
PÚBLICO

15/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Vilamoura prepara um novo rumo
Um grupo de investidores nacionais, liderado por João Brion Sanches, anunciou em junho
ter chegado a acordo com a norte-americana Lone Star para a aquisição da Vilamoura
(Lusotur).

1/47



2/47



JORNAL I

15/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • ZOOM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

Os portugueses é que ajudam o país
Mais um mês, mais uma confirmação: os portugueses são os que mais estão a ajudar o
turismo nacional.
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KIOSQUE DA AVIAÇÃO

15/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

CEO da Ryanair diz que Wizz e easyJet terão de “fundir-se ou ser
absorvidas” - Kiosque da Aviação
A afirmação de O ’Leary surge depois das notícias que o negócio da compra da easyJet
por parte da Wizz Air não vai avançar, sugerindo que as grandes companhias, como IAG,
Lufthansa ou Air France, poderiam, eventualmente, tentar comprar companhias rivais,
sejam low cost ou não.

A afirmação de O’Leary surge depois das notícias que o negócio da compra da easyJet por parte da Wizz
Air não vai avançar, sugerindo que as grandes companhias, como IAG, Lufthansa ou Air France,
poderiam, eventualmente, tentar comprar companhias rivais, sejam low cost ou não.

“A consolidação tem de acontecer e irá acontecer, é inevitável”, admitiu O’Leary,

O CEO da Ryanair acredita ainda que “as companhias aéreas precisam de grande escala para sobreviver
e que o fragmentado mercado europeu é insustentável a longo prazo”.

“Muitos governos europeus não estão dispostos a perder as suas companhias aéreas nacionais depois
de terem injetado ajudas”, afirma O’Leary, garantindo que, de momento, a Ryanair não irá procurar
qualquer negócio que prejudique a sua eficiência operacional, logo, qualquer fusão/aquisição.

No passado o responsável da Ryanair admite que fez três ou quatro tentativas para comprar a Wizz, ao
investidor norte-americano Bill Frankie antes da companhia ter entrada na bolsa de Londres, em 2015,
mas que o negócio nunca avançou porque não houve concordância com o preço.
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De recordar que, recentemente a easyJet revelou ter rejeitado uma proposta de aquisição por considerar
que não era interessante, ao mesmo tempo que lançou um aumento de capital de 1,2 mil milhões de
libras (1,4 mil milhões de euros).

Sem revelar a identidade do comprador ou condições da oferta, o presidente-executivo da easyJet,
Johan Lundgren, disse numa conferência de imprensa que “foi uma proposta muito recente, não
vinculativa, muito preliminar” e que “a administração não hesitou e rejeitou rapidamente”.

Para ser avaliada, uma potencial proposta de aquisição “tem de oferecer valor para os acionistas e esta
não estava perto”, explicou, referindo que a decisão foi tomada por unanimidade pela administração
após o conselho dos consultores, ainda antes de ser discutida com os acionistas.

Apesar da companhia não ter revelado o nome da companhia interessada sabe-se que a proposta partiu
da Wizz Air.

As ações chegaram a desvalorizar 9% na abertura da Bolsa de Londres, mas, entretanto, recuperaram
ligeiramente.

O aumento de capital anunciado pretende reforçar as contas da transportadora britânica tendo em conta
o impacto da pandemia covid-19, que afetou gravemente o setor da aviação.

A easyJet registou prejuízos antes de impostos declarados de 747 milhões de euros (645 milhões de
libras) no primeiro semestre fiscal encerrado em 31 de março, tendo a dívida alcançado os dois mil
milhões de libras (2,34 mil milhões de euros).

“O aumento de capital anunciado não só fortalece o nosso balanço, permitindo-nos acelerar o nosso
plano de recuperação pós-covid-19, mas também nos posiciona para o crescimento, de modo a que
possamos aproveitar as oportunidades de investimento estratégico que se espera que surjam à medida
que a indústria de aviação europeia emerge da pandemia”, disse Lundgren.

O presidente da Easyjet adiantou que a companhia aérea está a avaliar a candidatura a ’slots’ em
aeroportos como o de Gatwick (Londres) e Orly (Paris) que concorrentes tenham deixado vagos.

Lundgren disse que a Easyjet está a voar com uma capacidade de 73% face a 2019 na Europa, mas de
apenas 32% no Reino Unido, diferença que atribuiu ao excesso de testes e regras impostos pelas
autoridades britânicas.

“Se as regras forem aliviadas, poderemos aumentar significativamente [a capacidade]”, garantiu
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BARLAVENTO

15/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • CULTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Faro ganhou um Mapa Ilustrado
Através de histórias e ilustrações, Open Studios Faro junta 17 pontos emblemáticos da
cidade nas categorias de arte, cultura, património e lifestyle

10/47



11/47



PÚBLICO

15/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Presidente executiva da TAP diz que o pior da crise parece já ter
passado
Gestora foi ouvida pelo Parlamento e diz que a companhia vai operar com 80% da
capacidade a partir do final de Outubro
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DN

15/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

TAP vê sinais de retoma, com o Brasil a animar as vendas
CEO confirma que companhia vai ligar o Porto ao Brasil e Nova Iorque no inverno.
Despedimento coletivo abrange 78 pessoas
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JORNAL DE NOTÍCIAS

15/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

TAP confirma voos do Porto para Nova Iorque e Brasil
Despedimento coletivo reduzido para 78 pessoas.
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JORNAL I

15/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

TAP. Despedimento colectivo reduzido para 78 trabalhadores
A saída de trabalhadores fica abaixo dos 124 previstos e da redução para 82 anunciada
em agosto, disse a CEO, no Parlamento
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JORNAL DE NEGÓCIOS

15/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAFAELA BURD RELVAS

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Negócio da TAP recupera à boleia do Brasil
Desde 1 de setembro, quando o Governo levantou as restrições aos viajantes
provenientes do Brasil, as reservas de passagens aéreas deste mercado aumentaram
20%, adiantou a presidente executiva da T AP. Agora, a companhia aérea está a estudar
novas rotas
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SIC NOTÍCIAS

