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"Pandemia acelerou necessidade de transformar o turismo"
O secretário-geral da conferência mundial "A World for T ravel" que aborda o turismo
sustentável, afirma que a pandemia acelerou a necessidade de "passar à ação".

O secretário-geral da conferência mundial “A World for Travel”, que decorrerá em setembro, em Évora,
disse que a pandemia acelerou a necessidade de “passar à ação” e transformar a indústria do turismo,
em termos de sustentabilidade.

Pensamos que é o momento para transformar o modelo da indústria do turismo e viagens, foi por isso
que criámos este Fórum. […] É a primeira vez que a indústria do turismo se vê confrontada com esta
transformação. O que a pandemia fez foi acelerar a necessidade de transformação e de evoluir”, afirmou
o secretário-geral da “A World for Travel”, Christian Delom, em declarações à Lusa.

Nos dias 16 e 17 de setembro Portugal recebe a primeira edição da conferência mundial sobre turismo
sustentável “A World for Travel” – Évora Forum, na Universidade de Évora, promovida com o apoio da
Visit Portugal.

A iniciativa contará com mais de 140 oradores nacionais e internacionais de diferentes áreas, entre os
quais a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, o secretário-geral da Organização Mundial do
Turismo, Zurab Pololikashvili, e o secretário de Estado do Turismo de França, Jean-Baptiste Lemoyne.

Na conferência será também apresentado um plano de ação para 2020-2023, com propostas e
objetivos para o setor.

Conforme explicou Chriatian Delom à Lusa, a ideia é que se assuma um compromisso com a adoção de
medidas em várias áreas (ambiente, responsabilidade social, entre outras), que será alvo de avaliação e
adaptação a cada ano.

Para o responsável, este é o momento certo para “passar à ação” no que diz respeito à adoção de
comportamentos mais sustentáveis, bem como socialmente e economicamente mais responsáveis na
indústria do turismo, uma vez que ainda se está no início da recuperação da pandemia de covid-19, que
afetou severamente o setor.

“No final deste processo, as pessoas vão viajar menos, mas para mais longe – talvez para perto, se
quiserem ir passar apenas um fim de semana fora -, com mais senso e respeitando mais a
sustentabilidade e o ambiente”, considerou Christian Delom, que disse também acreditar que serão
também os turistas a “pedir” a transformação do setor.

“Nós sabemos, por exemplo, que o ‘slow tourism’ [turismo lento, traduzido do inglês, que é uma forma
de turismo alternativa ao de massas, com ênfase na sustentabilidade] já não é só de nicho, mas sim
uma realidade”, acrescentou o responsável, referindo que as mudanças no comportamento dos
consumidores estão a acontecer e que é preciso que a indústria saiba responder a esses novos
movimentos.

Desta forma, sublinhou, a “educação é crucial“, tanto no caso dos trabalhadores do turismo, como dos
viajantes e até dos próprios governos.

“Temos de educar todos os ‘stakeholders’, até os institucionais, para que tenham isto [a transformação]
em consideração, até porque temos muito que investir nesta mudança”, referiu Delom.

Quanto ao futuro do turismo, o secretário-geral da “A World for Travel” acredita que a procura se
manterá, podendo até crescer, uma vez que cada vez mais pessoas têm possibilidade de viajar, mas
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admitiu alguma preocupação com as viagens de negócios.

“Nós agora sabemos que conseguimos ser eficientes [sem viajar em negócios] e isso vai diminuir a
procura por este tipo de viagens”, apontou, referindo-se às ferramentas para videochamadas,
massivamente adotadas desde o início da pandemia, para, por exemplo, continuar a realizar reuniões de
trabalho, sem necessidade de sair de casa.
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Aviação cai mais de metade no arranque do verão face ao pré-
covid
Os três aeroportos do continente tiveram uma diminuição na ordem dos 51% nos
movimentos entre maio e julho por comparação com igual período de 2019
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Preço dos alojamentos já supera nível pré-pandemia
Os principais indicadores da atividade turística continuam a estar muito aquém da
normalidade, mas há alguns sinais de recuperação. Nas regiões do Alentejo, Algarve,
Centro e Madeira, o preço médio por noite já ultrapassa o que se registava em 2019

5/46



6/46



7/46



ECONOMIA ONLINE

19/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4732

REACH: 23000

Turismo só gerou até junho 25% dos 9,3 mil milhões previstos
por Siza
Ministro da Economia estima fechar 2020 com 9,3 milhões de euros em receitas com o
turismo. Primeiro semestre terminou com saldo de apenas 2,4 mil milhões.

