
SUL INFORMAÇÃO

28/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Caravela «Boa Esperança» saiu de Lagos para Portimão para
profundas reparações
Reparações das madeiras do casco e convés deverão durar quatro a cinco meses

A caravela «Boa Esperança» saiu do cais onde estava atracada, na Marina de Lagos, para os
Estaleiros Navais de Portimão, para «realizar uma intervenção de fundo», anuncia a Região de
Turismo do Algarve na sua página de Facebook.

Esta intervenção – ao nível de reparações das madeiras do casco e convés – deverá ter a duração de
quatro a cinco meses e ocorre no âmbito do projeto Exploraterra, cofinanciado com fundos europeus,
«para criar uma oferta cultural conjunta à volta da primeira viagem de circum-navegação e das
explorações marítimas, promovendo essa oferta a nível nacional e internacional e contribuindo para o
aumento dos fluxos turísticos, sobretudo dentro do espaço de cooperação – Portugal e Espanha»,
acrescenta a RTA.

Esta é uma parceria entre a RTA, o Município de Lagos e outros parceiros internacionais, com a
colaboração da Docapesca, com o objetivo de executar a recuperação e valorização desta réplica das
embarcações da época dos Descobrimentos, de forma a integrar a oferta cultural existente na região e
como suporte à promoção do destino Algarve.

Há anos que a caravela «Boa Esperança» estava atracada, sem sair para o mar nem receber visitas, e a
apodrecer lentamente, o que era constante motivo de comentários negativos nas redes sociais.
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https://www.sulinformacao.pt/2021/09/caravela-boa-esperanca-saiu-de-lagos-para-portimao-para-profundas-reparacoes/caravela-boa-esperanca-a-entrar-em-portimao/
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Notícia
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https://www.sulinformacao.pt/2021/09/caravela-boa-esperanca-saiu-de-lagos-para-portimao-para-profundas-reparacoes/


JORNAL I

28/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • ZOOM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

DE PREGO A FUNDO À LUZ AO FIM DO TÚNEL
O turismo foi nos últimos anos o principal motor de crescimento da economia portuguesa,
mas que sofreu um forte abanão com a pandemia.
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EXECUTIVE DIGEST

27/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 3530

REACH: -1

Portugal é o sexto país mais atrasado na retoma turística
Entre janeiro e maio deste ano, as chegadas internacionais a Portugal estão 87,8%
abaixo dos níveis de 2020 e 93,9% abaixo de igual período de 2019.

A edição desta segunda-feira do Jornal de Negócios avança “menos mil milhões de chegadas
internacionais, 840 mil milhões de euros de receitas turísticas perdidas, 120 milhões de postos de
trabalho que deixaram de existir”.

 

As contas da publicação económica têm por base os dados da Organização Mundial do Turismo (OMT),
segundo a qual em 2019 se registram 1.466 milhões de chegadas turísticas internacionais em todo o
mundo, com mais 170 milhões empregos diretos em todo o mundo.. Em 2020, o turismo mundial
fechou o ano com 399 milhões de chegadas internacionais.

Portugal é o sexto país mais atrasado na retoma turística. “Apesar de o turismo interno estar a puxar
pelo setor nacional este ano, a retoma do turismo internacional (que, em 2019, respondia por 70% das
dormidas em alojamentos turísticos em Portugal) está atrasada face aos restantes destinos europeus”,
conclui o Jornal de Negócios.

Entre janeiro e maio deste ano, as chegadas internacionais a Portugal estão 87,8% abaixo dos níveis de
2020 e 93,9% abaixo de igual período de 2019.
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TSF ONLINE

27/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 40244

É mesmo o fim do lay-off simplificado para bares e discotecas.
Governo não cede a apelo da AHRESP
Bares e discotecas vão voltar a funcionar a partir de outubro. Proprietários alegam que
não têm condições para assegurar a despesa e defendem a continuidade do lay-off
simplificado, mas o Executivo rejeita a hipótese.

O Governo não vai atender ao pedido da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP), que defende a continuidade do lay-off simplificado para apoio à manutenção dos postos de
trabalho no setor dos bares e discotecas.

No boletim diário publicado na página da AHRESP na internet, a associação defende que o lay-off
simplificado "é uma das principais medidas que devem ser mantidas, assegurando assim a continuidade
do apoio à manutenção dos postos de trabalho, por forma a não se desperdiçar todo o esforço que
empresas e Governo têm vindo a envidar desde o início desta crise pandémica".

A associação lembra que os bares e discotecas, que poderão voltar a funcionar a partir de um outubro,
estão encerrados "há mais de um ano e meio, com faturação zero", e sem "quaisquer condições para
assegurar a totalidade das despesas de funcionamento de forma imediata".

Questionado pela TSF, o Ministério do Trabalho confirma que o regime de lay-off simplificado vai mesmo
acabar no dia 1 de outubro para os estabelecimentos de animação noturna.

No entanto, o programa de apoio à retoma progressiva, sem lay-off simplificado, vai manter-se
enquanto vigorarem medidas restritivas de atividades económicas, como, por exemplo, limitação de
horário de funcionamento, de ocupação ou de lotação de estabelecimentos ou eventos, bem como
limitações à circulação de pessoas no território, ou condicionamento de acesso de turistas oriundos dos
principais mercados emissores de visitantes.

Notícia atualizada às 15h49
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EXPRESSO

28/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Presidente da ANA não antevê novo aeroporto antes de
2035/2040
José Luís Arnaut falou de uma situação "esquizofrénica", em que existe um
concessionário que quer investir e há "um conjunto de vicissitudes externas e de
constrangimentos de contexto" que não permitem avançar

O presidente do Conselho de Administração da ANA - Aeroportos de Portugal disse esta segunda-feira
que Portugal não deve ter uma nova infraestrutura aeroportuária antes de 2035/2040 e pediu uma
solução política célere.

