em Albufeira. As sextas feiras e os sábados são habitualmente os dias que
reúnem mais turistas na via pública, a maioria são jovens, muitos são menores de idade que sai em
grupo sem a presença de adultos. O excesso de álcool promove muitos comportamentos de risco, uma
realidade que se agrava com a atual pandemia. Todas as noites, como já vimos a fazer há mais de um .
ano. Nós inicialmente reunimos uma equipa que temos disponível para , fazer, portanto, sensibilização a
relembrar as pessoas, principalmente neste momento, que continua a ser obrigatório o uso de máscara
na via pública como veem nesta rua é impossível manter o distanciamento físico continua a ser proibido
o consumo de álcool na via pública no interior dos estabelecimentos continua a ser obrigatório. Cumprir
as regras da lotação do distanciamento físico e isso temos de lembrar às pessoas por que, como é ,
compreensível, com o avançar do desconfinamento as pessoas estão de férias a nós cumpriremos feita
mente que queiram aliviar um pouco as regras, mas temos que manter. Para que consigamos regressar
à normalidade, o trabalho fundamental da G N R divide-se em 3 etapas. Numa primeira fase a uma
abordagem pedagógica, juntamente com a proteção civil e a Polícia Municipal para que as regras sejam
cumpridas, segue-se a fiscalização e nessa altura podem ser aplicadas coimas até esta noite. A nível de a
descontar nação elaborámos 2 estabelecimentos com nitidamente, estava a cumprir as normas de
ocupação, permanência distanciamento físico em concreto, encontrava-se grande número de clientes no
seu interior a avançar. Ainda assim, penso que o balanço é positivo a esta hora atualmente coincide com
o encerramento de estabelecimentos a um grande concentração de pessoas na via pública, temos aqui
um efetivo para garantir que essas também são disponibilizados. O tenente Fraústo faz um apelo a
população, o maior reforço que nós podemos ter a nossa atuação é precisamente a população o apelo
que eu posso fazer. É que as pessoas resistam mais um tempo não vamos agora ceder, vamos cumprir
as normas e todos juntos, vamos conseguir sair desta pandemia. Todos os dias este trabalho de
monitorização da GNR termina por volta das 3 da manhã desde o início da pandemia em Portugal que as
forças de segurança têm vindo a desenvolver no terreno um trabalho complexo e desafiante para
garantir o cumprimento das normas, embora os meios no país sejam muito limitados, a dedicação
destes profissionais continua a ajudar a garantir a segurança das pessoas.
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5 operadoras turísticas do Algarve decidiram decorar os tuk-tuk
com motivos tradicionais portugueses pela arte de jovens
designers
5 operadoras turísticas do Algarve decidiram decorar os tuk-tuk com motivos tradicionais
portugueses pela arte de jovens designers

5 operadoras turísticas do Algarve decidiram decorar os tuk-tuk com motivos tradicionais portugueses
pela arte de jovens designers
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A temperatura da água do mar no Algarve está mais fresca, não
vai ultrapassar os 20 graus durante as próximas semanas
A temperatura da água do mar no Algarve está mais fresca, não vai ultrapassar os 20
graus durante as próximas semanas

A temperatura da água do mar no Algarve está mais fresca, não vai ultrapassar os 20 graus durante as
próximas semanas
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Turismo. Linha de apoio à tesouraria reforçada em dez milhões
de euros
Objetivo é minimizar impacto da pandemia neste setor de atividade. Linha, criada em
março do ano passado, teve taxa de compromisso de 99%.
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Turismo do Algarve com campanha que aposta na diversificac ̧ão
de mercados para a região
O T urismo do Algarve permanece empenhado em captar turistas internacionais neste
verão e, nesse sentido, acaba de lanc ̧ar uma nova campanha de promoc ̧ão do destino.

 

O Turismo do Algarve permanece empenhado em captar turistas internacionais neste vera~o e, nesse
sentido, acaba de lanc¸ar uma nova campanha de promoc¸a~o do destino. Com uma presenc¸a
exclusivamente digital, esta ac¸a~o tem por base um ví deo que procura inspirar e atrair visitantes last
minute para a regia~o ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro.

Sob o mote “Welcome back”, a nova campanha convida os turistas a regressar ao Algarve e a
redescobrir tudo o que o destino tem para lhes oferecer.

O ví deo comec¸a com a voz da torre de controlo do aeroporto de Faro autorizando a aterragem na
regia~o, ao mesmo tempo que se avista um cena´rio u´nico para uma estadia que se adivinha
promissora. Ja´ em terra, e´ revelada a enorme diversidade de experie^ncias que e´ possí vel viver no
Algarve, em famí lia ou com amigos, com destaque para pra´tica de modalidades ao ar livre, como o
ciclismo, as caminhadas, o golfe ou os desportos na´uticos, para a beleza das paisagens naturais, e
ainda para os bons momentos que podem ser vividos na companhia dos sabores aute^nticos da
regia~o.

“Para ale´m de evidenciar as muitas motivac¸o~es a que o Algarve consegue dar resposta, quisemos,
nesta campanha, dar e^nfase a`s atividades que e´ possí vel fazer no exterior e que sa~o propí cias
ao distanciamento e ao contacto com a natureza, atualmente desejados por grande parte dos turistas”,
explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Estamos tambe´m focados em recuperar
a ligac¸a~o emocional que a regia~o tem com os turistas dos seus principais mercados emissores, e,
como tal, continuamos a insistir numa mensagem de seguranc¸a, de bem-estar e de confianc¸a num
destino que ja´ lhes e´ familiar e onde sabem que va~o ser recebidos de uma forma genuí na e
calorosa”, acrescenta.
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Cumprindo a estrate´gia de diversificac¸a~o de mercados que tem vindo a ser implementada, a nova
campanha estara´ presente, de forma faseada, em nove mercados distintos: Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, Franc¸a, Holanda, Be´lgica, Ita´lia, Suí c¸a e EUA.

Veja aqui o ví deo da campanha #welcomeback: https://bit.ly/welcomebackALGARVE

(Link)
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Turismo do Algarve lança campanha para turistas last minute
Com uma campanha que aposta na diversificac ̧ão de mercados para a região, o T urismo
do Algarve lança vídeo promocional para atrair turistas last minute.

O verão caminha a passos largos para o fim, mas ainda existem os turistas de última hora que
encontram nos últimos dias de agosto ou em setembro a oportunidade de usufruir do calor e do bom
tempo numa altura em que as estancias turísticas ultrapassaram os meses de maior afluência.

É neste contexto que o Turismo do Algarve lançou uma campanha de promoc¸a~o do destino. Com
uma presenc¸a exclusivamente digital, esta ac¸a~o tem por base um ví deo que procura inspirar e atrair
visitantes last minute para a regia~o ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro.

Campanha #WelcomeBack
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Sob o mote “Welcome back”, a nova campanha convida os turistas a regressar ao Algarve e a
redescobrir tudo o que o destino tem para lhes oferecer.

O ví deo comec¸a com a voz da torre de controlo do aeroporto de Faro autorizando a aterragem na
regia~o, ao mesmo tempo que se avista um cena´rio u´nico para uma estadia que se adivinha
promissora. Ja´ em terra, e´ revelada a enorme diversidade de experie^ncias que e´ possí vel viver no
Algarve, em famí lia ou com amigos, com destaque para pra´tica de modalidades ao ar livre, como o
ciclismo, as caminhadas, o golfe ou os desportos na´uticos, para a beleza das paisagens naturais, e
ainda para os bons momentos que podem ser vividos na companhia dos sabores aute^nticos da
regia~o.

Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve:

“Para ale´m de evidenciar as muitas motivac¸o~es a que o Algarve consegue dar
resposta, quisemos, nesta campanha, dar e^nfase a`s atividades que e´ possi
´vel fazer no exterior e que sa~o propi´cias ao distanciamento e ao contacto
com a natureza, atualmente desejados por grande parte dos turistas.”

A nova campanha estara´ presente, de forma faseada, em nove mercados distintos: Reino Unido,
Irlanda, Alemanha, Franc¸a, Holanda, Be´lgica, Ita´lia, Suí c¸a e EUA.

Assiste aqui o ví deo da campanha #welcomeback:

<iframe width='852' height='475' src='https://www.youtube.com/embed/tRa2YekCuUU' title='YouTube
video player' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;
gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

(Link)
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Turismo do Algarve ajuda a Descobrir Três Áreas Protegidas da
Região
As temperaturas amenas que se fazem sentir no Algarve durante todo o ano são
particularmente agradáveis para conhecer a oferta natural do destino

 

As temperaturas amenas que se fazem sentir no Algarve durante todo o ano são particularmente
agradáveis para conhecer a oferta natural do destino, sobretudo para quem privilegia atividades ao ar
livre. Por isso, a Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a Direção Regional da Conservação
da Natureza e Florestas do Algarve, edita três novos guias dedicados ao Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal
de Castro Marim e Vila Real de Santo António, que são um convite aos residentes e visitantes
nacionais e estrangeiros para explorarem o património natural e histórico que se encontra em cada uma
destas áreas protegidas.

Quem pretende desfrutar do Algarve e explorar novos locais e recantos naturais da região, seja num
passeio pedestre, num passeio de barco ou a andar de bicicleta, vai encontrar nestas publicações um
conjunto de conteúdos de interesse, onde se destacam os mapas com opções de percursos e a
identificação de vários pontos de interesse em cada parque, bem como detalhe sobre os ecossistemas,
os habitats e as espécies de fauna e flora que poderão ser observados durante a visita. A par destes
aspetos e de tantas outras curiosidades e imagens ilustrativas, há ainda informação útil para orientar o
visitante e conteúdos específicos que visam sensibilizar para as boas práticas que devem ser adotadas
para a preservação dos diversos ambientes.

Pelo facto de o turismo de natureza ser um produto estratégico para o destino e por ser valorizado por
visitantes de diferentes nacionalidades, as três brochuras que dão a conhecer as áreas naturais
encontram-se disponíveis em quatro idiomas (português, inglês, castelhano e francês) em formato digital
no site promocional VisitAlgarve e, brevemente, também em papel nos postos de turismo da região. A
edição representa um investimento de cerca de 40 mil euros pela Região de Turismo do Algarve e está
integrada no projeto VALUETUR, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A
Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).
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Cada guia retrata a diversidade e as características especiais que tornam cada uma destas três áreas
naturais únicas e de classificação protegida do Algarve. Situado no extremo sudoeste de Portugal, o
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina estende-se por 110 km numa estreita
faixa do litoral das regiões do Algarve e Alentejo. Os habitats naturais e semi-naturais, tais como as
arribas e falésias, praias, dunas, charnecas e zonas húmidas, que incluem estuários, sistemas lagunares,
cursos de água, lagoas temporárias e pequenos açudes, e as espécies de flora, avifauna e mamíferos
marcam a paisagem deste território que aguarda a visita de quem aprecia a natureza e a vida selvagem.
Sem dificuldade poderá observar-se uma grande diversidade de espécies animais, com destaque para os
ninhos de cegonha-branca construídos nas falésias rochosas marinhas, situação única no mundo. E uma
visita no final do verão permite observar centenas de aves em migração que por aqui passam e
frequentemente se detêm no extremo sudoeste do parque, um espetáculo raro e a não perder pelos
apaixonados pela observação de aves, a quem é anualmente dedicado o maior festival de observação de
aves e atividades de natureza do país, em Sagres.

Descarregue a brochura do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina em
formato digital: https://bit.ly/3kPAG0X

No guia dedicado à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António são
colocadas em evidência as especificidades desta área que é uma das mais importantes zonas húmidas
do país, situada junto à foz do rio Guadiana e formada por sapais salgados, corpos de água salobra,
salinas e esteiros e onde se encontra grande diversidade de flora, avifauna, ictiofauna, crustáceos e
moluscos. Sabia que este ano, pela primeira, vez uma colónia de flamingos nidificou com sucesso em
Portugal e centenas de crias nasceram aqui? Esta é apenas uma curiosidade desta reserva natural,
refúgio de uma população variada de aves aquáticas, facto que lhe confere um inegável valor
ornitológico: 169 espécies, na sua maioria aves aquáticas invernantes e migradoras, ocorrem aqui
regularmente, existindo ainda registos de outras espécies que ocorreram de forma ocasional. Por tudo
isso ou pelos 600 hectares de salinas (o sal e a flor de sal de Castro Marim têm mesmo certificação de
origem protegida), pelos percursos pedestres ou pelo património histórico, não faltam motivos para uma
visita ao sapal.

Descarregue a brochura da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo
António em formato digital: https://bit.ly/3eDhNKr

Já o guia relativo ao Parque Natural da Ria Formosa promove o conhecimento sobre este importante
sistema lagunar que inclui zona de sapal, dunas, pradarias marinhas e grande variedade de espécies de
avifauna, peixes, moluscos e crustáceos. A sede do parque, em Olhão, é o ponto de partida ideal para
visitar este santuário, que se estende ao longo de 60 km da costa algarvia. Mais conhecido pelo sistema
lagunar da ria Formosa, um cordão de ilhas arenosas paralelas à costa que protegem uma laguna, o
parque natural oferece muitos pontos de interesse: das praias às salinas, pesca e mariscagem, dos
passeios de barco aos percursos pedestres, da observação de aves à visita de aldeias, fortalezas e
moinhos de maré, entre outros atrativos como cavalos-marinhos, camaleões ou flamingos, que aqui
podem ser avistados.

Descarregue a brochura do Parque Natural da Ria Formosa em formato digital:
https://bit.ly/3BlG3uh

A edição destes guias sobre as três áreas protegidas no Algarve faz parte da aposta da entidade regional
de turismo no produto turismo de natureza, sendo uma ação que decorre integrada na candidatura do
projeto Valuetur a fundos da União Europeia para a valorização de áreas protegidas de valor natural,
histórico e cultural, para se tornarem geradoras de atividade económica sustentável. Neste contexto foi
também editado um folheto dirigido ao visitante do Centro de Educação Ambiental de Marim, um
espaço vocacionado para a educação ambiental na região e um observatório privilegiado dos vários
ecossistemas que compõem o Parque Natural da Ria Formosa, que oferece um percurso de visita que
inclui 23 estações apoiadas por painéis informativos.