Depois da quase paragem no ano passado, por causa da pandemia, o turismo começou a recuperar este
ano. Consciente das dificuldades, o Governo avançou com um plano para alavancar o turismo, setor que
já este ano deverá chegar aos 9,3 mil milhões de euros em receitas. O Ministério da Economia diz, três
meses depois de definir a meta, que está empenhado em alcançar esse objetivo, mas os números
oficiais mostram que até junho o total arrecadado está 75% abaixo desse valor.

Foi no final de maio que o ministro da Economia apresentou ao país o plano “Reativar o Turismo,
Construir o Futuro“, ou seja, a estratégia que foi pensada para ajudar o setor a recuperar dos efeitos
provocados pela pandemia. Nesse documento, foram estabelecidas várias metas ao nível de receitas,
sendo a principal fechar 2027 com 27,4 mil milhões de euros, acima do recorde alcançado em 2019
(cerca de 18,4 mil milhões).

“O nosso objetivo é chegarmos a 2027 no nível que projetámos em 2017”, disse nessa altura Siza
Vieira, referindo que o plano prevê um investimento de 6.112 milhões de euros para ajudar o setor
através de diversas medidas. Além disso, a curto prazo, estabeleceu-se o objetivo de fechar 2021 com
um total de 9.303 milhões de euros em receitas, um número abaixo dos resultados pré-pandemia, mas
acima dos registados no ano passado.

Cerca de três meses depois de ser estabelecida a meta, os números oficiais não são muito animadores
face ao objetivo definido. De acordo com dados revelados pelo Banco de Portugal (BdP), o primeiro
semestre fechou com uma receita de 2.398 milhões de euros, valor que corresponde a apenas 25% da
meta definida pelo Governo para o total do ano.

Receitas com o turismo até junho
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Fonte: Banco de Portugal

Os dados do BdP são também suportados pelos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), que
mostram que, em junho, apesar de o turismo ter continuado a recuperar, a atividade no setor ainda
ficou a cerca de metade dos níveis pré-pandemia. No sexto mês do ano, os alojamentos nacionais
receberam 1,4 milhões de hóspedes, que totalizaram 3,4 milhões de dormidas. Foram melhorias face a
junho, mas descidas de 50% face a 2019.

Governo vê “mudança positiva” em agosto

O ECO questionou o Ministério da Economia quanto a estes números, para perceber se continuam
confiantes em alcançá-los. E o otimismo mantém-se. O Governo está “empenhadamente a trabalhar em
diferentes dimensões”. Mais concretamente, no que diz respeito ao plano para reativar o turismo, “tudo
fará para que os objetivos traçados sejam alcançados”.

“No mês de agosto registámos uma mudança muito positiva no turismo. A evolução do plano de
vacinação a nível nacional e internacional, assim como as estratégias adotadas pelo setor, têm permitido
que esta evolução positiva nos fluxos turísticos ocorra de forma segura e sustentada”, acrescentou fonte
oficial do ministério da Economia.

Estas declarações do Executivo surgem numa altura em que as regras de circulação estão menos
apertadas, com mais países a permitirem a saída e a entrada de turistas à medida que o número de
certificados digitais vai sendo maior. Os britânicos, franceses e alemães são os principais impulsionadores
do turismo nacional e, embora tenham estado com restrições ao viajar para território nacional, hoje
podem circular livremente, desde que acompanhados por esse documento, que comprova a vacinação
completa ou que está recuperado da doença.

Ainda assim, por muito bem que a situação do turismo evolua durante o verão — e, claro, até ao final do
ano — isso significaria que o setor teria de encaixar mais 6,9 mil milhões de euros (os 2,4 mil milhões já
alcançados subtraídos aos 9,3 mil milhões ambicionados pelo Governo) até ao final do ano. Ou seja,
mais de mil milhões de euros por mês até dezembro, o que será difícil.