Na conferência Dia Mundial do Turismo, organizada pela Confederação Portuguesa do Turismo, que
decorreu esta tarde em Coimbra, José Luís Arnaut falou de uma situação "esquizofrénica", em que existe
um concessionário que quer investir e há "um conjunto de vicissitudes externas e de constrangimentos
de contexto" que não permitem avançar.

"A única solução que tem declaração de impacte ambiental é o Montijo, que pode ser construída
amanhã. De Alcochete não sabemos e a nova versão do Montijo também não. Portanto, é preciso que
haja esse estudo, que o poder político e os partidos se entendam sobre a convergência e nos deem a
possibilidade e nos deixem construir", frisou.

O presidente da ANA salienta que se tivesse sido cumprido o acordo assinado com o Governo em 2016,
que previa a construção do novo aeroporto no Montijo, em 2024 o país teria "uma nova infraestrutura
aeroportuária".

12/56



"A TAP e Portugal precisam de um novo aeroporto", sustentou José Luís Arnaut, salientando que 95%
dos turistas chegam a Portugal de avião e sem uma nova infraestrutura "o turismo não cresce".

Com o novo aeroporto, acrescenta, Lisboa poderia receber anualmente mais 10 milhões de passageiros,
"que se perdem, o que é um valor económico imensurável".

Salientando que não há "soluções perfeitas", o responsável máximo da ANA pede uma solução para um
equipamento que "é necessário e torna-se urgente".

Sobre o movimento atual de passageiros, o presidente da ANA adiantou que nos meses de julho e
agosto os aeroportos portugueses estavam a 66% do tráfego registado em 2019.

A Madeira e Açores são casos de "recuperação fantásticos", com 95% e 87%, respetivamente, "quase
ao nível de 2019", e o Porto já vai nos 65%.

"Lisboa está a recuperar bem, com 54%, e Faro, com a limitação dos ingleses, tem ainda alguma
dificuldade, mas queremos crescer mais e há capacidade de crescer mais. Os turistas se não vierem para
Lisboa vão para outro sítio", defendeu José Luís Arnaut.

A Conferência Dia Mundial do Turismo decorreu na Antiga Igreja do Convento São Francisco, em
Coimbra, com a presença do Presidente da República na sessão de encerramento.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

28/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 3700

Lisboa só terá um novo aeroporto em 2035
O chairman da ANA, José Luís Arnaut, pede uma solução política célere para o novo
aeroporto.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

28/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

Governo vai lançar novo apoio para o turismo
Haverá verbas a fundo perdido para ajudar empresas a fazer investimentos e pagar
contas
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DN

28/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1120

REACH: 4100

Empresas de turismo vão ter novo apoio
O setor do turismo está já a registar um aumento da procura
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PÚBLICO

28/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 15000

Turismo terá “cheque” de 15 mil euros para investir
Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou que apoio a fundo perdido vai chegar ao
terreno “nos próximos dias”
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SUL INFORMAÇÃO

28/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Governo vai reforçar apoios ao setor do turismo
Pedro Siza Vieira anunciou que nas próximas semanas será lançada uma nova linha de
150 milhões de euros para reforçar a oferta existente neste momento

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital anunciou esta segunda-feira, 27 de
Setembro, em Coimbra, que o Governo vai continuar a lançar linhas de crédito para apoiar o
setor do turismo, cuja retoma em curso ainda «vai ser lenta».

Ao intervir na sessão de abertura da Conferência Mundial do Turismo, promovida pela Confederação do
Turismo de Portugal (CTP), Pedro Siza Vieira anunciou que nas próximas semanas será lançada uma
nova linha de 150 milhões de euros para reforçar a oferta existente neste momento.

«Nos próximos tempos precisaremos continuar a apoiar as empresas do setor turístico, porque apesar
de já estar aí a retoma ela ainda vai ser lenta», disse o governante na sessão, que decorreu na tarde de
ontem no Convento São Francisco, em Coimbra.

Neste momento, segundo o ministro, está em curso o programa Retomar para ajudar as empresas nas
«discussões que estão a ter com os seus bancos no sentido de assegurarem o ajustamento dos seus
créditos sobre moratórias às condições operacionais que podem antecipar».

Este programa vai ser reforçado com 150 milhões de euros «quer no Turismo de Portugal quer no
sistema bancário para pequenas e médias empresas», adiantou aos jornalistas.

Pedro Siza Vieira anunciou ainda o lançamento do programa Adaptar para atribuir incentivos a empresas
do setor para fazerem «pequenos investimentos para adequar as suas ofertas àquilo que são as novas
condições de operação».

Para o início do ano, está previsto o lançamento do programa Reforçar, que se destina a empresas que
pretendam começar a reduzir o seu endividamento ao abrigo das linhas Covid-19.

«Permitiremos que as empresas dos setores mais afetados possam ter acesso a um incentivo a fundo
perdido, desde que coloquem montantes do mesmo valor para amortizarem o seu endividamento
atual», frisou o governante.

O ministro garantiu ainda que o Governo vai manter nos próximos meses o regime de apoio à retoma
progressiva, que apoia os setores mais afetados com o pagamento de parte dos salários dos
trabalhadores quando as empresas não tenham capacidade de os fazer plenamente.

«É uma medida de proteção ao emprego que, ao mesmo tempo, constitui também um alívio à
tesouraria das empresas durante estes tempos de alguma incerteza».

Na sessão de abertura, o presidente da CTP, Francisco Calheiros, realçou que o motor do setor «está
momentaneamente gripado, sofreu muitos danos», mas acredita que será possível recuperá-lo.

Para isso, reafirmou, será necessário um «apoio muito claro do Governo», considerando que é
fundamental que os programas de apoio aprovados e anunciados para o turismo cheguem «rapidamente
às empresas».

No sábado, em entrevista à Lusa, o presidente da CTP já tinha instado o Governo a pôr em prática
medidas de apoio que ficaram «no papel», porque, segundo o responsável, as empresas «estão presas
por arames» e corre-se o risco de «morrer na praia».