15/09/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 54824

REACH: -1

A presidente executiva da TAP exclui totalmente a possibilidade
de a companhia fechar
A presidente executiva da TAP exclui totalmente a possibilidade de a companhia fechar

A presidente executiva da TAP exclui totalmente a possibilidade de a companhia fechar
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CORREIO DA MANHÃ

15/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Alojamento
Dormidas sobem
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PÚBLICO

15/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

Turismo no Alentejo quase ao nível pré-covid
Os alojamentos turísticos registaram proveitos totais de 296,9 milhões de euros em Julho,
valor que representa uma subida de 87% face a idêntico mês do ano passado mas que é
inferior em 44,5% por comparação com Julho de 2019, antes dos efeitos negativos da
pandemia de covid-19.
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PUBLITURIS

15/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

Madeira, Açores, Algarve e Alentejo sobem nas dormidas de
residentes em julho
Ao contrário dos residentes, nos primeiros sete meses do ano, todas as regiões
apresentaram decréscimos no número de dormidas de não residentes, segundo o
Instituto Nacional de Estatística (INE).

No passado mês de julho, a Madeira, os Açores, o Algarve e o Alentejo destacaram-se pelas subidas
apresentadas no que diz respeito às dormidas dos residentes, com o Instituto Nacional de Estatística
(INE) a revelar crescimentos de 60,2%, 26,3%, 19,3% e 13,1%, respetivamente, face a igual mês de
2019, quando a pandemia da COVID-19 ainda não influenciava negativamente a atividade turística.

“Em julho, destacaram-se os crescimentos expressivos das dormidas de residentes, face ao mesmo
mês de 2019, na RA Madeira (+60,2%), RA Açores (+26,3%), Algarve (+19,3%) e Alentejo (+13,1%),
enquanto nas restantes regiões se registaram decréscimos”, aponta o INE, no comunicado divulgado
esta terça-feira, 14 de setembro.

No acumulado dos sete primeiros meses do ano, o INE aponta diminuições no número de dormidas na
Área Metropolitana de Lisboa (-28,7%), na Região Autónoma da Madeira (-7,4%) e também no Norte (-
2,8%), “enquanto as restantes regiões apresentaram crescimentos”.

Já as dormidas dos residentes no acumulado até julho subiram em todas as regiões, com
destaques para as evoluções positivas identificadas na RA Madeira (+136,0%), RA Açores (+99,9%) e
Algarve (+54,6%).
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Ao contrário dos residentes, no mesmo período, “todas as regiões apresentaram decréscimos no
número de dormidas de não residentes, com exceção da RA Açores (+31,8%)”, adianta o INE,
explicando que as “menores reduções registaram-se no Alentejo (-4,8%), enquanto as restantes regiões
apresentaram diminuições superiores a 16%”.

Pela negativa, o INE destaca o município de Lisboa, que registou 1,3 milhões de dormidas nos primeiros
sete meses do ano, o que representou uma “diminuição de 44,1%”, enquanto as dormidas dos
residentes  recuaram 1,2% e as de não residentes, que representaram peso de 61,5% do total,
diminuíram 56,1%.

“Comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas em Lisboa registaram uma diminuição de
83,3% (-60,1% nos residentes e -87,8% nos não residentes)”, acrescenta o INE.

Já em Albufeira foi registada uma diminuição de apenas 0,7% entre janeiro e julho, ainda que o maior
contributo para esta descida ligeira tenha vindo dos residentes, cujas dormidas aumentaram 55,7%,
enquanto nos não residentes houve uma descida de 34,0%.

O INE destaca ainda o Funchal, onde as dormidas diminuíram 21,7% no conjunto dos primeiros sete
meses do ano, neste caso, sendo também de realçar o aumento das dormidas dos residentes, que
subiram 131,8%, enquanto nos não residentes a descida chegou aos 40,8%.

No total, em julho, foram contabilizados 1,6 milhões de hóspedes e 4,5 milhões de dormidas, valores
que comparam com o 1,0 milhão hóspedes e 2,6 milhões de dormidas em julho de 2020 e que, face  a
igual mês de 2019, traduzem descidas de 42,5% e 45,0%, em resultado de um crescimento de 6,4%
nas dormidas de residentes e de um decréscimo de 67,6% nas dormidas de não residentes.

De acordo com o INE, no total, as dormidas de turistas não residentes caíram 30,7% nos primeiros sete
meses, em termos homólogos, e a subida de 31,7% das dormidas de residentes não evitou a queda de
2,4% das dormidas totais.

Entre janeiro e julho de 2021, as dormidas de residentes representaram 61,2% do total, quota que
contrasta com a verificada em 2020 (45,3% do total) e em 2019 (29,1% do total).

A estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico (2,76 noites) aumentou 7,8% em julho,
mas abaixo do aumento de 15,4% em junho, em resultado de aumentos de 7,8% na estada média dos
residentes (2,56 noites) e de 1,5% na dos não residentes (3,12 noites).

Já os proveitos do alojamento turístico somaram 296,9 milhões de euros no total e 223,4 milhões de
euros relativamente a aposento, números que, numa comparação com igual mês de 2019, mostra uma
descida de 44,5% no proveitos totais e 46,7% nos proveitos por aposento.

O INE indica ainda que o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 40,4 euros em
julho, face aos 31,4 euros em junho, enquanto o rendimento por quarto ocupado (ADR) foi de  99,9
euros em julho, face aos 86,8 euros de junho, valores que ficam abaixo do registado em igual mês de
2019, quando o RevPAR chegava aos  70,0 euros e o ADR aos 106,8 euros, respetivamente.

“Para o decréscimo dos proveitos de aposento que se observou em julho, quando comparado com o
mesmo mês de 2019 (-46,7%), contribuíram, por um lado, a diminuição do número de dormidas neste
mês (-45,0%) e, por outro, a diminuição do ADR (-6,5%)”, explica o INE.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

15/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 35000

Governo escolhe Pedro Verdelho para presidir à ERSE | Dormidas
de estrangeiros ficam 82% abaixo do pré-pandemia até julho
Breves - Nacional
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TNEWS

15/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1190

REACH: -1

Imprensa e operadores internacionais demonstram interesse
num Algarve menos conhecido, revela ATA
Enoturismo, incursões pelo interior algarvio, experiências gastronómicas e contacto com
a natureza são algumas das motivações que despertam, cada vez mais, o interesse de
jornalistas e de operadores turísticos internacionais para visitar o Algarve, segundo a
Associação do Turismo do Algarve (ATA).