Linha para microempresas do turismo reforçada em 10 milhões Ler Mais

IVAucher? Medida não tem grande impacto

Exatamente para tornar mais fácil chegar a esse objetivo, o plano “Reativar o Turismo, Construir o
Futuro” prevê várias medidas para ajudar o setor a recuperar, entre elas o IVAucher, que arrancou a 1
de junho e permite aos consumidores acumularem o IVA gasto na restauração, alojamento e cultura e
descontá-lo posteriormente nesses mesmos setores. Esta é uma das principais medidas criadas pelo
Governo, para a qual foram destinados 200 milhões de euros, um valor que o Executivo estime que seja
o valor total de IVA acumulado pelos portugueses entre junho, julho e agosto.

Contudo, os dados que já foram conhecidos, relativos ao primeiro mês, mostram que o IVAucher está a
ter menos sucesso do que o esperado, uma vez que o valor acumulado no primeiro mês foi de apenas
21,2 milhões de euros, o equivalente a cerca de dois euros por cada contribuinte. Em declarações ao
ECO, vários empresários da restauração e do alojamento dizem estar a sentir pouco o impacto desta
medida.

O plano para reativar o turismo inclui ainda outras medidas, como o selo Clean&Safe 2.0, uma espécie
de carimbo que distingue as atividades turísticas que cumprem os requisitos de higiene e limpeza e ainda
os programas Adaptar 2.0 e Valorizar 2.0.
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Bares que abram com regras dos restaurantes mantêm acesso
ao lay-off simplificado
O lay-off simplificado vai continuar a estar disponível para os bares, mesmo que decidam
reabrir com as regras da restauração. Estes estabelecimentos mantêm também o acesso
aos subsídios do Apoiar.

Os bares ou outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo que decidam reabrir portas sujeitando-
se às regras estabelecidas para o setor da restauração vão poder continuar a beneficiar do lay-off
simplificado, regime que permite aos empregadores cortar os horários ou suspender os contratos de
trabalho ao mesmo tempo que recebem um apoio para o pagamento dos salários. O esclarecimento foi
dado pelo Ministério da Economia à Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP).

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros publicada no final de julho em Diário da República,
os bares ou outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo podem funcionar desde que sujeitos às
regras estabelecidas para o setor da restauração e similares, e sem que precisem de alterar a sua
classificação de atividade económica (CAE). Nestes estabelecimentos, os espaços de dança devem,
contudo, continuar inutilizáveis ou ser ocupados com mesas destinadas as clientes.

OCDE adverte sobre travão aos despedimentos do lay-off Ler Mais

Apesar de poderem, assim, reabrir as suas portas, os bares continuam, para os efeitos legais,
encerrados por causa da crise pandémica, o que significa que mantêm o acesso ao lay-off simplificado,
explicou fonte do Ministério da Economia à AHRESP. “Nos termos do artigo 12.º da Resolução do
Conselho de Ministros, estes estabelecimentos continuam encerrados, para os devidos efeitos legais.
Neste sentido, continuam a beneficiar dos apoios que dependam do encerramento ou suspensão da
atividade“, respondeu o Governo à associação.

O lay-off simplificado prevê a possibilidade de os empregadores suspenderem os contratos de trabalho
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ou reduzirem os horários de trabalho, ao mesmo tempo que garante a essas empresas um apoio da
Segurança Social para o pagamento dos salários. Desde meados de 2020 que este regime está apenas
disponível somente para as entidades empregadoras que se encontrem encerradas ou suspensas por
imposição legal ou administrativa. Em alternativa, está disponível o apoio à retoma progressiva, no
âmbito do qual é permitido reduzir os horários de trabalho, em função das quebras de atividade.