«Muitas das empresas [do setor do turismo], neste momento, estão presas por arames. E qual é o
problema? O problema é que não podemos morrer quando estamos a chegar à praia. Quer dizer,
estamos a ver a praia e este esforço de um ano e meio é fundamental que não seja infrutífero»,
considerou Francisco Calheiros, em entrevista à agência Lusa.
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O presidente da CTP disse ainda acreditar que em Março de 2022 o setor vai retomar a sua atividade
normal, com a aproximação do Carnaval e da Páscoa, bem como com o fim do período de época baixa,
que se inicia agora em Outubro.

Na sua intervenção de ontem, voltou também a criticar, tal como em entrevista à Lusa no sábado, a
falta de flexibilidade no código laboral e a indefinição sobre o novo aeroporto de Lisboa.

Notícia
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https://www.sulinformacao.pt/2021/09/governo-vai-reforcar-apoios-ao-setor-do-turismo/


CORREIO DA MANHÃ

28/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7071

REACH: 126935

Governo realça que taxa de vacinação em Portugal pode
alavancar competitividade no turismo
Há há 23 mil estabelecimentos turísticos no país aderentes ao selo "Clean and Safe".

A elevada taxa de vacinação em Portugal pode permitir ao turismo "alavancar" a sua competitividade a
nível internacional, afirmou esta segunda-feira a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

"Portugal tem uma taxa de vacinação das mais elevadas do mundo e é importante -- entendemos nós --
alavancar a nossa competitividade também nesse fator distintivo", afirmou Rita Marques, que discursava
na Conferência Dia Mundial do Turismo, promovida pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP), que
decorre em Coimbra.

A membro do Governo realçou que tem "havido uma preocupação de continuar a trabalhar o tema da
segurança sanitária", anunciando que está pronta para ser lançada "uma campanha nacional e
internacional para estímulo à adoção de comportamentos seguros", por forma a "reforçar o
posicionamento de Portugal" também nessa área. 

Durante o discurso, no qual abordou várias das medidas de apoio à recuperação do setor, Rita Marques
realçou também que há 23 mil aderentes no país ao selo "Clean and Safe".

Antes da sua intervenção, também António Brochado Correia, da consultora PwC, realçou que Portugal
"tem hoje uma oportunidade" de se posicionar no mercado global face à taxa de vacinação elevada no
país.

"A curto e a médio prazo o país pode aproveitar o bom trabalho que fez nesta área e captar mais
turismo", notou, salientando que a saúde passou a ser uma área muito valorizada pelos turistas. 

Na sua apresentação, intitulada "Estado do Turismo", António Brochado Correia realçou que o turismo
levou "uma pancada forte" com a pandemia, sendo apenas expectável que a Europa regresse aos níveis
de volume comparáveis com 2019 "apenas em 2024".

Em entrevista à Lusa no sábado, o presidente da CTP, Francisco Calheiros também tinha destacado o
sucesso do processo de vacinação em Portugal, que tem um impacto "enorme" no turismo.
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"Sendo nós, neste momento, um destino extraordinariamente seguro, não há razão nenhuma para que
não comecemos a retomar já em 2022 o crescimento [do setor] e todos esperamos que em 2023
consigamos atingir os números de 2019, sem nunca esquecer que os anos 2017, 2018 e 2019 foram
anos extraordinários, talvez os melhores anos do turismo português", afirmou na entrevista.

A Conferência Dia Mundial do Turismo, organizada pela Confederação do Turismo de Portugal, decorre na
Antiga Igreja do Convento São Francisco, em Coimbra.
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RÁDIO UNIVERSITÁRIA
DO ALGARVE

28/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Estação Náutica de Faro lança plataforma digital no Dia Mundial
do Turismo
Associando-se à efeméride do Dia Mundial de T urismo, que se assinala hoje, dia 27 de
setembro, sob o tema designado pela Organização Mundial do T urismo (OMT ) para 2021
– T urismo para um crescimento inclusivo – a rede de parceiros da Estação Náutica de
Faro lança online neste dia a sua nova plataforma digital, que poderá ser acedida em
www.nauticalfaro.com

Associando-se à efeméride do Dia Mundial de Turismo, que se assinala hoje, dia 27 de setembro, sob o
tema designado pela Organização Mundial do Turismo (OMT) para 2021 – Turismo para um
crescimento inclusivo – a rede de parceiros da Estação Náutica de Faro lança online neste dia a sua
nova plataforma digital, que poderá ser acedida em www.nauticalfaro.com
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Esta rede de entidades, que tem o Município de Faro como entidade coordenadora,  conta atualmente
com cerca de 50 parceiros, estado aberta à adesão de novos, mediante pedido.

A plataforma agora lançada disponibiliza, de forma intuitiva e acessível, informação genérica sobre o
destino Faro, sua oferta turística e empresas, com destaque para a náutica, mas também apresentando
oferta de alojamento, restauração, animação turística, ensino, saúde e bem-estar, cultura, desporto e
outras atividades e serviços de apoio à náutica.

Entre outras funcionalidades, permite elencar a oferta de actividades das entidades parceiras, e seu
agendamento.

A criação desta plataforma surge na sequência do reconhecimento de Faro enquanto destino náutico,
certificado atribuído pela Fórum Oceano.

Este reconhecimento resultou da candidatura apresentada, que teve na Ria Formosa, sua actividades e
produtos, suas ilhas barreira, estruturas de apoio à náutica e oferta de actividades de lazer existentes, os
seus pontos fortes.

Tendo sido financiada pelo GAL Pesca do Sotavento do Algarve, tem o Município de Faro como entidade
coordenadora e com o seu lançamento pretende-se dar maior visibilidade às atividades náuticas no
concelho, desenvolvidas ao longo de todo o ano, procurando contribuir para o aumento de turistas e
visitantes, bem como para o aumento do tempo médio de estada dos turistas em Faro.