 

Enoturismo, incursões pelo interior algarvio, experiências gastronómicas e contacto com a
natureza são algumas das motivações que despertam, cada vez mais, o interesse de jornalistas
e de operadores turísticos internacionais para visitar o Algarve, segundo a Associação do
Turismo do Algarve (ATA).

A descoberta de uma oferta alternativa e complementar às praias está a ganhar expressão junto dos
principais mercados da região. Segundo o Turismo do Algarve, “a curiosidade pelo interior algarvio é
crescente e produtos como o enoturismo, experiências gastronómicas e o turismo de natureza têm
vindo a despertar o interesse junto de operadores turísticos e de jornalistas internacionais, que se
mostram entusiasmados perante as novas perspectivas que o destino lhes oferece.”
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A associação refere ainda que este “é o resultado da estratégia que o Turismo do Algarve tem vindo a
implementar com o objetivo de promover a região como um destino versátil, com uma oferta autêntica,
diversificada, de qualidade e apelativa ao longo de todo o ano.”

“A curiosidade gerada em torno de um Algarve menos conhecido está a contribuir para alavancar a
retoma da atividade promocional do destino”. Só no início do mês de setembro, foram já realizadas duas
visitas de imprensa internacionais, com a presença de oito jornalistas do Reino Unido e da Irlanda,
especificamente organizadas com o intuito de revelar o caráter multifacetado da região.

Uma das press trips foi exclusivamente dedicada à promoção dos vinhos e da gastronomia locais. Os
jornalistas tiveram a oportunidade de conhecer as principais vinhas da região e de participar ativamente
na experiência das vindimas. Puderam também perceber o contraste gastronómico entre o litoral e o
interior algarvios, através da degustação de produtos típicos da região como as ostras, apanhadas pelos
próprios na Ria Formosa, ou o medronho e a melosa, provados na serra de Monchique.

A segunda press trip teve como principal motivação dar ênfase ao turismo de natureza e à beleza dos
cenários naturais que o Algarve possui. Durante esta visita, os jornalistas puderam percorrer a Via
Algarviana e a Rota Vicentina, combinando passeios à beira-mar com percursos no interior e
descobrindo, desta forma, a diversidade das paisagens que é possível encontrar na região. Entre outros
pontos, o programa foi também complementado com um passeio para observação de golfinhos, em
Sagres.

Também como reforço desta mesma estratégia, o Turismo do Algarve esteve presente na 5ª UNWTO
Global Conference on Wine Tourism, iniciativa recentemente promovida pela Organização Mundial do
Turismo, dedicada ao enoturismo como fator essencial para o desenvolvimento de zonas rurais.

Durante este evento, o Turismo do Algarve teve não só a a oportunidade de promover as principais
referências da região no que diz respeito a esse tipo de oferta, mas também de assinar um memorando
para a adesão ao Conselho Estratégico Nacional do Enoturismo. Este novo órgão, coordenado pelo
Turismo de Portugal, terá como objetivo promover a reflexão, o debate e a concertação nacional em
torno desta atividade.

“É com muita satisfação que registamos este entusiasmo crescente em torno da descoberta de novas
valências do Algarve, para além do sol e mar. Este interesse reforça a procura e dá um sinal positivo aos
empresários da região para a necessidade de investir, cada vez mais, em experiências autênticas e
diferenciadoras e de criar ofertas estruturadas para além dos tradicionais circuitos turísticos”, refere João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Produtos como o enoturismo, as experiências
gastronómicas ou as atividades de contacto com a natureza não só permitem reforçar o caráter único e
autêntico da região, como também contribuem para um desenvolvimento mais sustentável do turismo
no Algarve, na medida em que nos permitem trabalhar uma maior coesão territorial, uma procura regular
ao longo de todo o ano e uma maior diversificação de mercados”, explica.

(Link)
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O TURISMO

15/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2480

REACH: -1

Algarve desconhecido atrai atenção da imprensa e operadores
A descoberta de um Algarve alternativo e complementar às praias está a ganhar
expressão junto dos principais mercados da região

 

A descoberta de um Algarve alternativo e complementar às praias está a ganhar expressão junto dos
principais mercados da região

Enoturismo, visitas ao interior algarvio, experiências gastronómicas contacto com a natureza elementos
que cada vez mais captam o interesse de jornalistas e de operadores turísticos internacionais para uma
visita ao destino. 
Deste modo o Turismo do Algarve vê a sua estrate´gia validada e evidencia “o contributo deste tipo
de oferta para o desenvolvimento sustentável do destino”.

A curiosidade pelo interior algarvio é crescente e produtos como o enoturismo, as experie^ncias
gastronómicas e o turismo de natureza têm vindo a despertar o interesse junto de operadores turísticos
e de jornalistas internacionais, que se mostram entusiasmados perante as novas perspectivas que o
destino lhes oferece.

Este é o resultado da estratégia que o Turismo do Algarve tem vindo a implementar com o objectivo de
promover a região como um destino versátil, com uma oferta autêntica, diversificada, de qualidade e
apelativa ao longo de todo o ano.

A curiosidade gerada em torno de um Algarve menos conhecido está a contribuir para alavancar
a retoma da atividade promocional do destino. Só no início deste mês de setembro, foram já
realizadas duas visitas de imprensa internacionais, com a presença de oito jornalistas do Reino Unido e
da Irlanda, especificamente organizadas com o intuito de revelar o carácter multifacetado da região.
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Uma das press trips foi exclusivamente dedicada à promoção dos vinhos e da gastronomia
locais. Os jornalistas tiveram a oportunidade de conhecer as principais vinhas da região e de participar
ativamente na experie^ncia das vindimas (que, no Algarve, acontecem mais cedo do que nas outras
regiões do país devido ao clima mais quente).