Descarregue o Guia de Visita do Centro de Educação Ambiental de Marim em formato digital:
https://bit.ly/2XbJpkb

Sobre o Valuetur

O projeto Valuetur, no qual a Região de Turismo do Algarve participa, é liderado pela Diputación Provincial
de Huelva e inclui a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio da Junta de Andalucía, a
Fundación Andanatura e a Mancomunidad Condado de Huelva. Sendo um projeto transfronteiriço, inclui
duas áreas protegidas – Rio Tinto (Andaluzia) e a Ria Formosa (Algarve) – com a finalidade de recuperar
e valorizar o património existente e desenvolver a oferta turística, envolvendo as empresas e
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empreendedores das respetivas regiões. Pretende-se que, através da dinamização da atividade turística
e da promoção, seja possível aumentar o número de visitantes nestes espaços, melhorando o
desenvolvimento socioeconómico da região. Projeto aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação
INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).
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Turismo do Algarve convida a descobrir três áreas protegidas da
região
As temperaturas amenas que se fazem sentir no Algarve durante todo o ano são
particularmente agradáveis para conhecer a oferta natural do destino, sobretudo para
quem privilegia atividades ao ar livre

 

As temperaturas amenas que se fazem sentir no Algarve durante todo o ano são particularmente
agradáveis para conhecer a oferta natural do destino, sobretudo para quem privilegia atividades ao ar
livre. Por isso, a Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a Direção Regional da Conservação
da Natureza e Florestas do Algarve, edita três novos guias dedicados ao Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro
Marim e Vila Real de Santo António, que são um convite aos residentes e visitantes nacionais e
estrangeiros para explorarem o património natural e histórico que se encontra em cada uma destas
áreas protegidas.

Quem pretende desfrutar do Algarve e explorar novos locais e recantos naturais da região, seja num
passeio pedestre, num passeio de barco ou a andar de bicicleta, vai encontrar nestas publicações um
conjunto de conteúdos de interesse, onde se destacam os mapas com opções de percursos e a
identificação de vários pontos de interesse em cada parque, bem como detalhe sobre os ecossistemas,
os habitats e as espécies de fauna e flora que poderão ser observados durante a visita. A par destes
aspetos e de tantas outras curiosidades e imagens ilustrativas, há ainda informação útil para orientar o
visitante e conteúdos específicos que visam sensibilizar para as boas práticas que devem ser adotadas
para a preservação dos diversos ambientes.

Pelo facto de o turismo de natureza ser um produto estratégico para o destino e por ser valorizado por
visitantes de diferentes nacionalidades, as três brochuras que dão a conhecer as áreas naturais
encontram-se disponíveis em quatro idiomas (português, inglês, castelhano e francês) em formato digital
no site promocional VisitAlgarve (https://www.visitalgarve.pt/pt/menu/267/guias.aspx) e, brevemente,
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também em papel nos postos de turismo da região. A edição representa um investimento de cerca de
40 mil euros pela Região de Turismo do Algarve e está integrada no projeto VALUETUR, aprovado ao
abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

Cada guia retrata a diversidade e as características especiais que tornam cada uma destas três áreas
naturais únicas e de classificação protegida do Algarve. Situado no extremo sudoeste de Portugal, o
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina estende-se por 110 km numa estreita faixa do
litoral das regiões do Algarve e Alentejo. Os habitats naturais e semi-naturais, tais como as arribas e
falésias, praias, dunas, charnecas e zonas húmidas, que incluem estuários, sistemas lagunares, cursos de
água, lagoas temporárias e pequenos açudes, e as espécies de flora, avifauna e mamíferos marcam a
paisagem deste território que aguarda a visita de quem aprecia a natureza e a vida selvagem. Sem
dificuldade poderá observar-se uma grande diversidade de espécies animais, com destaque para os
ninhos de cegonha-branca construídos nas falésias rochosas marinhas, situação única no mundo. E uma
visita no final do verão permite observar centenas de aves em migração que por aqui passam e
frequentemente se detêm no extremo sudoeste do parque, um espetáculo raro e a não perder pelos
apaixonados pela observação de aves, a quem é anualmente dedicado o maior festival de observação de
aves e atividades de natureza do país, em Sagres.

Descarregue a brochura do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina em formato digital:
https://bit.ly/3kPAG0X

No guia dedicado à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António são
colocadas em evidência as especificidades desta área que é uma das mais importantes zonas húmidas
do país, situada junto à foz do rio Guadiana e formada por sapais salgados, corpos de água salobra,
salinas e esteiros e onde se encontra grande diversidade de flora, avifauna, ictiofauna, crustáceos e
moluscos. Sabia que este ano, pela primeira, vez uma colónia de flamingos nidificou com sucesso em
Portugal e centenas de crias nasceram aqui? Esta é apenas uma curiosidade desta reserva natural,
refúgio de uma população variada de aves aquáticas, facto que lhe confere um inegável valor
ornitológico: 169 espécies, na sua maioria aves aquáticas invernantes e migradoras, ocorrem aqui
regularmente, existindo ainda registos de outras espécies que ocorreram de forma ocasional. Por tudo
isso ou pelos 600 hectares de salinas (o sal e a flor de sal de Castro Marim têm mesmo certificação de
origem protegida), pelos percursos pedestres ou pelo património histórico, não faltam motivos para uma
visita ao sapal.

Descarregue a brochura da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António em
formato digital: https://bit.ly/3eDhNKr

Já o guia relativo ao Parque Natural da Ria Formosa promove o conhecimento sobre este importante
sistema lagunar que inclui zona de sapal, dunas, pradarias marinhas e grande variedade de espécies de
avifauna, peixes, moluscos e crustáceos. A sede do parque, em Olhão, é o ponto de partida ideal para
visitar este santuário, que se estende ao longo de 60 km da costa algarvia. Mais conhecido pelo sistema
lagunar da ria Formosa, um cordão de ilhas arenosas paralelas à costa que protegem uma laguna, o
parque natural oferece muitos pontos de interesse: das praias às salinas, pesca e mariscagem, dos
passeios de barco aos percursos pedestres, da observação de aves à visita de aldeias, fortalezas e
moinhos de maré, entre outros atrativos como cavalos-marinhos, camaleões ou flamingos, que aqui
podem ser avistados.

Descarregue a brochura do Parque Natural da Ria Formosa em formato digital: https://bit.ly/3BlG3uh

A edição destes guias sobre as três áreas protegidas no Algarve faz parte da aposta da entidade regional
de turismo no produto turismo de natureza, sendo uma ação que decorre integrada na candidatura do
projeto Valuetur a fundos da União Europeia para a valorização de áreas protegidas de valor natural,
histórico e cultural, para se tornarem geradoras de atividade económica sustentável. Neste contexto foi
também editado um folheto dirigido ao visitante do Centro de Educação Ambiental de Marim, um espaço
vocacionado para a educação ambiental na região e um observatório privilegiado dos vários
ecossistemas que compõem o Parque Natural da Ria Formosa, que oferece um percurso de visita que
inclui 23 estações apoiadas por painéis informativos.

Descarregue o Guia de Visita do Centro de Educação Ambiental de Marim em formato digital:
https://bit.ly/2XbJpkb

Sobre o Valuetur
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O projeto Valuetur, no qual a Região de Turismo do Algarve participa, é liderado pela Diputación Provincial
de Huelva e inclui a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio da Junta de Andalucía, a
Fundación Andanatura e a Mancomunidad Condado de Huelva. Sendo um projeto transfronteiriço, inclui
duas áreas protegidas – Rio Tinto (Andaluzia) e a Ria Formosa (Algarve) – com a finalidade de recuperar
e valorizar o património existente e desenvolver a oferta turística, envolvendo as empresas e
empreendedores das respetivas regiões. Pretende-se que, através da dinamização da atividade turística
e da promoção, seja possível aumentar o número de visitantes nestes espaços, melhorando o
desenvolvimento socioeconómico da região. Projeto aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação
INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

(Link)
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Turismo do Algarve edita novos guias para visitar áreas
protegidas
Turismo do Algarve convida a descobrir três áreas protegidas da região.