O Ministério da Economia esclareceu, além disso, à AHRESP que os bares que decidam reabrir com as
regras dos restaurantes manterão também os subsídios a fundo perdido do programa Apoiar. E frisou
que, a partir das 19h00 das sextas-feiras, aos fins de semanas e feriados, é obrigatória a apresentação
de certificado digital ou de teste à Covid-19 para se entrar nestes estabelecimentos, tal como acontece
na restauração.
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Turistas britânicos voltaram a liderar gastos em Portugal no mês
de Junho
Britânicos foram responsáveis por receitas de 127 milhões em Junho, superando os 101
milhões de euros dos franceses
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Governo volta a desaconselhar todas as viagens desnecessárias
MNE não revela quantos portugueses estão em quarentena no estrangeiro mas diz
acompanhar os cidadãos nacionais retidos
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Fogos em simultâneo assombram Sul do Pais
No rescaldo do incêndio de Castro Marim, deflagraram mais dois fogos nos concelhos de
Odemira e Loulé
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Entidades assinam protocolo para dinamizar economia
A Loulé Concelho Global e a Associação de Guias Intérpretes do Algarve (AGIGARVE)
assinaram este mês um protocolo de cooperação para dinamizar o turismo e a economia
do concelho
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Ruínas de Milreu recebem ciclo de cinema ao ar livre
As ruínas romanas de Milreu, em Estoi, no concelho de Faro, vão acolher um ciclo de
cinema ao ar livre com sessões todos os sábados de agosto, anunciou a Direção Regional
de Cultura do Algarve
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Festival de gastronomia volta a "arrebitar" Portimão
Depois da edição de 2020, o Arrebita volta à cidade de Portimão para uma segunda
edição que promete voltar a agitar as ruas do centro histórico da cidade, de acordo com a
organização
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Festival MED regressa com um só palco
O Festival MED regressa a Loulé em versão reduzida entre 23 e 29 de agosto, com o
nome de interMEDio, apenas um palco, dois concertos por noite, 14 artistas, lotação
limitada e lugares sentados, anunciou a autarquia
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Segunda Quinzena de agosto recheada de eventos culturais
Os “Ventos que vêm por bem” - projeto cultural que reúne a AMAL, os 16 municípios
algarvios e a Direção Regional da Cultura - prometem continuar a estimular a oferta
cultural do Algarve, “depois do sucesso das ações anteriores”, assinalou o T urismo do
Algarve
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Pousada de Vila Real de Santo António
Ode ao Algarve
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À descoberta do interior
Os portugueses estão a conhecer os cantinhos de Portugal. Já não se inclina todo um país
para a costa quando chega o verão – alguns locais do Interior veem-se cheios de gente
como nunca antes se viram
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Lisboa prevê abertura de 32 novos hotéis este ano
A cidade de Lisboa, que se encontra na região do país onde a recuperação do alojamento
turístico está mais atrasada face aos proveitos pré-pandemia, prevê a abertura de 32
novos estabelecimentos hoteleiros este ano, incluindo três do grupo Pestana e um novo
Hilton.

A cidade de Lisboa, que se encontra na região do país onde a recuperação do alojamento turístico está
mais atrasada face aos proveitos pré-pandemia, prevê a abertura de 32 novos estabelecimentos
hoteleiros este ano, incluindo três do grupo Pestana e um novo Hilton.

O maior grupo hoteleiro português deverá abrir este ano na capital o Pestana Lisboa Vintage, com 90
quartos, na Rua Braamcamp, o Pestana Rua Augusta, com 89 quartos, e a Pousada de Alfama, com 50
quartos, segundo uma informação da Associação Turismo de Lisboa (ATL).

Os dados da ATL revelam que deverá abrir este ano o hotel The Emerald House Lisbon, uma unidade de
67 quartos da gama Curio Collection, da Hilton, na Rua das Janelas Verdes, que chegou a estar
programada para abrir no Verão do ano passado (para ler mais clique aqui).

Entre as 32 unidades hoteleiras que a ATL tem como previstas abrir este ano contam-se ainda o hotel
Innside by Meliá no Largo do Rato, com 102 quartos, e dois hotéis do Grupo Turim Hotéis,
designadamente o Turim Avenida da República, com 100 quartos, e o Turim Praça do Comércio, na Rua
dos Fanqueiros, sem informação sobre o número de quartos.

Lisboa terá ainda este ano um novo hotel Radisson RED nas Olaias, com 290 quartos, e três hotéis de
marcas do Grupo Hotusa, designadamente o Eurostars Parque das Nações, com 168 quartos, o Exe
Parque das Nações, com 172 quartos, e um hotel de 60 quartos na Rua da Prata.