Notícia
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https://www.rua.pt/estacao-nautica-de-faro-lanca-plataforma-digital-no-dia-mundial-do-turismo/


LITORALGARVE

28/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino
está preparado para voltar a receber todo o tipo de eventos ao
vivo da chamada Meeting Industry
O T urismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para
voltar a receber todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI).

Turismo do Algarve está apostado em
demonstrar que o destino está preparado
para voltar a receber todo o tipo de
eventos ao vivo da chamada Meeting
Industry
O Turismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para voltar a receber
todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI).
Alavancar a retoma deste segmento é um objetivo prioritário para a promoção da região e, nesse
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sentido, o Algarve vai marcar presença, até ao final de setembro, em três ações estratégicas:

– The Meetings Space Autumn, um dos principais eventos europeus dedicados à concretização de
negócios na área de MI. A edição deste ano tem lugar em Copenhaga e conta com a presença de
5 5 buyers de diversos países da Europa, onde se destacam o Reino Unido e a Alemanha, dois dos
mercados mais relevantes para a região. Aqui, a Associação Turismo do Algarve (ATA) terá não só a
oportunidade de apresentar a oferta da região aos diversos agentes do setor, mas também de participar
em diversas atividades destinadas a incentivar o networking com esses profissionais.

– Connections for All, uma iniciativa exclusivamente dirigida a profissionais de viagens, que se irá
realizar em Londres, e onde marcarão presença cerca de 100 buyers do Reino Unido. A ATA irá participar
neste evento juntamente com algumas empresas turísticas da região, colocando em foco a oferta do
Algarve no que diz respeito a produtos como Turismo de Negócios, Turismo de Luxo ou Casamentos.

– Portugal Business Meetings, um workshop para profissionais, exclusivamente direcionado ao
mercado francês, que irá acontecer em Cascais, e onde a ATA terá acesso a reuniões com
27 buyers da Meeting Industry.

Através da participação neste tipo de eventos, estrategicamente selecionados, pretende-se reforçar o
posicionamento do Algarve como destino privilegiado para acolher todo o tipo de eventos profissionais.
Neste contexto, para além do enfoque em questões como a qualidade e diversidade das infraestruturas
existentes, o profissionalismo dos prestadores de servic¸os nesta a´rea, a variedade das atividades que
podem ser organizadas fora das salas de reuniões, as facilidades de acesso e de circulação ou as
temperaturas amenas ao longo de todo o ano, também os elevados padrões de higiene e segurança
existentes na região surgem como um atributo diferenciador do destino. O forte compromisso, por parte
de todos os agentes de turismo do Algarve, em torno da implementação e do cumprimento rigoroso de
um conjunto de medidas capazes de garantir a seguranc¸a daqueles que visitam a região é, atualmente,
um forte argumento que pesa na decisão de todos os organizadores de eventos.
 

“Procuramos, por um lado, continuar a inspirar e a surpreender todos os profissionais que
procuram os melhores locais para planear o seu evento, mas estamos também empenhados
em reconquistar a sua confiança e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de
segurança e de bem-estar em torno da oferta do Algarve”, explica João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve. “Estamos a conseguir passar essa mensagem e, para isso, têm contribuído
também as edições de sucesso de grandes eventos desportivos, de renome e projeção
internacional, que o Algarve tem vindo a receber recentemente, como o Campeonato Mundial de
Fo´rmula 1, o Grande Prémio de Moto GP ou o Portugal Masters em golfe, estes dois últimos
que contam já com um regresso anunciado à região no início do próximo mês de novembro  ”,
afirma.

Notícia
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Turismo do Algarve empenhado em alavancar o regresso dos
eventos profissionais à região
O T urismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para
voltar a receber todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI).

O Turismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para voltar a receber
todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI).

Alavancar a retoma deste segmento é um objetivo prioritário para a promoção da região e, nesse
sentido, o Algarve vai marcar presença, até ao final de setembro, em três ações estratégicas:

- The Meetings Space Autumn, um dos principais eventos europeus dedicados à concretização de
negócios na área de MI. A edição deste ano tem lugar em Copenhaga e conta com a presença de 55
buyers de diversos países da Europa, onde se destacam o Reino Unido e a Alemanha, dois dos mercados
mais relevantes para a região. Aqui, a Associação Turismo do Algarve (ATA) terá não só a oportunidade
de apresentar a oferta da região aos diversos agentes do setor, mas também de participar em diversas
atividades destinadas a incentivar o networking com esses profissionais;

- Connections for All, uma iniciativa exclusivamente dirigida a profissionais de viagens, que se irá realizar
em Londres, e onde marcarão presença cerca de 100 buyers do Reino Unido. A ATA irá participar neste
evento juntamente com algumas empresas turísticas da região, colocando em foco a oferta do Algarve
no que diz respeito a produtos como Turismo de Negócios, Turismo de Luxo ou Casamentos;

- Portugal Business Meetings, um workshop para profissionais, exclusivamente direcionado ao mercado
francês, que irá acontecer em Cascais, e onde a ATA terá acesso a reuniões com 27 buyers da Meeting
Industry.

Através da participação neste tipo de eventos, estrategicamente selecionados, pretende-se reforçar o
posicionamento do Algarve como destino privilegiado para acolher todo o tipo de eventos profissionais.
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Neste contexto, para além do enfoque em questões como a qualidade e diversidade das infraestruturas
existentes, o profissionalismo dos prestadores de servic¸os nesta a´rea, a variedade das atividades que
podem ser organizadas fora das salas de reuniões, as facilidades de acesso e de circulação ou as
temperaturas amenas ao longo de todo o ano, também os elevados padrões de higiene e segurança
existentes na região surgem como um atributo diferenciador do destino. O forte compromisso, por parte
de todos os agentes de turismo do Algarve, em torno da implementação e do cumprimento rigoroso de
um conjunto de medidas capazes de garantir a seguranc¸a daqueles que visitam a região é, atualmente,
um forte argumento que pesa na decisão de todos os organizadores de eventos.