 

Turismo do Algarve convida a descobrir três áreas
protegidas da região.
As temperaturas amenas que se fazem sentir no Algarve durante todo o ano são particularmente
agradáveis para conhecer a oferta natural do destino, sobretudo para quem privilegia atividades ao ar
livre.

Por isso, a Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a Direção Regional da Conservação da
Natureza e Florestas do Algarve, edita três novos guias dedicados ao Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro
Marim e Vila Real de Santo António, que são um convite aos residentes e visitantes nacionais e
estrangeiros para explorarem o património natural e histórico que se encontra em cada uma destas
áreas protegidas.

Quem pretende desfrutar do Algarve e explorar novos locais e recantos naturais da região, seja num
passeio pedestre, num passeio de barco ou a andar de bicicleta, vai encontrar nestas publicações um
conjunto de conteúdos de interesse, onde se destacam os mapas com opções de percursos e a
identificação de vários pontos de interesse em cada parque, bem como detalhe sobre os ecossistemas,
os habitats e as espécies de fauna e flora que poderão ser observados durante a visita.

31/53



 

A par destes aspetos e de tantas outras curiosidades e imagens ilustrativas, há ainda informação útil para
orientar o visitante e conteúdos específicos que visam sensibilizar para as boas práticas que devem ser
adotadas para a preservação dos diversos ambientes.

Pelo facto de o turismo de natureza ser um produto estratégico para o destino e por ser valorizado por
visitantes de diferentes nacionalidades, as três brochuras que dão a conhecer as áreas naturais
encontram-se disponíveis em quatro idiomas (português, inglês, castelhano e francês) em formato digital
no site promocional VisitAlgarve e, brevemente, também em papel nos postos de turismo da região.

A edição representa um investimento de cerca de 40 mil euros pela Região de Turismo do Algarve e está
integrada no projeto VALUETUR, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A
Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

Cada guia retrata a diversidade e as características especiais que tornam cada uma destas três áreas
naturais únicas e de classificação protegida do Algarve.

A edição destes guias sobre as três áreas protegidas no Algarve faz parte da aposta da entidade regional
de turismo no produto turismo de natureza, sendo uma ação que decorre integrada na candidatura do
projeto Valuetur a fundos da União Europeia para a valorização de áreas protegidas de valor natural,
histórico e cultural, para se tornarem geradoras de atividade económica sustentável.

Neste contexto foi também editado um folheto dirigido ao visitante do Centro de Educação Ambiental de
Marim, um espaço vocacionado para a educação ambiental na região e um observatório privilegiado dos
vários ecossistemas que compõem o Parque Natural da Ria Formosa, que oferece um percurso de visita
que inclui 23 estações apoiadas por painéis informativos.

O projeto Valuetur, no qual a Região de Turismo do Algarve participa, é liderado pela Diputación Provincial
de Huelva e inclui a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio da Junta de Andalucía, a
Fundación Andanatura e a Mancomunidad Condado de Huelva.
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Sendo um projeto transfronteiriço, inclui duas áreas protegidas – Rio Tinto (Andaluzia) e a Ria Formosa
(Algarve) – com a finalidade de recuperar e valorizar o património existente e desenvolver a oferta
turística, envolvendo as empresas e empreendedores das respetivas regiões.

Pretende-se que, através da dinamização da atividade turística e da promoção, seja possível aumentar o
número de visitantes nestes espaços, melhorando o desenvolvimento socioeconómico da região.
Projeto aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020
(POCTEP).

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
Situado no extremo sudoeste de Portugal, o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
estende-se por 110 km numa estreita faixa do litoral das regiões do Algarve e Alentejo.

Os habitats naturais e semi-naturais, tais como as arribas e falésias, praias, dunas, charnecas e zonas
húmidas, que incluem estuários, sistemas lagunares, cursos de água, lagoas temporárias e pequenos
açudes, e as espécies de flora, avifauna e mamíferos marcam a paisagem deste território que aguarda a
visita de quem aprecia a natureza e a vida selvagem.

 

Sem dificuldade poderá observar-se uma grande diversidade de espécies animais, com destaque para os
ninhos de cegonha-branca construídos nas falésias rochosas marinhas, situação única no mundo.

E uma visita no final do verão permite observar centenas de aves em migração que por aqui passam e
frequentemente se detêm no extremo sudoeste do parque, um espetáculo raro e a não perder pelos
apaixonados pela observação de aves, a quem é anualmente dedicado o maior festival de observação de
aves e atividades de natureza do país, em Sagres. Descarregue a brochura do em formato digital aqui.
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Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de
Santo António
No guia dedicado à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António são
colocadas em evidência as especificidades desta área que é uma das mais importantes zonas húmidas
do país, situada junto à foz do Rio Guadiana e formada por sapais salgados, corpos de água salobra,
salinas e esteiros e onde se encontra grande diversidade de flora, avifauna, ictiofauna, crustáceos e
moluscos.

Sabia que este ano, pela primeira, vez uma colónia de flamingos nidificou com sucesso em Portugal e
centenas de crias nasceram aqui? Esta é apenas uma curiosidade desta reserva natural, refúgio de uma
população variada de aves aquáticas, facto que lhe confere um inegável valor ornitológico: 169 espécies,
na sua maioria aves aquáticas invernantes e migradoras, ocorrem aqui regularmente, existindo ainda
registos de outras espécies que ocorreram de forma ocasional.

Por tudo isso ou pelos 600 hectares de salinas (o sal e a flor de sal de Castro Marim têm mesmo
certificação de origem protegida), pelos percursos pedestres ou pelo património histórico, não faltam
motivos para uma visita ao sapal. Descarregue a brochura do em formato digital aqui.

Parque Natural da Ria Formosa
Já o guia relativo ao Parque Natural da Ria Formosa promove o conhecimento sobre este importante
sistema lagunar que inclui zona de sapal, dunas, pradarias marinhas e grande variedade de espécies de
avifauna, peixes, moluscos e crustáceos.
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A sede do parque, em Olhão, é o ponto de partida ideal para visitar este santuário, que se estende ao
longo de 60 km da costa algarvia. Mais conhecido pelo sistema lagunar da ria Formosa, um cordão de
ilhas arenosas paralelas à costa que protegem uma laguna, o parque natural oferece muitos pontos de
interesse: das praias às salinas, pesca e mariscagem, dos passeios de barco aos percursos pedestres, da
observação de aves à visita de aldeias, fortalezas e moinhos de maré, entre outros atrativos como
cavalos-marinhos, camaleões ou flamingos, que aqui podem ser avistados. Descarregue a brochura em
formato digital aqui.

(Link)
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Algarve tem novos guias dedicados ao Turismo de Natureza
A Região de T urismo do Algarve, em colaboração com a Direcção Regional da
Conservação da Natureza e Florestas do Algarve, edita três novos guias dedicados ao
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, ao Parque Natural da Ria
Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

A Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a Direcção Regional da Conservação da Natureza
e Florestas do Algarve, edita três novos guias dedicados ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila
Real de Santo António.

As publicações são um convite aos residentes e visitantes nacionais e estrangeiros para explorarem o
património natural e histórico que se encontra em cada uma destas áreas protegidas.

Quem pretende desfrutar do Algarve e explorar novos locais e recantos naturais da região, seja num
passeio pedestre, num passeio de barco ou a andar de bicicleta, vai encontrar nestas publicações um
conjunto de conteúdos de interesse, onde se destacam os mapas com opções de percursos e a
identificação de vários pontos de interesse em cada parque, bem como detalhe sobre os ecossistemas,
os habitats e as espécies de fauna e flora que poderão ser observados durante a visita.