Puderam também perceber o contraste gastronómico entre o litoral e o interior algarvios, através da
degustação de produtos típicos da região como as ostras, apanhadas pelos próprios na Ria Formosa, ou
o medronho e a melosa, provados na serra de Monchique. Esta visita permitiu ainda aos jornalistas notar
a diversidade de registos que a gastronomia do Algarve consegue assumir, desde propostas de fine
dining a outras mais tradicionais e autênticas.

A segunda press trip teve como principal motivação dar ênfase ao turismo de natureza e à beleza dos
cenários naturais que o Algarve proporciona. Durante esta visita, os jornalistas puderam percorrer a Via
Algarviana e a Rota Vicentina, combinando passeios à beira-mar com percursos no interior e
descobrindo, desta forma, a diversidade das paisagens que é possível encontrar na região. Entre outros
pontos, o programa foi também complementado com um passeio para observação de golfinhos, em
Sagres.

Também como reforço desta mesma estratégia, o Turismo do Algarve esteve presente na 5ª UNWTO
Global Conference on Wine Tourism, iniciativa recentemente promovida no nosso país pela Organização
Mundial do Turismo, dedicada ao enoturismo como fator essencial para o desenvolvimento de zonas
rurais. 
Durante este evento, o Turismo do Algarve teve não só a a oportunidade de promover as principais
refere^ncias da região no que diz respeito a esse tipo de oferta, mas também de assinar um
memorando para a adesão ao Conselho Estratégico Nacional do Enoturismo. Este novo órgão,
coordenado pelo Turismo de Portugal, terá como objetivo promover a reflexão, o debate e a
concertação nacional em torno desta atividade.

“É com muita satisfação que registamos este entusiasmo crescente em torno da descoberta de
novas valências do Algarve, para além do sol e mar. Este interesse reforça a procura e dá um
sinal positivo aos empresários da região para a necessidade de investir, cada vez mais, em
experiências autênticas e diferenciadoras e de criar ofertas estruturadas para além dos
tradicionais circuitos turísticos”, refere João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Produtos
como o enoturismo, as experiências gastronómicas ou as atividades de contacto com a
natureza não só permitem reforçar o caráter único e autêntico da região, como também
contribuem para um desenvolvimento mais sustentável do turismo no Algarve, na medida em
que nos permitem trabalhar uma maior coesão territorial, uma procura regular ao longo de todo
o ano e uma maior diversificação de mercados”, explica.

(Link)

32/47

https://www.oturismo.pt/destinos/45174-algarve-desconhecido-atrai-atencao-da-imprensa-e-operadores.html


ALGARVE NOTÍCIAS

15/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1465

REACH: -1

Imprensa e operadores internacionais entusiasmados com um
Algarve menos conhecido e multifacetado
Enoturismo, incursões pelo interior algarvio, experiências gastronómicas e contacto com
a natureza são motivações que despertam, cada vez mais, o interesse de jornalistas e de
operadores turísticos internacionais em visitar o destino.

Enoturismo, incursões pelo interior algarvio, experiências gastronómicas e contacto com a natureza são
motivações que despertam, cada vez mais, o interesse de jornalistas e de operadores turísticos
internacionais em visitar o destino. Turismo do Algarve vê a sua estrate´gia validada e evidencia o
contributo deste tipo de oferta para o desenvolvimento sustentável do destino.

A descoberta de uma oferta alternativa e complementar às praias está a ganhar expressão junto dos
principais mercados da região. A curiosidade pelo interior algarvio é crescente e produtos como o
enoturismo, as experie^ncias gastronómicas e o turismo de natureza têm vindo a despertar o interesse
junto de operadores turísticos e de jornalistas internacionais, que se mostram entusiasmados perante as
novas perspetivas que o destino lhes oferece.

Este é o resultado da estratégia que o Turismo do Algarve tem vindo a implementar com o objetivo de
promover a região como um destino versátil, com uma oferta autêntica, diversificada, de qualidade e
apelativa ao longo de todo o ano. A curiosidade gerada em torno de um Algarve menos conhecido está a
contribuir para alavancar a retoma da atividade promocional do destino. Só no início deste mês de
setembro, foram já realizadas duas visitas de imprensa internacionais, com a presença de oito jornalistas
do Reino Unido e da Irlanda, especificamente organizadas com o intuito de revelar o caráter
multifacetado da região. A estas, irão seguir-se muitas outras iniciativas semelhantes, que se encontram
já em fase de preparação.

Uma das press trips foi exclusivamente dedicada à promoção dos vinhos e da gastronomia locais. Os
jornalistas tiveram a oportunidade de conhecer as principais vinhas da região e de participar ativamente
na experie^ncia das vindimas (que, no Algarve, acontecem mais cedo do que nas outras regiões do país
devido ao clima mais quente). Puderam também perceber o contraste gastronómico entre o litoral e o
interior algarvios, através da degustação de produtos típicos da região como as ostras, apanhadas pelos
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próprios na Ria Formosa, ou o medronho e a melosa, provados na serra de Monchique. Esta visita
permitiu ainda aos jornalistas notar a diversidade de registos que a gastronomia do Algarve consegue
assumir, desde propostas de fine dining a outras mais tradicionais e autênticas.

A segunda press trip teve como principal motivação dar ênfase ao turismo de natureza e à beleza dos
cenários naturais que o Algarve proporciona. Durante esta visita, os jornalistas puderam percorrer a Via
Algarviana e a Rota Vicentina, combinando passeios à beira-mar com percursos no interior e
descobrindo, desta forma, a diversidade das paisagens que é possível encontrar na região. Entre outros
pontos, o programa foi também complementado com um passeio para observação de golfinhos, em
Sagres.

Também como reforço desta mesma estratégia, o Turismo do Algarve esteve presente na 5ª UNWTO
Global Conference on Wine Tourism, iniciativa recentemente promovida no nosso país pela Organização
Mundial do Turismo, dedicada ao enoturismo como fator essencial para o desenvolvimento de zonas
rurais. Durante este evento, o Turismo do Algarve teve não só a a oportunidade de promover as
principais refere^ncias da região no que diz respeito a esse tipo de oferta, mas também de assinar um
memorando para a adesão ao Conselho Estratégico Nacional do Enoturismo. Este novo órgão,
coordenado pelo Turismo de Portugal, terá como objetivo promover a reflexão, o debate e a
concertação nacional em torno desta atividade.