“Procuramos, por um lado, continuar a inspirar e a surpreender todos os profissionais que procuram os
melhores locais para planear o seu evento, mas estamos também empenhados em reconquistar a sua
confiança e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de segurança e de bem-estar em torno
da oferta do Algarve”, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

“Estamos a conseguir passar essa mensagem e, para isso, têm contribuído também as edições de
sucesso de grandes eventos desportivos, de renome e projeção internacional, que o Algarve tem vindo a
receber recentemente, como o Campeonato Mundial de Fo´rmula 1, o Grande Pre´mio de Moto GP ou
o Portugal Masters em golfe, estes dois últimos que contam já com um regresso anunciado à região no
início do próximo mês de novembro ”, afirma.

Ademar Dias

Notícia

O Turismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para voltar a receber
todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI).

Alavancar a retoma deste segmento é um objetivo prioritário para a promoção da região e, nesse
sentido, o Algarve vai marcar presença, até ao final de setembro, em três ações estratégicas:

- The Meetings Space Autumn, um dos principais eventos europeus dedicados à concretização de
negócios na área de MI. A edição deste ano tem lugar em Copenhaga e conta com a presença de 55
buyers de diversos países da Europa, onde se destacam o Reino Unido e a Alemanha, dois dos mercados
mais relevantes para a região. Aqui, a Associação Turismo do Algarve (ATA) terá não só a oportunidade
de apresentar a oferta da região aos diversos agentes do setor, mas também de participar em diversas
atividades destinadas a incentivar o networking com esses profissionais;

- Connections for All, uma iniciativa exclusivamente dirigida a profissionais de viagens, que se irá realizar
em Londres, e onde marcarão presença cerca de 100 buyers do Reino Unido. A ATA irá participar neste
evento juntamente com algumas empresas turísticas da região, colocando em foco a oferta do Algarve
no que diz respeito a produtos como Turismo de Negócios, Turismo de Luxo ou Casamentos;
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- Portugal Business Meetings, um workshop para profissionais, exclusivamente direcionado ao mercado
francês, que irá acontecer em Cascais, e onde a ATA terá acesso a reuniões com 27 buyers da Meeting
Industry.

Através da participação neste tipo de eventos, estrategicamente selecionados, pretende-se reforçar o
posicionamento do Algarve como destino privilegiado para acolher todo o tipo de eventos profissionais.

Neste contexto, para além do enfoque em questões como a qualidade e diversidade das infraestruturas
existentes, o profissionalismo dos prestadores de servic¸os nesta a´rea, a variedade das atividades que
podem ser organizadas fora das salas de reuniões, as facilidades de acesso e de circulação ou as
temperaturas amenas ao longo de todo o ano, também os elevados padrões de higiene e segurança
existentes na região surgem como um atributo diferenciador do destino. O forte compromisso, por parte
de todos os agentes de turismo do Algarve, em torno da implementação e do cumprimento rigoroso de
um conjunto de medidas capazes de garantir a seguranc¸a daqueles que visitam a região é, atualmente,
um forte argumento que pesa na decisão de todos os organizadores de eventos.

“Procuramos, por um lado, continuar a inspirar e a surpreender todos os profissionais que procuram os
melhores locais para planear o seu evento, mas estamos também empenhados em reconquistar a sua
confiança e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de segurança e de bem-estar em torno
da oferta do Algarve”, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

“Estamos a conseguir passar essa mensagem e, para isso, têm contribuído também as edições de
sucesso de grandes eventos desportivos, de renome e projeção internacional, que o Algarve tem vindo a
receber recentemente, como o Campeonato Mundial de Fo´rmula 1, o Grande Pre´mio de Moto GP ou
o Portugal Masters em golfe, estes dois últimos que contam já com um regresso anunciado à região no
início do próximo mês de novembro ”, afirma.

Ademar Dias

Notícia

O Turismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para voltar a receber
todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI).

Alavancar a retoma deste segmento é um objetivo prioritário para a promoção da região e, nesse
sentido, o Algarve vai marcar presença, até ao final de setembro, em três ações estratégicas:

- The Meetings Space Autumn, um dos principais eventos europeus dedicados à concretização de
negócios na área de MI. A edição deste ano tem lugar em Copenhaga e conta com a presença de 55
buyers de diversos países da Europa, onde se destacam o Reino Unido e a Alemanha, dois dos mercados
mais relevantes para a região. Aqui, a Associação Turismo do Algarve (ATA) terá não só a oportunidade
de apresentar a oferta da região aos diversos agentes do setor, mas também de participar em diversas
atividades destinadas a incentivar o networking com esses profissionais;
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- Connections for All, uma iniciativa exclusivamente dirigida a profissionais de viagens, que se irá realizar
em Londres, e onde marcarão presença cerca de 100 buyers do Reino Unido. A ATA irá participar neste
evento juntamente com algumas empresas turísticas da região, colocando em foco a oferta do Algarve
no que diz respeito a produtos como Turismo de Negócios, Turismo de Luxo ou Casamentos;

- Portugal Business Meetings, um workshop para profissionais, exclusivamente direcionado ao mercado
francês, que irá acontecer em Cascais, e onde a ATA terá acesso a reuniões com 27 buyers da Meeting
Industry.

Através da participação neste tipo de eventos, estrategicamente selecionados, pretende-se reforçar o
posicionamento do Algarve como destino privilegiado para acolher todo o tipo de eventos profissionais.

Neste contexto, para além do enfoque em questões como a qualidade e diversidade das infraestruturas
existentes, o profissionalismo dos prestadores de servic¸os nesta a´rea, a variedade das atividades que
podem ser organizadas fora das salas de reuniões, as facilidades de acesso e de circulação ou as
temperaturas amenas ao longo de todo o ano, também os elevados padrões de higiene e segurança
existentes na região surgem como um atributo diferenciador do destino. O forte compromisso, por parte
de todos os agentes de turismo do Algarve, em torno da implementação e do cumprimento rigoroso de
um conjunto de medidas capazes de garantir a seguranc¸a daqueles que visitam a região é, atualmente,
um forte argumento que pesa na decisão de todos os organizadores de eventos.