A par destes aspectos e de tantas outras curiosidades e imagens ilustrativas, há ainda informação útil
para orientar o visitante e conteúdos específicos que visam sensibilizar para as boas práticas que devem
ser adoptadas para a preservação dos diversos ambientes.

Pelo facto de o turismo de natureza ser um produto estratégico para o destino e por ser valorizado por
visitantes de diferentes nacionalidades, as três brochuras que dão a conhecer as áreas naturais
encontram-se disponíveis em quatro idiomas (português, inglês, castelhano e francês) em formato digital
no site promocional VisitAlgarve e, brevemente, também em papel nos postos de turismo da região.

A edição representa um investimento de cerca de 40 mil euros pela Região de Turismo do Algarve e está
integrada no projecto VALUETUR, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A
Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).
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Algarve lança novos guias dedicados ao turismo de natureza
Novos guias estão disponíveis em português, inglês, castelhano e francês, em versão
digital, no site VisitAlgarve, assim como, brevemente, também em papel, nos postos de
turismo da região.

A Região de Turismo do Algarve (RTA) lançou três novos guias dedicados ao turismo de natureza na
região, que convidam “residentes e visitantes nacionais e estrangeiros para explorarem o património
natural e histórico” regional, através das novas publicações sobre o Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, Parque Natural da Ria Formosa e Reserva Natural do Sapal de Castro
Marim e Vila Real de Santo António.

“Quem pretende desfrutar do Algarve e explorar novos locais e recantos naturais da região, seja num
passeio pedestre, num passeio de barco ou a andar de bicicleta, vai encontrar nestas publicações um
conjunto de conteúdos de interesse, onde se destacam os mapas com opções de percursos e a
identificação de vários pontos de interesse em cada parque, bem como detalhe sobre os ecossistemas,
os habitats e as espécies de fauna e flora que poderão ser observados durante a visita”, destaca a RTA,
em comunicado.

Os novos guias incluem “informação útil para orientar o visitante e conteúdos específicos que visam
sensibilizar para as boas práticas que devem ser adotadas para a preservação dos diversos ambientes” e
estão disponíveis em quatro idiomas, concretamente português, inglês, castelhano e francês, em versão
digital, através do site VisitAlgarve, assim como brevemente em papel, nos postos de turismo da região.

A edição representa um investimento de cerca de 40 mil euros pela Região de Turismo do Algarve e está
integrada no projeto VALUETUR, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A
Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).
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Grupo Azora adquire hotel Luxury Vilalara no Algarve
Este é a terceira unidade que a gestora compra nas últimas três semanas no país através
do fundo Azora European Hotel & Lodging.

A grupo Azora adquiriu mais uma unidade hoteleira em Portugal, a terceira no espaço de três semanas,
com a compra do Luxury Vilalara Thalassa Resort de 5 estrelas na região do Algarve, revela o jornal “El
Economista” esta terça-feira, 10 de agosto.

Este negócio foi feito através do fundo Azora European Hotel & Lodging que foi foi lançado em julho de
2020, com uma capacidade de investimento total superior a 1,5 mil milhões de euros em hotéis
espalhados pela Europa, em particular aqueles que ficam situados próximos das praias.

O Luxury Vilalara Thalassa Resort fica localizado em Porches, no município da Lagoa e conta com 118
quartos e suites. No final do mês de julho, a Azora já havia adquirido o Tivoli Vilamoura e Tivoli Carvoeiro
também no Algarve por 148 milhões de euros.

Esta operação é a quarta realizada pelo Fundo Azora desde a sua constituição, após a aquisição de uma
carteira composta por 10 hotéis resort e quatro hotéis urbanos em toda a Europa.

Concha Osácar, sócia fundadora da Azora, explica que “o funcionamento do Hotel Vilalara reforça a
nossa convicção sobre a recuperação do turismo na Europa e o posicionamento único do Algarve para
ser protagonista desta recuperação”, mostrando-se convicta de que a atratividade desta região e do
mercado português faz com que a Azora queira “continuar a trabalhar de forma muito activa com
grupos hoteleiros”.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

10/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8086

REACH: 109166

Água fria no Algarve: a culpa é da falta de levante
A temperatura da água na costa do Algarve está mais fria do que seria expectável para
esta altura do ano, mal ultrapassando os 20 graus. "Não houve levante e não trouxe a
água mais quente do sul de Espanha", o que afeta a região algarvia, diz a meteorologista
Patrícia Marques, do IPMA.

A temperatura da água na costa do Algarve está mais fria do que seria expectável para esta altura do
ano, mal ultrapassando os 20 graus. "Não houve levante e não trouxe a água mais quente do sul de
Espanha", o que afeta a região algarvia, diz a meteorologista Patrícia Marques, do IPMA.

No Algarve, a água do mar ronda os "22 ou 23 graus", menos "dois a três graus" do que é habitual por
esta altura do ano, situação que se deverá manter, pelo menos, até sexta-feira (as previsões do
Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a água não vão além dos três dias). Contudo, "a
perceção das pessoas deve ser inferior", achando a água mais fria do que realmente está, por causa da
temperatura do ar ser mais elevada e porque há algum vento, acrescenta Patrícia Marques.

Máximas e mínimas sobem, noites mais quentes

Em relação ao ar, "a temperatura começou a subir esta terça-feira nas regiões do interior e Alentejo. A
partir de sexta-feira, a situação estende-se também às regiões do litoral oeste", refere a meteorologista
Patrícia Gomes

Para amanhã, quarta-feira, o IPMA já emitiu um aviso de tempo quente para sete distritos do continente,
nomeadamente Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja. Nestes distritos, o
aviso deve prolongar-se até ao fim de semana. A partir de sexta-feira deverão ser emitidos avisos
idênticos "para parte do litoral oeste", adianta esta meteorologista.
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A partir de quinta-feira, espera-se que algumas zonas do interior do Baixo Alentejo, as mais quentes,
atinjam os 40 a 41 graus, situação que se estenderá até domingo. No fim de semana, as regiões do
Alentejo e Castelo Branco terão também temperaturas mais elevadas, com os termómetros a
ultrapassarem os 40 graus.

Para o Algarve, até quinta-feira a temperatura máxima deverá rondar "os 27 a 33 graus". A partir de
sexta-feira, espera-se que as temperaturas máximas, mesmo junto à zona costeira, possam subir, com
valores de máxima "entre os 33 a 35 graus", prevê Patrícia Gomes.

Há boas notícias para as noites que deverão ser igualmente quentes. No Algarve, em alguns locais do
interior do Alentejo e no interior centro, "as mínimas deverão ser ligeiramente superiores a 20 graus". No
fim de semana, no Algarve, as noites poderão estar pelos 25 graus. No litoral norte e centro, as mínimas
"irão variar entre os 14 e 18 graus", conclui Patrícia Gomes.
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A VOZ DO @LGARVE

10/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Turismo do Algarve convida a descobrir três áreas protegidas da
região
As temperaturas amenas que se fazem sentir no Algarve durante todo o ano são
particularmente agradáveis para conhecer a oferta natural do destino, sobretudo para
quem privilegia atividades ao ar livre.

Por isso, a Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a Direção Regional da Conservação da
Natureza e Florestas do Algarve, edita três novos guias dedicados ao Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro
Marim e Vila Real de Santo António, que são um convite aos residentes e visitantes nacionais e
estrangeiros para explorarem o património natural e histórico que se encontra em cada uma destas
áreas protegidas.