“É com muita satisfação que registamos este entusiasmo crescente em torno da descoberta de novas
valências do Algarve, para além do sol e mar. Este interesse reforça a procura e dá um sinal positivo aos
empresários da região para a necessidade de investir, cada vez mais, em experiências autênticas e
diferenciadoras e de criar ofertas estruturadas para além dos tradicionais circuitos turísticos”, refere João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Produtos como o enoturismo, as experiências
gastronómicas ou as atividades de contacto com a natureza não só permitem reforçar o caráter único e
autêntico da região, como também contribuem para um desenvolvimento mais sustentável do turismo
no Algarve, na medida em que nos permitem trabalhar uma maior coesão territorial, uma procura regular
ao longo de todo o ano e uma maior diversificação de mercados”, explica.

Ademar Dias

(Link)
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Algarve «menos conhecido e multifacetado» atrai cada vez mais
operadores internacionais
Enoturismo, incursões pelo interior algarvio, experiências gastronómicas e contacto com
a natureza são motivações que despertam, segundo o T urismo do Algarve, cada vez mais
o interesse de jornalistas e de operadores turísticos internacionais em visitar o destino

Enoturismo, incursões pelo interior algarvio, experiências gastronómicas e contacto com a
natureza são motivações que despertam, segundo o Turismo do Algarve, cada vez mais
o interesse de jornalistas e de operadores turísticos internacionais em visitar o destino.

A descoberta de uma oferta alternativa e complementar às praias está a ganhar expressão junto dos
principais mercados da região. A curiosidade pelo interior algarvio é crescente e produtos como o
enoturismo, as experie^ncias gastronómicas e o turismo de natureza têm vindo a despertar o interesse
junto de operadores turísticos e de jornalistas internacionais, que se mostram entusiasmados perante as
novas perspectivas que o destino lhes oferece.

Este é o resultado da estratégia que o Turismo do Algarve tem vindo a implementar com o objectivo de
«promover a região como um destino versátil, com uma oferta autêntica, diversificada, de qualidade e
apelativa ao longo de todo o ano».
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A curiosidade gerada em torno de um Algarve menos conhecido está a contribuir para alavancar a
retoma da actividade promocional do destino. Só no início deste mês de Setembro foram já realizadas
duas visitas de imprensa internacionais, com a presença de oito jornalistas do Reino Unido e da Irlanda,
especificamente organizadas com o intuito de revelar o caráter multifacetado da região.

Uma das press trips foi exclusivamente dedicada à promoção dos vinhos e da gastronomia locais. Os
jornalistas tiveram a oportunidade de conhecer as principais vinhas da região e de participar ativamente
na experie^ncia das vindimas (que, no Algarve, acontecem mais cedo do que nas outras regiões do país
devido ao clima mais quente). Puderam também perceber o contraste gastronómico entre o litoral e o
interior algarvios, através da degustação de produtos típicos da região como as ostras, apanhadas pelos
próprios na Ria Formosa, ou o medronho e a melosa, provados na serra de Monchique. Esta visita
permitiu ainda aos jornalistas notar a diversidade de registos que a gastronomia do Algarve consegue
assumir, desde propostas de fine dining a outras mais tradicionais e autênticas.

A segunda press trip teve como principal motivação dar ênfase ao turismo de natureza e à beleza dos
cenários naturais que o Algarve proporciona. Durante esta visita, os jornalistas puderam percorrer a Via
Algarviana e a Rota Vicentina, combinando passeios à beira-mar com percursos no interior e
descobrindo, desta forma, a diversidade das paisagens que é possível encontrar na região. Entre outros
pontos, o programa foi também complementado com um passeio para observação de golfinhos, em
Sagres.

Também como reforço desta mesma estratégia, o Turismo do Algarve esteve presente na 5ª UNWTO
Global Conference on Wine Tourism, iniciativa recentemente promovida no nosso país pela Organização
Mundial do Turismo, dedicada ao enoturismo como factor essencial para o desenvolvimento de zonas
rurais. Durante este evento, o Turismo do Algarve teve não só a a oportunidade de promover as
principais refere^ncias da região no que diz respeito a esse tipo de oferta, mas também de assinar um
memorando para a adesão ao Conselho Estratégico Nacional do Enoturismo. Este novo órgão,
coordenado pelo Turismo de Portugal, terá como objectivo promover a reflexão, o debate e a
concertação nacional em torno desta actividade.

«É com muita satisfação que registamos este entusiasmo crescente em torno da descoberta de novas
valências do Algarve, para além do sol e mar. Este interesse reforça a procura e dá um sinal positivo aos
empresários da região para a necessidade de investir, cada vez mais, em experiências autênticas e
diferenciadoras e de criar ofertas estruturadas para além dos tradicionais circuitos turísticos», refere João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

«Produtos como o enoturismo, as experiências gastronómicas ou as actividades de contacto com a
natureza não só permitem reforçar o carácter único e autêntico da região, como também contribuem
para um desenvolvimento mais sustentável do turismo no Algarve, na medida em que nos permitem
trabalhar uma maior coesão territorial, uma procura regular ao longo de todo o ano e uma maior
diversificação de mercados», explica.

(Link)
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Algarve «multifacetado» desperta atenção de jornalistas e
operadores internacionais
Enoturismo, incursões pelo interior algarvio, experiências gastronómicas e contacto com
a natureza são motivações que despertam, cada vez mais, o interesse de jornalistas e de
operadores turísticos internacionais em visitar a região.

 

Enoturismo, incursões pelo interior algarvio, experiências gastronómicas e contacto com a natureza são
motivações que despertam, cada vez mais, o interesse de jornalistas e de operadores turísticos
internacionais em visitar a região.