A informação da ATL também revela que para 2022 estão previstas as aberturas dos hotéis Hyatt
Regency Lisbon, com 200 quartos, na Junqueira, o Hotel Convento S. Domingos, com 121 quartos,
junto ao Rossio, o Meliá Lisboa, com 240 quartos, na Avenida Fontes Pereira de Melo, o Hotel Quartel da
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Graça, do Grupo Sana, com 170 quartos, no Largo da Graça, e um hotel do grupo Memmo, sem
indicação de localização.

Os dados fazem referência a mais um projecto da Hyatt, o Andaz Lisboa, previsto abrir em 2024 com
169 quartos, na Rua do Comércio (clique para ler: Hyatt vai abrir um hotel nos antigos escritórios do BPI
na Baixa de Lisboa).

Clique para ver mais: Hotelaria

Clique para ver mais: Portugal
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Algarve procuras turistas de luxo na Alemanha
Marcando presença no principal Luxury T ravel Show dirigido aos mercados de língua
alemã, o T urismo do Algarve quer atrair viajantes apreciadores de um turismo
diferenciador e baseado em experiências autênticas.

Marcando presença no principal Luxury Travel Show dirigido aos mercados de língua alemã, o
Turismo do Algarve quer atrair viajantes apreciadores de um turismo diferenciador e baseado
e m experiências autênticas. O reforço da aposta neste segmento é uma das soluções
encontradas para um maior desenvolvimento
sustentável do turismo da região.

Durante esta semana, de 15 a 18 de agosto, a Associação Turismo do Algarve (ATA) está a participar no
Loop Summer 2021, o mais reconhecido Luxury Travel Show exclusivamente direcionado a mercados
como a Alemanha, Áustria e Suíça.
A decorrer em Frankfurt, o evento reúne os principais agentes do setor que se dedicam ao segmento do
turismo de luxo, com o objetivo de promover, ao longo dos três dias, a realização de reuniões de
negócios estratégicas e de momentos de networking eficazes entre os participantes.

A promoção da região junto de viajantes que procuram qualidade, exclusividade e experiências
diferenciadoras tem sido uma das apostas do Turismo do Algarve, com vista ao desenvolvimento
sustentável da região enquanto destino turístico. No atual contexto de pandemia, esta aposta vê a sua
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importância reforçada, na medida em que, mais do que nunca, o crescimento em valor e a consolidação
da perceção da qualidade diferenciada da oferta da região face aos principais destinos concorrentes estão
entre os principais objetivos que o Turismo do Algarve pretende alcançar.

“Temos vindo a intensificar o esforço de captação de turistas de um segmento médio/alto, com
poder de compra, que sejam apreciadores de um turismo mais sustentável e menos sensíveis
ao fator preço”, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “A presença no Loop
Summer 2021, onde estamos a participar pela primeira vez, assume, assim, uma relevância
estratégica, tendo em conta que nos permite contactar diretamente com agências de viagens e
operadores turísticos especializados neste tipo de turismo e que trabalham com o mercado
alemão, o segundo mercado externo mais expressivo para a nossa região, a seguir ao Reino
Unido”, acrescenta.

Neste contexto, o Turismo do Algarve está empenhado em tornar a experiência de quem visita a região
cada vez mais rica, mais autêntica e mais emocional. “O Algarve tem todas as condições para dar
resposta ao elevado nível de exigência dos turistas de luxo. Mais do que a ostentação, este tipo
de viajante procura experiências novas e exclusivas, valoriza a autenticidade, o serviço
personalizado e a atenção ao detalhe”, revela João Fernandes. “A riqueza e o caráter
diferenciador da oferta turística da região estão a dar cartas nesse sentido. Estes turistas ficam
encantados não só com a diversidade de alojamento de luxo ou de restaurantes com estrela
Michelin que conseguem encontrar no Algarve, mas também com a beleza das nossas
paisagens naturais e, acima de tudo, com a interação que conseguem obter com a comunidade
local, tendo acesso a propostas surpreendentes que lhes permitem descobrir, de forma genuína,
a história, a cultura e a gastronomia da região”, conclui.

(Link)
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Algarve procura turistas de luxo na Alemanha
A Associação Turismo do Algarve (ATA) está a participar no Loop Summer 2021

Entornointeligente.com / A Associação Turismo do Algarve (ATA) está a participar no Loop Summer
2021, um evento do segmento do turismo de luxo exclusivamente direcionado a mercados como a
Alemanha, Áustria e Suíça, anunciou na terça-feira.