Quem pretende desfrutar do Algarve e explorar novos locais e recantos naturais da região, seja num
passeio pedestre, num passeio de barco ou a andar de bicicleta, vai encontrar nestas publicações um
conjunto de conteúdos de interesse, onde se destacam os mapas com opções de percursos e a
identificação de vários pontos de interesse em cada parque, bem como detalhe sobre os ecossistemas,
os habitats e as espécies de fauna e flora que poderão ser observados durante a visita. A par destes
aspetos e de tantas outras curiosidades e imagens ilustrativas, há ainda informação útil para orientar o
visitante e conteúdos específicos que visam sensibilizar para as boas práticas que devem ser adotadas
para a preservação dos diversos ambientes.

Pelo facto de o turismo de natureza ser um produto estratégico para o destino e por ser valorizado por
visitantes de diferentes nacionalidades, as três brochuras que dão a conhecer as áreas naturais
encontram-se disponíveis em quatro idiomas (português, inglês, castelhano e francês) em formato digital
no site promocional VisitAlgarve e, brevemente, também em papel nos postos de turismo da região. A
edição representa um investimento de cerca de 40 mil euros pela Região de Turismo do Algarve e está
integrada no projeto VALUETUR, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A
Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

Cada guia retrata a diversidade e as características especiais que tornam cada uma destas três áreas
naturais únicas e de classificação protegida do Algarve. Situado no extremo sudoeste de Portugal, o
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina estende-se por 110 km numa estreita faixa do
litoral das regiões do Algarve e Alentejo. Os habitats naturais e semi-naturais, tais como as arribas e
falésias, praias, dunas, charnecas e zonas húmidas, que incluem estuários, sistemas lagunares, cursos de
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água, lagoas temporárias e pequenos açudes, e as espécies de flora, avifauna e mamíferos marcam a
paisagem deste território que aguarda a visita de quem aprecia a natureza e a vida selvagem. Sem
dificuldade poderá observar-se uma grande diversidade de espécies animais, com destaque para os
ninhos de cegonha-branca construídos nas falésias rochosas marinhas, situação única no mundo. E uma
visita no final do verão permite observar centenas de aves em migração que por aqui passam e
frequentemente se detêm no extremo sudoeste do parque, um espetáculo raro e a não perder pelos
apaixonados pela observação de aves, a quem é anualmente dedicado o maior festival de observação de
aves e atividades de natureza do país, em Sagres.

- Descarregue a brochura do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina em formato
digital: https://bit.ly/3kPAG0X

No guia dedicado à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António são
colocadas em evidência as especificidades desta área que é uma das mais importantes zonas húmidas
do país, situada junto à foz do rio Guadiana e formada por sapais salgados, corpos de água salobra,
salinas e esteiros e onde se encontra grande diversidade de flora, avifauna, ictiofauna, crustáceos e
moluscos. Sabia que este ano, pela primeira, vez uma colónia de flamingos nidificou com sucesso em
Portugal e centenas de crias nasceram aqui? Esta é apenas uma curiosidade desta reserva natural,
refúgio de uma população variada de aves aquáticas, facto que lhe confere um inegável valor
ornitológico: 169 espécies, na sua maioria aves aquáticas invernantes e migradoras, ocorrem aqui
regularmente, existindo ainda registos de outras espécies que ocorreram de forma ocasional. Por tudo
isso ou pelos 600 hectares de salinas (o sal e a flor de sal de Castro Marim têm mesmo certificação de
origem protegida), pelos percursos pedestres ou pelo património histórico, não faltam motivos para uma
visita ao sapal.

- Descarregue a brochura da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António em
formato digital: https://bit.ly/3eDhNKr

Já o guia relativo ao Parque Natural da Ria Formosa promove o conhecimento sobre este importante
sistema lagunar que inclui zona de sapal, dunas, pradarias marinhas e grande variedade de espécies de
avifauna, peixes, moluscos e crustáceos. A sede do parque, em Olhão, é o ponto de partida ideal para
visitar este santuário, que se estende ao longo de 60 km da costa algarvia. Mais conhecido pelo sistema
lagunar da ria Formosa, um cordão de ilhas arenosas paralelas à costa que protegem uma laguna, o
parque natural oferece muitos pontos de interesse: das praias às salinas, pesca e mariscagem, dos
passeios de barco aos percursos pedestres, da observação de aves à visita de aldeias, fortalezas e
moinhos de maré, entre outros atrativos como cavalos-marinhos, camaleões ou flamingos, que aqui
podem ser avistados.

- Descarregue a brochura do Parque Natural da Ria Formosa em formato digital: https://bit.ly/3BlG3uh

A edição destes guias sobre as três áreas protegidas no Algarve faz parte da aposta da entidade regional
de turismo no produto turismo de natureza, sendo uma ação que decorre integrada na candidatura do
projeto Valuetur a fundos da União Europeia para a valorização de áreas protegidas de valor natural,
histórico e cultural, para se tornarem geradoras de atividade económica sustentável. Neste contexto foi
também editado um folheto dirigido ao visitante do Centro de Educação Ambiental de Marim, um espaço
vocacionado para a educação ambiental na região e um observatório privilegiado dos vários
ecossistemas que compõem o Parque Natural da Ria Formosa, que oferece um percurso de visita que
inclui 23 estações apoiadas por painéis informativos.

- Descarregue o Guia de Visita do Centro de Educação Ambiental de Marim em formato digital:
https://bit.ly/2XbJpkb

Sobre o Valuetur

O projeto Valuetur, no qual a Região de Turismo do Algarve participa, é liderado pela Diputación Provincial
de Huelva e inclui a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio da Junta de Andalucía, a
Fundación Andanatura e a Mancomunidad Condado de Huelva. Sendo um projeto transfronteiriço, inclui
duas áreas protegidas – Rio Tinto (Andaluzia) e a Ria Formosa (Algarve) – com a finalidade de recuperar
e valorizar o património existente e desenvolver a oferta turística, envolvendo as empresas e
empreendedores das respetivas regiões. Pretende-se que, através da dinamização da atividade turística
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e da promoção, seja possível aumentar o número de visitantes nestes espaços, melhorando o
desenvolvimento socioeconómico da região. Projeto aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação
INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).
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ALGARVE
INFORMATIVO

10/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 380

REACH: -1

Turismo do Algarve convida a descobrir três áreas protegidas da
região
As temperaturas amenas que se fazem sentir no Algarve durante todo o ano são
particularmente agradáveis para conhecer a oferta natural do destino, sobretudo para
quem privilegia atividades ao ar livre.

 

As temperaturas amenas que se fazem sentir no Algarve durante todo o ano são particularmente
agradáveis para conhecer a oferta natural do destino, sobretudo para quem privilegia atividades ao ar
livre. Por isso, a Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a Direção Regional da Conservação
da Natureza e Florestas do Algarve, editou três novos guias dedicados ao Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro
Marim e Vila Real de Santo António, que são um convite aos residentes e visitantes nacionais e
estrangeiros para explorarem o património natural e histórico que se encontra em cada uma destas
áreas protegidas.
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Quem pretende desfrutar do Algarve e explorar novos locais e recantos naturais da região, seja num
passeio pedestre, num passeio de barco ou a andar de bicicleta, vai encontrar nestas publicações um
conjunto de conteúdos de interesse, onde se destacam os mapas com opções de percursos e a
identificação de vários pontos de interesse em cada parque, bem como detalhe sobre os ecossistemas,
os habitats e as espécies de fauna e flora que poderão ser observados durante a visita. A par destes
aspetos e de tantas outras curiosidades e imagens ilustrativas, há ainda informação útil para orientar o
visitante e conteúdos específicos que visam sensibilizar para as boas práticas que devem ser adotadas
para a preservação dos diversos ambientes.