“Procuramos, por um lado, continuar a inspirar e a surpreender todos os profissionais que procuram os
melhores locais para planear o seu evento, mas estamos também empenhados em reconquistar a sua
confiança e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de segurança e de bem-estar em torno
da oferta do Algarve”, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

“Estamos a conseguir passar essa mensagem e, para isso, têm contribuído também as edições de
sucesso de grandes eventos desportivos, de renome e projeção internacional, que o Algarve tem vindo a
receber recentemente, como o Campeonato Mundial de Fo´rmula 1, o Grande Pre´mio de Moto GP ou
o Portugal Masters em golfe, estes dois últimos que contam já com um regresso anunciado à região no
início do próximo mês de novembro ”, afirma.

Ademar Dias

Notícia
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Turismo do Algarve quer voltar a trazer eventos profissionais à
região
O T urismo do Algarve está apostado em voltar a receber todo o tipo de eventos ao vivo
da chamada Meeting Industry, pelo que marcar presença, até ao final de setembro, em
três ações estratégicas. O  «T he Meetings Space Autumn» é um dos principais eventos
europeus dedicados à concretização de negócios na área de MI e a edição deste ano tem
lugar em Copenhaga, contando com a presença de 55 buyers de diversos países da
Europa, onde se destacam o Reino Unido e a Alemanha, dois dos mercados mais
relevantes para o Algarve. Ali, a Associação Turismo do
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O Turismo do Algarve está apostado em voltar a receber todo o tipo de eventos ao vivo da chamada
Meeting Industry, pelo que marcar presença, até ao final de setembro, em três ações estratégicas. O
«The Meetings Space Autumn» é um dos principais eventos europeus dedicados à concretização de
negócios na área de MI e a edição deste ano tem lugar em Copenhaga, contando com a presença de 55
buyers de diversos países da Europa, onde se destacam o Reino Unido e a Alemanha, dois dos mercados
mais relevantes para o Algarve. Ali, a Associação Turismo do Algarve (ATA) terá, não só a oportunidade
de apresentar a oferta da região aos diversos agentes do setor, mas também de participar em várias
atividades destinadas a incentivar o networking com esses profissionais.

A «Connections for All» é uma iniciativa exclusivamente dirigida a profissionais de viagens, que se irá
realizar em Londres, e onde marcarão presença cerca de 100 buyers do Reino Unido. A ATA irá participar
neste evento juntamente com algumas empresas turísticas da região, colocando em foco a oferta do
Algarve no que diz respeito a produtos como Turismo de Negócios, Turismo de Luxo ou Casamentos.
Finalmente, o «Portugal Business Meetings» é um workshop para profissionais, exclusivamente
direcionado ao mercado francês, que irá acontecer em Cascais, e onde a ATA terá acesso a reuniões
com 27 buyers da Meeting Industry.

Através da participação neste tipo de eventos pretende-se reforçar o posicionamento do Algarve como
destino privilegiado para acolher todo o tipo de eventos profissionais. Neste contexto, para além do
enfoque em questões como a qualidade e diversidade das infraestruturas existentes, o profissionalismo
dos prestadores de serviços nesta área, a variedade das atividades que podem ser organizadas fora das
salas de reuniões, as facilidades de acesso e de circulação ou as temperaturas amenas ao longo de todo
o ano, também os elevados padrões de higiene e segurança existentes na região surgem como um
atributo diferenciador do destino.

Notícia
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Turismo do Algarve empenhado em alavancar o regresso dos
eventos profissionais à região
Para além da qualidade e da versatilidade da oferta da região, os elevados padrões
sanitários e de segurança são outros dos atributos diferenciadores que estão a ajudar a
promover o Algarve como destino de confiança para acolher a realização de eventos ao
vivo.
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Para além da qualidade e da versatilidade da oferta da região, os elevados padrões sanitários e
de segurança são outros dos atributos diferenciadores que estão a ajudar a promover o
Algarve como destino de confiança para acolher a realização de eventos ao vivo.

O Turismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para voltar a receber
todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI).
Alavancar a retoma deste segmento é um objetivo prioritário para a promoção da região e, nesse
sentido, o Algarve vai marcar presença, até ao final de setembro, em três ações estratégicas:

- The Meetings Space Autumn, um dos principais eventos europeus dedicados à concretização de
negócios na área de MI. A edição deste ano tem lugar em Copenhaga e conta com a presença de
5 5 buyers de diversos países da Europa, onde se destacam o Reino Unido e a Alemanha, dois dos
mercados mais relevantes para a região. Aqui, a Associação Turismo do Algarve (ATA) terá não só a
oportunidade de apresentar a oferta da região aos diversos agentes do setor, mas também de participar
em diversas atividades destinadas a incentivar o networking com esses profissionais.

- Connections for All, uma iniciativa exclusivamente dirigida a profissionais de viagens, que se irá realizar
em Londres, e onde marcarão presença cerca de 100 buyers do Reino Unido. A ATA irá participar neste
evento juntamente com algumas empresas turísticas da região, colocando em foco a oferta do Algarve
no que diz respeito a produtos como Turismo de Negócios, Turismo de Luxo ou Casamentos.

- Portugal Business Meetings, um workshop para profissionais, exclusivamente direcionado ao
mercado francês, que irá acontecer em Cascais, e onde a ATA terá acesso a reuniões com
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27 buyers da Meeting Industry.