 

Para o Turismo do Algarve, "a descoberta de uma oferta alternativa e complementar às praias está a
ganhar expressão junto dos principais mercados da região". A curiosidade pelo interior algarvio é
crescente e produtos como o enoturismo, as experie^ncias gastronómicas e o turismo de natureza têm
vindo a despertar o interesse junto de operadores turísticos e de jornalistas internacionais, que se
mostram entusiasmados perante as novas perspetivas que o destino lhes oferece.

 

Este é o resultado da estratégia que o Turismo do Algarve tem vindo a implementar com o objetivo de
promover a região como um destino versátil, com uma oferta diversificada, de qualidade e apelativa ao
longo de todo o ano. 

 

Em comunicado, a Associação de Turismo do Algarve, (ATA) destaca que só no início do mês de
setembro, foram já realizadas duas visitas de imprensa internacionais, com a presença de oito jornalistas
do Reino Unido e da Irlanda, especificamente organizadas com o intuito de revelar o caráter
"multifacetado" da região. A estas, irão seguir-se outras iniciativas semelhantes, que se encontram já em
fase de preparação, assegura a ATA.
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Uma das press trips foi exclusivamente dedicada à promoção dos vinhos e da gastronomia locais. Os
jornalistas tiveram a oportunidade de conhecer as principais vinhas da região e de participar na
experie^ncia das vindimas (que, no Algarve, acontecem mais cedo do que nas outras regiões do país
devido ao clima mais quente). Puderam também perceber o contraste gastronómico entre o litoral e o
interior algarvios, através da degustação de produtos típicos da região como as ostras, apanhadas pelos
próprios na Ria Formosa, ou o medronho e a melosa, provados na serra de Monchique. Esta visita
permitiu ainda aos jornalistas notar a diversidade de registos que a gastronomia do Algarve consegue
assumir, desde propostas de fine dining a outras mais tradicionais e autênticas, descreve a ATA.

 

A segunda press trip teve como principal motivação dar ênfase ao turismo de natureza e à beleza dos
cenários naturais que o Algarve proporciona. Durante esta visita, os jornalistas puderam percorrer a Via
Algarviana e a Rota Vicentina, combinando passeios à beira-mar com percursos no interior e
descobrindo, desta forma, a diversidade das paisagens que é possível encontrar na região. Entre outros
pontos, o programa foi também complementado com um passeio para observação de golfinhos, em
Sagres.

 

Também como reforço desta estratégia, o Turismo do Algarve adianta que esteve presente na 5ª
UNWTO Global Conference on Wine Tourism, iniciativa recentemente promovida no nosso país pela
Organização Mundial do Turismo, dedicada ao enoturismo como fator essencial para o desenvolvimento
de zonas rurais. Durante este evento, o Turismo do Algarve teve não só a a oportunidade de promover
as principais refere^ncias da região no que diz respeito a esse tipo de oferta, mas também de assinar um
memorando para a adesão ao Conselho Estratégico Nacional do Enoturismo. Este novo órgão,
coordenado pelo Turismo de Portugal, terá como objetivo promover a reflexão, o debate e a
concertação nacional em torno desta atividade.

 

"É com muita satisfação que registamos este entusiasmo crescente em torno da descoberta de novas
valências do Algarve, para além do sol e mar. Este interesse reforça a procura e dá um sinal positivo aos
empresários da região para a necessidade de investir, cada vez mais, em experiências autênticas e
diferenciadoras e de criar ofertas estruturadas para além dos tradicionais circuitos turísticos", refere João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Produtos como o enoturismo, as experiências
gastronómicas ou as atividades de contacto com a natureza não só permitem reforçar o caráter único e
autêntico da região, como também contribuem para um desenvolvimento mais sustentável do turismo
no Algarve, na medida em que nos permitem trabalhar uma maior coesão territorial, uma procura regular
ao longo de todo o ano e uma maior diversificação de mercados", explica.

 

(Link)
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ATA | Imprensa e Operadores Internacionais entusiasmados com
um Algarve menos conhecido e Multifacetado
Enoturismo, incursões pelo interior algarvio, experiências gastronómicas e contacto com
a natureza são motivações que despertam, cada vez mais, o interesse de jornalistas e de
operadores turísticos internacionais em visitar o destino

 

Enoturismo, incursões pelo interior algarvio, experiências gastronómicas e contacto com a
natureza são motivações que despertam, cada vez mais, o interesse de jornalistas e de
operadores turísticos internacionais em visitar o destino. Turismo do Algarve vê a sua estrate
´gia validada e evidencia o contributo deste tipo de oferta para o desenvolvimento sustentável
do destino.

A descoberta de uma oferta alternativa e complementar às praias está a ganhar expressão junto dos
principais mercados da região. A curiosidade pelo interior algarvio é crescente e produtos como o
enoturismo, as experie^ncias gastronómicas e o turismo de natureza têm vindo a despertar o interesse
junto de operadores turísticos e de jornalistas internacionais, que se mostram entusiasmados perante as
novas perspetivas que o destino lhes oferece.

Este é o resultado da estratégia que o Turismo do Algarve tem vindo a implementar com o objetivo de
promover a região como um destino versátil, com uma oferta autêntica, diversificada, de qualidade e
apelativa ao longo de todo o ano. A curiosidade gerada em torno de um Algarve menos conhecido está a
contribuir para alavancar a retoma da atividade promocional do destino. Só no início deste mês de
setembro, foram já realizadas duas visitas de imprensa internacionais, com a presença de oito jornalistas
do Reino Unido e da Irlanda, especificamente organizadas com o intuito de revelar o caráter
multifacetado da região. A estas, irão seguir-se muitas outras iniciativas semelhantes, que se encontram
já em fase de preparação.

Uma das press trips foi exclusivamente dedicada à promoção dos vinhos e da gastronomia locais. Os
jornalistas tiveram a oportunidade de conhecer as principais vinhas da região e de participar ativamente
na experie^ncia das vindimas (que, no Algarve, acontecem mais cedo do que nas outras regiões do país
devido ao clima mais quente). Puderam também perceber o contraste gastronómico entre o litoral e o
interior algarvios, através da degustação de produtos típicos da região como as ostras, apanhadas pelos
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próprios na Ria Formosa, ou o medronho e a melosa, provados na serra de Monchique. Esta visita
permitiu ainda aos jornalistas notar a diversidade de registos que a gastronomia do Algarve consegue
assumir, desde propostas de fine dining a outras mais tradicionais e autênticas.