 

Pelo facto de o turismo de natureza ser um produto estratégico para o destino e por ser valorizado por
visitantes de diferentes nacionalidades, as três brochuras que dão a conhecer as áreas naturais
encontram-se disponíveis em quatro idiomas (português, inglês, castelhano e francês) em formato digital
no site promocional VisitAlgarve e, brevemente, também em papel nos postos de turismo da região. A
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edição representa um investimento de cerca de 40 mil euros pela Região de Turismo do Algarve e está
integrada no projeto VALUETUR, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A
Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

 

Descarregue a brochura do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina em formato digital
em https://bit.ly/3kPAG0X, da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António
e m https://bit.ly/3eDhNKr e do Parque Natural da Ria Formosa em https://bit.ly/3BlG3uh. A edição
destes guias sobre as três áreas protegidas no Algarve faz parte da aposta da entidade regional de
turismo no produto turismo de natureza, sendo uma ação que decorre integrada na candidatura do
projeto Valuetur a fundos da União Europeia para a valorização de áreas protegidas de valor natural,
histórico e cultural, para se tornarem geradoras de atividade económica sustentável. 

 

Neste contexto foi também editado um folheto dirigido ao visitante do Centro de Educação Ambiental de
Marim, um espaço vocacionado para a educação ambiental na região e um observatório privilegiado dos
vários ecossistemas que compõem o Parque Natural da Ria Formosa, que oferece um percurso de visita
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que inclui 23 estações apoiadas por painéis informativos. Descarregue o Guia de Visita do Centro de
Educação Ambiental de Marim em formato digital em https://bit.ly/2XbJpkb.

(Link)

48/53

https://bit.ly/2XbJpkb
https://algarveinformativo.blogspot.com/2021/08/turismo-do-algarve-convida-descobrir.html


CORREIO DE LAGOS

10/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

Turismo do Algarve convida a descobrir 3 áreas protegidas da
região com novas publicações dedicadas à natureza
As temperaturas amenas que se fazem sentir no Algarve durante todo o ano são
particularmente agradáveis para conhecer a oferta natural do destino, sobretudo para
quem privilegia actividades ao ar livre

As temperaturas amenas que se fazem sentir no Algarve durante todo o ano são
particularmente agradáveis para conhecer a oferta natural do destino, sobretudo para quem
privilegia actividades ao ar livre

Por isso, a Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a Direcção Regional da Conservação da
Natureza e Florestas do Algarve, edita três novos guias dedicados ao Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro
Marim e Vila Real de Santo António, que são um convite aos residentes e visitantes nacionais e
estrangeiros para explorarem o património natural e histórico que se encontra em cada uma destas
áreas protegidas.

Quem pretende desfrutar do Algarve e explorar novos locais e recantos naturais da região, seja num
passeio pedestre, num passeio de barco ou a andar de bicicleta, vai encontrar nestas publicações um
conjunto de conteúdos de interesse, onde se destacam os mapas com opções de percursos e a
identificação de vários pontos de interesse em cada parque, bem como detalhes sobre os ecossistemas,
os habitats e as espécies de fauna e flora que poderão ser observados durante a visita. A par destes
aspectos e de tantas outras curiosidades e imagens ilustrativas, há ainda informação útil para orientar o
visitante e conteúdos específicos que visam sensibilizar para as boas práticas que devem ser adoptadas
para a preservação dos diversos ambientes.
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Pelo facto de o turismo de natureza ser um produto estratégico para o destino e por ser valorizado por
visitantes de diferentes nacionalidades, as três brochuras que dão a conhecer as áreas naturais
encontram-se disponíveis em quatro idiomas (português, inglês, castelhano e francês) em formato digital
no site promocional VisitAlgarve e, brevemente, também em papel nos postos de turismo da região. A
edição representa um investimento de cerca de 40 mil euros pela Região de Turismo do Algarve e está
integrada no projecto VALUETUR, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A
Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

Cada guia retrata a diversidade e as características especiais que tornam cada uma destas três áreas
naturais únicas e de classificação protegida do Algarve. Situado no extremo sudoeste de Portugal, o
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina estende-se por 110 km numa estreita faixa do
litoral das regiões do Algarve e Alentejo. Os habitats naturais e semi-naturais, tais como as arribas e
falésias, praias, dunas, charnecas e zonas húmidas, que incluem estuários, sistemas lagunares, cursos de
água, lagoas temporárias e pequenos açudes, e as espécies de flora, avifauna e mamíferos marcam a
paisagem deste território que aguarda a visita de quem aprecia a natureza e a vida selvagem. Sem
dificuldade poderá observar-se uma grande diversidade de espécies animais, com destaque para os
ninhos de cegonha-branca construídos nas falésias rochosas marinhas, situação única no mundo.

E uma visita no final do Verão permite observar centenas de aves em migração que por aqui passam e
frequentemente se detêm no extremo sudoeste do parque, um espectáculo raro e a não perder pelos
apaixonados pela observação de aves, a quem é anualmente dedicado o maior festival de observação de
aves e actividades de natureza do país, em Sagres.

No guia dedicado à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António são
colocadas em evidência as especificidades desta área que é uma das mais importantes zonas húmidas
do país, situada junto à foz do rio Guadiana e formada por sapais salgados, corpos de água salobra,
salinas e esteiros e onde se encontra grande diversidade de flora, avifauna, ictiofauna, crustáceos e
moluscos. Sabia que este ano, pela primeira vez, uma colónia de flamingos nidificou com sucesso em
Portugal e centenas de crias nasceram aqui? Esta é apenas uma curiosidade desta reserva natural,
refúgio de uma população variada de aves aquáticas, facto que lhe confere um inegável valor
ornitológico: 169 espécies, na sua maioria aves aquáticas invernantes e migradoras, ocorrem aqui
regularmente, existindo ainda registos de outras espécies que ocorreram de forma ocasional. Por tudo
isso ou pelos 600 hectares de salinas (o sal e a flor de sal de Castro Marim têm mesmo certificação de
origem protegida), pelos percursos pedestres ou pelo património histórico, não faltam motivos para uma
visita ao sapal.

Já o guia relativo ao Parque Natural da Ria Formosa promove o conhecimento sobre este importante
sistema lagunar que inclui zona de sapal, dunas, pradarias marinhas e grande variedade de espécies de
avifauna, peixes, moluscos e crustáceos. A sede do parque, em Olhão, é o ponto de partida ideal para
visitar este santuário, que se estende ao longo de 60 km da costa algarvia. Mais conhecido pelo sistema
lagunar da ria Formosa, um cordão de ilhas arenosas paralelas à costa que protegem uma laguna, o
parque natural oferece muitos pontos de interesse: das praias às salinas, pesca e mariscagem, dos
passeios de barco aos percursos pedestres, da observação de aves à visita de aldeias, fortalezas e
moinhos de maré, entre outros atractivos como cavalos-marinhos, camaleões ou flamingos, que aqui
podem ser avistados.

A edição destes guias sobre as três áreas protegidas no Algarve faz parte da aposta da entidade regional
de turismo no produto turismo de natureza, sendo uma acção que decorre integrada na candidatura do
projecto Valuetur a fundos da União Europeia para a valorização de áreas protegidas de valor natural,
histórico e cultural, para se tornarem geradoras de actividade económica sustentável. Neste contexto foi
também editado um folheto dirigido ao visitante do Centro de Educação Ambiental de Marim, um espaço
vocacionado para a educação ambiental na região e um observatório privilegiado dos vários
ecossistemas que compõem o Parque Natural da Ria Formosa, que oferece um percurso de visita que
inclui 23 estações apoiadas por painéis informativos.