Através da participação neste tipo de eventos, estrategicamente selecionados, pretende-se reforçar o
posicionamento do Algarve como destino privilegiado para acolher todo o tipo de eventos profissionais.
Neste contexto, para além do enfoque em questões como a qualidade e diversidade das infraestruturas
existentes, o profissionalismo dos prestadores de servic¸os nesta a´rea, a variedade das atividades que
podem ser organizadas fora das salas de reuniões, as facilidades de acesso e de circulação ou as
temperaturas amenas ao longo de todo o ano, também os elevados padrões de higiene e segurança
existentes na região surgem como um atributo diferenciador do destino. O forte compromisso, por parte
de todos os agentes de turismo do Algarve, em torno da implementação e do cumprimento rigoroso de
um conjunto de medidas capazes de garantir a seguranc¸a daqueles que visitam a região é, atualmente,
um forte argumento que pesa na decisão de todos os organizadores de eventos.

“Procuramos, por um lado, continuar a inspirar e a surpreender todos os profissionais que
procuram os melhores locais para planear o seu evento, mas estamos também empenhados
em reconquistar a sua confiança e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de
segurança e de bem-estar em torno da oferta do Algarve”, explica João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.

“Estamos a conseguir passar essa mensagem e, para isso, têm contribuído também as edições
de sucesso de grandes eventos desportivos, de renome e projeção internacional, que o Algarve
tem vindo a receber recentemente, como o Campeonato Mundial de Fo´rmula 1, o Grande Pre
´mio de Moto GP ou o Portugal Masters em golfe, estes dois últimos que contam já com um
regresso anunciado à região no início do próximo mês de novembro ”, afirma.

Notícia
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Turismo do Algarve quer regresso dos eventos profissionais à
região
O T urismo do Algarve, apostado em alavancar a retoma do segmento de Meeting
Industry (MI), “objetivo prioritário para a promoção da região”, vai marcar presença, até
ao final de setembro, em três ações estratégicas.
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O Turismo do Algarve, apostado em alavancar a retoma do segmento de Meeting Industry (MI),
“objetivo prioritário para a promoção da região”, vai marcar presença, até ao final de setembro, em três
ações estratégicas.

A instituição quer “demonstrar que o destino está preparado para voltar a receber todo o tipo de
eventos ao vivo”, face à “qualidade e versatilidade” da oferta da região e aos “elevados” padrões
sanitários e de segurança.

O Algarve estará presente no The Meetings Space Autumn, um dos principais eventos europeus
dedicados à concretização de negócios na área de MI, cuja edição deste ano tem lugar em Copenhaga
(Dinamarca) e conta com a presença de 55 “buyers” de diversos países da Europa, como Reino Unido e
a Alemanha.

A Associação Turismo do Algarve (ATA) terá não só a oportunidade de apresentar a oferta da região aos
diversos agentes do setor, mas também de participar em diversas atividades destinadas a incentivar o
networking com esses profissionais.

Evento em Londres na agenda

No evento Connections for All, uma iniciativa exclusivamente dirigida a profissionais de viagens, que se irá
realizar em Londres, com cerca de 100 “buyers” do Reino Unido, a ATA vai participar juntamente com
algumas empresas turísticas da região, colocando em foco a oferta algarvia em produtos como turismo
de negócios, turismo de luxo ou casamentos.

Por fim, no Portugal Business Meetings, um workshop para profissionais exclusivamente direcionado ao
mercado francês, agendado para Cascais, a ATA terá acesso a reuniões com 27 “buyers” da Meeting
Industry.

“Através da participação neste tipo de eventos, estrategicamente selecionados, pretende-se reforçar o
posicionamento do Algarve como destino privilegiado para acolher todo o tipo de eventos profissionais”,
salienta a ATA.

Eventos como os grandes prémios de Fo´rmula 1 e Moto GP, no Autódromo do Algarve, ou o Portugal
Masters em golfe, estes dois últimos com regresso anunciado à região em novembro, são três bons
exemplos da capacidade da região.

Notícia
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Turismo do Algarve focado na retoma de eventos profissionais na
região
O T urismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para
voltar a receber todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI).

O Turismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para voltar a receber
todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI).
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Alavancar a retoma deste segmento é um objetivo prioritário para a promoção da região e, nesse
sentido, o Algarve vai marcar presença, até ao final de setembro, em três ações estratégicas, anunciou a
Associação de Turismo do Algarve.

 

Um desses eventos, é o The Meetings Space Autumn, dedicado à concretização de negócios na área de
MI. A edição deste ano tem lugar em Copenhaga e conta com a presença de 55 buyers de diversos
países da Europa, onde se destacam o Reino Unido e a Alemanha, dois dos mercados mais relevantes
para a região. Aqui, a Associação Turismo do Algarve (ATA) terá não só a oportunidade de apresentar a
oferta da região aos diversos agentes do setor, mas também de participar em diversas atividades
destinadas a incentivar o networking com esses profissionais.

 

A ATA irá participar também no Connections for All, iniciativa exclusivamente dirigida a profissionais de
viagens, que se irá realizar em Londres, e onde marcarão presença cerca de 100 buyers do Reino Unido.
Estarão presentes juntamente com a ATA, algumas empresas turísticas da região, colocando em foco a
oferta do Algarve no que diz respeito a produtos como turismo de negócios, turismo de luxo ou
casamentos.

 

No Portugal Business Meetings, workshop para profissionais, exclusivamente direcionado ao mercado
francês, que irá acontecer em Cascais, a ATA terá acesso a reuniões com 27 buyers da Meeting Industry.

 

"Procuramos, por um lado, continuar a inspirar e a surpreender todos os profissionais que procuram os
melhores locais para planear o seu evento, mas estamos também empenhados em reconquistar a sua
confiança e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de segurança e de bem-estar em torno
da oferta do Algarve", explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

 

"Estamos a conseguir passar essa mensagem e, para isso, têm contribuído também as edições de
sucesso de grandes eventos desportivos, de renome e projeção internacional, que o Algarve tem vindo a
receber recentemente, como o Campeonato Mundial de Fo´rmula 1, o Grande Pre´mio de Moto GP ou
o Portugal Masters em golfe, estes dois últimos que contam já com um regresso anunciado à região no
início do próximo mês de novembro", afirma.