De acordo com a ATA, a promoção da região do Algarve “junto de viajantes que procuram qualidade,
exclusividade e experiências diferenciadoras tem sido uma das apostas, com vista ao desenvolvimento
sustentável da região enquanto destino turístico” e, no atual contexto de pandemia, “mais do que nunca,
o crescimento em valor e a consolidação da perceção da qualidade diferenciada da oferta da região face
ao s principais destinos concorrentes estão entre os principais objetivos que se pretendem alcançar”,
salienta a associação.

Segundo o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, tem havido “um esforço na captação de
turistas de um segmento médio/alto, com poder de compra, que sejam apreciadores de um turismo
mais sustentável e menos sensíveis ao fator preço”.

“A presença no Loop Summer 2021, onde estamos a participar pela primeira vez, assume, assim, uma
relevância estratégica, tendo em conta que nos permite contactar diretamente com agências de viagens
e operadores turísticos especializados neste tipo de turismo e que trabalham com o mercado alemão, o
segundo mercado externo mais expressivo para a nossa região, a seguir ao Reino Unido”, acrescenta o
responsável. Além disso, destaca ainda que o Algarve “tem todas as condições para dar resposta ao
elevado nível de exigência dos turistas de luxo”.

A decorrer em Frankfurt, o evento reúne os principais agentes do setor neste segmento, tendo em vista
a realização de reuniões de negócios e de momentos de networking entre os participantes.
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Algarve procura turistas de luxo na Alemanha
A Associação de T urismo do Algarve está a participar até esta quarta-feira, dia 18, no
Loop Summer 2021, o mais reconhecido Luxury T ravel Show exclusivamente direcionado
a mercados como a Alemanha, Áustria e Suíça. O  reforço da aposta neste segmento é
uma das soluções encontradas para um maior desenvolvimento sustentável do turismo da
região.

A Associação de Turismo do Algarve está a participar até esta quarta-feira, dia 18, no Loop
Summer 2021, o mais reconhecido Luxury Travel Show exclusivamente direcionado a mercados
como a Alemanha, Áustria e Suíça. O reforço da aposta neste segmento é uma das soluções
encontradas para um maior desenvolvimento sustentável do turismo da região.

O evento, que está a decorrer em Frankfurt, reúne os principais agentes do setor que se dedicam ao
segmento do turismo de luxo, com o objetivo de promover, ao longo dos três dias, a realização de
reuniões de negócios estratégicas e de momentos de networking entre os participantes.

A promoção da região junto de viajantes que procuram qualidade, exclusividade e experiências
diferenciadoras tem sido uma das apostas do Turismo do Algarve, com vista ao desenvolvimento
sustentável da região enquanto destino turístico.

“Temos vindo a intensificar o esforço de captação de turistas de um segmento médio/alto, com poder
de compra, que sejam apreciadores de um turismo mais sustentável e menos sensíveis ao fator preço”,
explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “A presença no Loop Summer 2021, onde
estamos a participar pela primeira vez, assume, assim, uma relevância estratégica, tendo em conta que
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nos permite contactar diretamente com agências de viagens e operadores turísticos especializados neste
tipo de turismo e que trabalham com o mercado alemão, o segundo mercado externo mais expressivo
para a nossa região, a seguir ao Reino Unido”, acrescenta.

“O Algarve tem todas as condições para dar resposta ao elevado nível de exigência dos turistas de luxo.
Mais do que a ostentação, este tipo de viajante procura experiências novas e exclusivas, valoriza a
autenticidade, o serviço personalizado e a atenção ao detalhe”, revela João Fernandes. “A riqueza e o
caráter diferenciador da oferta turística da região estão a dar cartas nesse sentido. Estes turistas ficam
encantados não só com a diversidade de alojamento de luxo ou de restaurantes com estrela Michelin
que conseguem encontrar no Algarve, mas também com a beleza das nossas paisagens naturais e,
acima de tudo, com a interação que conseguem obter com a comunidade local, tendo acesso a
propostas surpreendentes que lhes permitem descobrir, de forma genuína, a história, a cultura e a
gastronomia da região”, conclui.

(Link)
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