A segunda press trip teve como principal motivação dar ênfase ao turismo de natureza e à beleza dos
cenários naturais que o Algarve proporciona. Durante esta visita, os jornalistas puderam percorrer a Via
Algarviana e a Rota Vicentina, combinando passeios à beira-mar com percursos no interior e
descobrindo, desta forma, a diversidade das paisagens que é possível encontrar na região. Entre outros
pontos, o programa foi também complementado com um passeio para observação de golfinhos, em
Sagres.

Também como reforço desta mesma estratégia, o Turismo do Algarve esteve presente na 5ª UNWTO
Global Conference on Wine Tourism, iniciativa recentemente promovida no nosso país pela Organização
Mundial do Turismo, dedicada ao enoturismo como fator essencial para o desenvolvimento de zonas
rurais. Durante este evento, o Turismo do Algarve teve não só a a oportunidade de promover as
principais refere^ncias da região no que diz respeito a esse tipo de oferta, mas também de assinar um
memorando para a adesão ao Conselho Estratégico Nacional do Enoturismo. Este novo órgão,
coordenado pelo Turismo de Portugal, terá como objetivo promover a reflexão, o debate e a
concertação nacional em torno desta atividade.

"É com muita satisfação que registamos este entusiasmo crescente em torno da descoberta de
novas valências do Algarve, para além do sol e mar. Este interesse reforça a procura e dá um
sinal positivo aos empresários da região para a necessidade de investir, cada vez mais, em
experiências autênticas e diferenciadoras e de criar ofertas estruturadas para além dos
tradicionais circuitos turísticos", refere João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Produtos
como o enoturismo, as experiências gastronómicas ou as atividades de contacto com a
natureza não só permitem reforçar o caráter único e autêntico da região, como também
contribuem para um desenvolvimento mais sustentável do turismo no Algarve, na medida em
que nos permitem trabalhar uma maior coesão territorial, uma procura regular ao longo de todo
o ano e uma maior diversificação de mercados", explica.
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Ingleses, holandeses e franceses são as nacionalidades com mais
interesse no Algarve
Grandes fortunas, um pouco por todo o planeta, têm os olhos postos no mercado
imobiliário português, mais especificamente, nas casas de luxo.

 

Grandes fortunas, um pouco por todo o planeta, têm os olhos postos no mercado imobiliário
português, mais especificamente, nas casas de luxo.

Mas existem alguns países com especial interesse nas propriedades de luxo do nosso país: os espanhóis
(11,7%) são os que mais pesquisas de imóveis deste tipo realizam, seguidos pelos ingleses (11,6%),
norte-americanos (9,7%), franceses (9,5%) e alemães (8,9%). Os dados são revelados num estudo
realizado pelo idealista, que analisa a procedência internacional das pesquisas de imóveis à venda em
Portugal por mais de 1 milhão de euros.

Este interesse internacional por imóveis de luxo em Portugal concentra-se na sua maioria em seis
distritos, que acumulam 88,8% das visitas para procura de casas de luxo à venda no país.

Os dados, segmentados por distritos, revelam que Lisboa é a zona preferida dos investidores
estrangeiros, visto que 40% das pesquisas internacionais de propriedades de gama alta se concentra
neste distrito. Os principais interessados neste produto de luxo são os espanhóis (13,0%), norte-
americanos (11,1%), ingleses (10,8%), brasileiros (10,4%) e franceses (7,1%).

No ranking dos seis distritos com mais interesse para os compradores de alto standing surge depois o
distrito de Faro, com 28% das pesquisas de luxo realizadas por estrangeiros. As nacionalidades que mais
procuram casas de luxo no Algarve são a inglesa (12,9%), holandesa (11,5%), francesa (10,5%), alemã
e espanhola (10,0% em ambos os casos).

A terceira posição do ranking vai para Setúbal com 8% das pesquisas. Os países que revelaram mais
interesse neste distrito foram a Alemanha (15,1%), Espanha (14,1%), Reino Unido (11,7%), França
(10,5%) e Estados Unidos (7,6%).

42/47



O distrito do Porto ocupa a quarta posição com 6% das pesquisas de luxo realizadas por estrangeiros.
Os espanhóis foram os que mais interesse mostraram com 13,6% das visitas. Seguem-se os brasileiros
(12,5%), franceses (11,9%), norte-americanos (11,2%) e ingleses (7,5%).

O quinto lugar vai para a Ilha da Madeira, concentrando 4% das pesquisas de luxo que se realizam em
Portugal por parte dos estrangeiros. Os ingleses (21,1%) e os alemães (20,9%) são os mais activos na
procura, seguidos pelos norte-americanos (5,4%), suíços (4,6%) e os franceses com 4,3% das
pesquisas.

Por último, no sexto lugar do ranking, surge o distrito de Braga com 2% das pesquisas. A nacionalidade
que mais revelou interesse por este distrito foi a francesa (25,7%), seguida pelos brasileiros (12,0%),
suíços (10,5%), espanhóis (10,0%) e ingleses (8,3%).

(Link)
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Imprensa e operadores internacionais entusiasmados com um
Algarve menos conhecido e multifacetado
Enoturismo, incursões pelo interior algarvio, experiências gastronómicas e contacto com
a natureza são motivações que despertam, cada vez mais, o interesse de jornalistas e de
operadores turísticos internacionais em visitar o destino.

Turismo do Algarve vê a sua estrate´gia validada e evidencia o contributo deste tipo de oferta para o
desenvolvimento sustentável do destino.