Descarregue o Guia de Visita do Centro de Educação Ambiental de Marim aqui.

(Link)
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AMBITUR

10/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

Turismo do Algarve convida a descobrir três áreas protegidas da
região | Ambitur
As temperaturas amenas que se fazem sentir no Algarve durante todo o ano são
particularmente agradáveis para conhecer a oferta natural do destino, sobretudo para
quem privilegia atividades ao ar livre. Por isso, a Região de T urismo do Algarve, em
colaboração com a Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve,
edita três novos guias dedicados ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro
Marim e Vila Real de Santo António, que são um convi

As temperaturas amenas que se fazem sentir no Algarve durante todo o ano são particularmente
agradáveis para conhecer a oferta natural do destino, sobretudo para quem privilegia atividades ao ar
livre. Por isso, a Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a Direção Regional da Conservação
da Natureza e Florestas do Algarve, edita três novos guias dedicados ao Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro
Marim e Vila Real de Santo António, que são um convite aos residentes e visitantes nacionais e
estrangeiros para explorarem o património natural e histórico que se encontra em cada uma destas
áreas protegidas.
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Promontório de Sagres

Quem pretende desfrutar do Algarve e explorar novos locais e recantos naturais da região, seja num
passeio pedestre, num passeio de barco ou a andar de bicicleta, vai encontrar nestas publicações um
conjunto de conteúdos de interesse, onde se destacam os mapas com opções de percursos e a
identificação de vários pontos de interesse em cada parque, bem como detalhe sobre os ecossistemas,
os habitats e as espécies de fauna e flora que poderão ser observados durante a visita. A par destes
aspetos e de tantas outras curiosidades e imagens ilustrativas, há ainda informação útil para orientar o
visitante e conteúdos específicos que visam sensibilizar para as boas práticas que devem ser adotadas
para a preservação dos diversos ambientes.

Pelo facto de o turismo de natureza ser um produto estratégico para o destino e por ser valorizado por
visitantes de diferentes nacionalidades, as três brochuras que dão a conhecer as áreas naturais
encontram-se disponíveis em quatro idiomas (português, inglês, castelhano e francês) em formato digital
no site promocional VisitAlgarve e, brevemente, também em papel nos postos de turismo da região. A
edição representa um investimento de cerca de 40 mil euros pela Região de Turismo do Algarve e está
integrada no projeto VALUETUR, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A
Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

Cada guia retrata a diversidade e as características especiais que tornam cada uma destas três áreas
naturais únicas e de classificação protegida do Algarve. Situado no extremo sudoeste de Portugal, o
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina estende-se por 110 km numa estreita faixa do
litoral das regiões do Algarve e Alentejo. Os habitats naturais e semi-naturais, tais como as arribas e
falésias, praias, dunas, charnecas e zonas húmidas, que incluem estuários, sistemas lagunares, cursos de
água, lagoas temporárias e pequenos açudes, e as espécies de flora, avifauna e mamíferos marcam a
paisagem deste território que aguarda a visita de quem aprecia a natureza e a vida selvagem. Sem
dificuldade poderá observar-se uma grande diversidade de espécies animais, com destaque para os
ninhos de cegonha-branca construídos nas falésias rochosas marinhas, situação única no mundo. E uma
visita no final do verão permite observar centenas de aves em migração que por aqui passam e
frequentemente se detêm no extremo sudoeste do parque, um espetáculo raro e a não perder pelos
apaixonados pela observação de aves, a quem é anualmente dedicado o maior festival de observação de
aves e atividades de natureza do país, em Sagres.

Descarregue a brochura do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina em formato
digital: https://bit.ly/3kPAG0X

No guia dedicado à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António são
colocadas em evidência as especificidades desta área que é uma das mais importantes zonas húmidas
do país, situada junto à foz do rio Guadiana e formada por sapais salgados, corpos de água salobra,
salinas e esteiros e onde se encontra grande diversidade de flora, avifauna, ictiofauna, crustáceos e
moluscos. Sabia que este ano, pela primeira, vez uma colónia de flamingos nidificou com sucesso em
Portugal e centenas de crias nasceram aqui? Esta é apenas uma curiosidade desta reserva natural,
refúgio de uma população variada de aves aquáticas, facto que lhe confere um inegável valor
ornitológico: 169 espécies, na sua maioria aves aquáticas invernantes e migradoras, ocorrem aqui
regularmente, existindo ainda registos de outras espécies que ocorreram de forma ocasional. Por tudo
isso ou pelos 600 hectares de salinas (o sal e a flor de sal de Castro Marim têm mesmo certificação de
origem protegida), pelos percursos pedestres ou pelo património histórico, não faltam motivos para uma
visita ao sapal.

Descarregue a brochura da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo
António em formato digital: https://bit.ly/3eDhNKr

Já o guia relativo ao Parque Natural da Ria Formosa promove o conhecimento sobre este importante
sistema lagunar que inclui zona de sapal, dunas, pradarias marinhas e grande variedade de espécies de
avifauna, peixes, moluscos e crustáceos. A sede do parque, em Olhão, é o ponto de partida ideal para
visitar este santuário, que se estende ao longo de 60 km da costa algarvia. Mais conhecido pelo sistema
lagunar da ria Formosa, um cordão de ilhas arenosas paralelas à costa que protegem uma laguna, o
parque natural oferece muitos pontos de interesse: das praias às salinas, pesca e mariscagem, dos
passeios de barco aos percursos pedestres, da observação de aves à visita de aldeias, fortalezas e
moinhos de maré, entre outros atrativos como cavalos-marinhos, camaleões ou flamingos, que aqui
podem ser avistados.

Descarregue a brochura do Parque Natural da Ria Formosa em formato digital: https://bit.ly/3BlG3uh
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A edição destes guias sobre as três áreas protegidas no Algarve faz parte da aposta da entidade regional
de turismo no produto turismo de natureza, sendo uma ação que decorre integrada na candidatura do
projeto Valuetur a fundos da União Europeia para a valorização de áreas protegidas de valor natural,
histórico e cultural, para se tornarem geradoras de atividade económica sustentável. Neste contexto foi
também editado um folheto dirigido ao visitante do Centro de Educação Ambiental de Marim, um espaço
vocacionado para a educação ambiental na região e um observatório privilegiado dos vários
ecossistemas que compõem o Parque Natural da Ria Formosa, que oferece um percurso de visita que
inclui 23 estações apoiadas por painéis informativos.

Descarregue o Guia de Visita do Centro de Educação Ambiental de Marim em formato digital:
https://bit.ly/2XbJpkb

Sobre o Valuetur
O projeto Valuetur, no qual a Região de Turismo do Algarve participa, é liderado pela Diputación Provincial
de Huelva e inclui a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio da Junta de Andalucía, a
Fundación Andanatura e a Mancomunidad Condado de Huelva. Sendo um projeto transfronteiriço, inclui
duas áreas protegidas – Rio Tinto (Andaluzia) e a Ria Formosa (Algarve) – com a finalidade de recuperar
e valorizar o património existente e desenvolver a oferta turística, envolvendo as empresas e
empreendedores das respetivas regiões. Pretende-se que, através da dinamização da atividade turística
e da promoção, seja possível aumentar o número de visitantes nestes espaços, melhorando o
desenvolvimento socioeconómico da região. Projeto aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação
INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).
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