A descoberta de uma oferta alternativa e complementar às praias está a ganhar expressão junto dos
principais mercados da região. A curiosidade pelo interior algarvio é crescente e produtos como o
enoturismo, as experie^ncias gastronómicas e o turismo de natureza têm vindo a despertar o interesse
junto de operadores turísticos e de jornalistas internacionais, que se mostram entusiasmados perante as
novas perspetivas que o destino lhes oferece. Este é o resultado da estratégia que o Turismo do Algarve
tem vindo a implementar com o objetivo de promover a região como um destino versátil, com uma
oferta autêntica, diversificada, de qualidade e apelativa ao longo de todo o ano. A curiosidade gerada em
torno de um Algarve menos conhecido está a contribuir para alavancar a retoma da atividade
promocional do destino. Só no início deste mês de setembro, foram já realizadas duas visitas de
imprensa internacionais, com a presença de oito jornalistas do Reino Unido e da Irlanda, especificamente
organizadas com o intuito de revelar o caráter multifacetado da região. A estas, irão seguir-se muitas
outras iniciativas semelhantes, que se encontram já em fase de preparação. Uma das press trips foi
exclusivamente dedicada à promoção dos vinhos e da gastronomia locais. Os jornalistas tiveram a
oportunidade de conhecer as principais vinhas da região e de participar ativamente na experie^ncia das
vindimas (que, no Algarve, acontecem mais cedo do que nas outras regiões do país devido ao clima mais
quente). Puderam também perceber o contraste gastronómico entre o litoral e o interior algarvios,
através da degustação de produtos típicos da região como as ostras, apanhadas pelos próprios na Ria
Formosa, ou o medronho e a melosa, provados na serra de Monchique. Esta visita permitiu ainda aos
jornalistas notar a diversidade de registos que a gastronomia do Algarve consegue assumir, desde
propostas de fine dining a outras mais tradicionais e autênticas. A segunda press trip teve como principal
motivação dar ênfase ao turismo de natureza e à beleza dos cenários naturais que o Algarve
proporciona. Durante esta visita, os jornalistas puderam percorrer a Via Algarviana e a Rota Vicentina,
combinando passeios à beira-mar com percursos no interior e descobrindo, desta forma, a diversidade
das paisagens que é possível encontrar na região. Entre outros pontos, o programa foi também
complementado com um passeio para observação de golfinhos, em Sagres. Também como reforço
desta mesma estratégia, o Turismo do Algarve esteve presente na 5ª UNWTO Global Conference on
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Wine Tourism, iniciativa recentemente promovida no nosso país pela Organização Mundial do Turismo,
dedicada ao enoturismo como fator essencial para o desenvolvimento de zonas rurais. Durante este
evento, o Turismo do Algarve teve não só a a oportunidade de promover as principais refere^ncias da
região no que diz respeito a esse tipo de oferta, mas também de assinar um memorando para a adesão
ao Conselho Estratégico Nacional do Enoturismo. Este novo órgão, coordenado pelo Turismo de
Portugal, terá como objetivo promover a reflexão, o debate e a concertação nacional em torno desta
atividade. “É com muita satisfação que registamos este entusiasmo crescente em torno da descoberta
de novas valências do Algarve, para além do sol e mar. Este interesse reforça a procura e dá um sinal
positivo aos empresários da região para a necessidade de investir, cada vez mais, em experiências
autênticas e diferenciadoras e de criar ofertas estruturadas para além dos tradicionais circuitos
turísticos”, refere João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Produtos como o enoturismo, as
experiências gastronómicas ou as atividades de contacto com a natureza não só permitem reforçar o
caráter único e autêntico da região, como também contribuem para um desenvolvimento mais
sustentável do turismo no Algarve, na medida em que nos permitem trabalhar uma maior coesão
territorial, uma procura regular ao longo de todo o ano e uma maior diversificação de mercados”,
explica.
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Oferta alternativa e complementar despertam interesse de
imprensa e operadores turísticos internacionais no Algarve
Enoturismo, experiências gastronómicas e turismo de natureza surgem como alternativa
aos tradicionais "sol e mar".

A estratégia do Turismo do Algarve, de promover a região como um destino versátil, com uma oferta
autêntica, diversificada, de qualidade e apelativa ao longo de todo o ano, está a ter resultados. A
curiosidade pelo interior algarvio é crescente e produtos como o enoturismo, as experiências
gastronómicas e o turismo de natureza têm vindo a despertar o interesse junto de operadores turísticos
e de jornalistas internacionais, que se mostram “entusiasmados perante as novas perspetivas que o
destino lhes oferece”, admite o Turismo do Algarve, em comunicado.

Só no início deste mês de setembro, foram já realizadas duas visitas de imprensa internacionais, com a
presença de oito jornalistas do Reino Unido e da Irlanda, especificamente organizadas com o intuito de
revelar o caráter multifacetado da região, encontrando-se em preparação outras iniciativas semelhantes,
revela a entidade.

“É com muita satisfação que registamos este entusiasmo crescente em torno da descoberta de novas
valências do Algarve, para além do sol e mar. Este interesse reforça a procura e dá um sinal positivo aos
empresários da região para a necessidade de investir, cada vez mais, em experiências autênticas e
diferenciadoras e de criar ofertas estruturadas para além dos tradicionais circuitos turísticos”, refere João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, no comunicado.
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Para o responsável, produtos como o enoturismo, as experiências gastronómicas ou as atividades de
contacto com a natureza “não só permitem reforçar o caráter único e autêntico da região, como
também contribuem para um desenvolvimento mais sustentável do turismo no Algarve, na medida em
que nos permitem trabalhar uma maior coesão territorial, uma procura regular ao longo de todo o ano e
uma maior diversificação de mercados”, explica.

A primeira press trip teve na promoção dos vinhos, gastronomia local, degustação de produtos típicos da
região como as ostras, apanhadas pelos próprios na Ria Formosa, ou o medronho e a melosa, entre
outros, os principais motivos.

Já a segunda, deu ênfase ao turismo de natureza, com destaque para a diversidade das paisagens que
vão desde a Via Algarviana à Rota Vicentina, combinando passeios à beira-mar com percursos no
interior.

Além disso, o Turismo do Algarve marcou presença na 5.ª UNWTO Global Conference on Wine Tourism,
iniciativa recentemente promovida no nosso país pela Organização Mundial do Turismo (OMT), dedicada
ao enoturismo como fator essencial para o desenvolvimento de zonas rurais.
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