Notícia
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Turismo do Algarve promove região para a indústria dos eventos
- PME Magazine
A Associação de T urismo do Algarve (AT A) está a participar em eventos-chave para
promover a região cA Associação de T urismo do Algarve (AT A) está a participar em
eventos-chave para promover a região como palco da meeting industry (MI).

Assim, a associação estará presente no The Meetings Space Autumn, em Copenhaga, um dos principais
eventos europeus de concretização de negócios na área de MI; no Connections for All, em Londres,
evento dirigido a profissionais de viagens que contará com cerca de 100 buyers do Reino Unido; e ainda
no Portugal Business Meetings, “um workshop para profissionais, exclusivamente direcionado ao
mercado francês, que irá acontecer em Cascais, e onde a ATA terá acesso a reuniões com
27 buyers da meeting industry”, refere a ATA em comunicado.

“Procuramos, por um lado, continuar a inspirar e a surpreender todos os profissionais que procuram os
melhores locais para planear o seu evento, mas estamos também empenhados em reconquistar a sua
confiança e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de segurança e de bem-estar em torno
da oferta do Algarve”, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, citado no comunicado.
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Turismo do Algarve empenhado no regresso dos eventos
profissionais à região
Elevados padrões sanitários e de segurança estão a ajudar a promover o Algarve como
destino de confiança para acolher a realização de eventos ao vivo

 

Turismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para voltar a
receber todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI). Alavancar a retoma
deste segmento é um objetivo prioritário para a promoção da região. Nesse sentido, até final de
setembro, o Algarve vai marcar presença em três ações estratégicas:
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- The Meetings Space Autumn, um dos principais eventos europeus dedicados à concretização de
negócios na área de MI. A edição deste ano tem lugar em Copenhaga e conta com a presença de
5 5 buyers de diversos países da Europa, onde se destacam o Reino Unido e a Alemanha, dois dos
mercados mais relevantes para a região. Aqui, a Associação Turismo do Algarve (ATA) terá não só a
oportunidade de apresentar a oferta da região aos diversos agentes do setor, mas também de participar
em diversas atividades destinadas a incentivar o networking com esses profissionais.

- Connections for All, uma iniciativa exclusivamente dirigida a profissionais de viagens, que se irá realizar
em Londres, e onde marcarão presença cerca de 100 buyers do Reino Unido. A ATA irá participar neste
evento juntamente com algumas empresas turísticas da região, colocando em foco a oferta do Algarve
no que diz respeito a produtos como Turismo de Negócios, Turismo de Luxo ou Casamentos.

- Portugal Business Meetings, um workshop para profissionais, exclusivamente direcionado ao mercado
francês, que irá acontecer em Cascais, e onde a ATA terá acesso a reuniões com 27 buyers da Meeting
Industry.

Através da participação neste tipo de eventos, estrategicamente selecionados, pretende-se reforçar o
posicionamento do Algarve como destino privilegiado para acolher todo o tipo de eventos profissionais.

Neste contexto, para além do enfoque em questões como a qualidade e diversidade das infraestruturas
existentes, o profissionalismo dos prestadores de servic¸os nesta a´rea, a variedade das atividades que
podem ser organizadas fora das salas de reuniões, as facilidades de acesso e de circulação ou as
temperaturas amenas ao longo de todo o ano, também os elevados padrões de higiene e segurança
existentes na região surgem como um atributo diferenciador do destino.

O forte compromisso, por parte de todos os agentes de turismo do Algarve, em torno da
implementação e do cumprimento rigoroso de um conjunto de medidas capazes de garantir a
seguranc¸a daqueles que visitam a região é, atualmente, um forte argumento que pesa na decisão de
todos os organizadores de eventos.

“Procuramos, por um lado, continuar a inspirar e a surpreender todos os profissionais que procuram os
melhores locais para planear o seu evento, mas estamos também empenhados em reconquistar a sua
confiança e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de segurança e de bem-estar em torno
da oferta do Algarve”, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

“Estamos a conseguir passar essa mensagem e, para isso, têm contribuído também as edições de
sucesso de grandes eventos desportivos, de renome e projeção internacional, que o Algarve tem vindo a
receber recentemente, como o Campeonato Mundial de Fo´rmula 1, o Grande Pre´mio de Moto GP ou
o Portugal Masters em golfe, estes dois últimos que contam já com um regresso anunciado à região no
início do próximo mês de novembro ”, destaca.

Sobre a ATA:

A Associação Turismo do Algarve (ATA) é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivos
desenvolver, promover e divulgar o Algarve como destino turístico junto dos mercados externos. Tendo
por base um trabalho conjunto e sincronizado realizado entre entidades públicas e privadas para a
definição de objetivos e de um plano de promoção comuns, a atividade da ATA materializa-se no estudo,
na organização e desenvolvimento de ações específicas junto de públicos estratégicos.
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Turismo do Algarve Empenhado em Alavancar o Regresso dos
Eventos Profissionais à Região
O T urismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para
voltar a receber todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI).

O Turismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para voltar a receber
todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI).
Alavancar a retoma deste segmento é um objetivo prioritário para a promoção da região e, nesse
sentido, o Algarve vai marcar presença, até ao final de setembro, em três ações estratégicas:

- The Meetings Space Autumn, um dos principais eventos europeus dedicados à concretização de
negócios na área de MI. A edição deste ano tem lugar em Copenhaga e conta com a presença de
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5 5 buyers de diversos países da Europa, onde se destacam o Reino Unido e a Alemanha, dois dos
mercados mais relevantes para a região. Aqui, a Associação Turismo do Algarve (ATA) terá não só a
oportunidade de apresentar a oferta da região aos diversos agentes do setor, mas também de participar
em diversas atividades destinadas a incentivar o networking com esses profissionais.
- Connections for All, uma iniciativa exclusivamente dirigida a profissionais de viagens, que se irá realizar
em Londres, e onde marcarão presença cerca de 100 buyers do Reino Unido. A ATA irá participar neste
evento juntamente com algumas empresas turísticas da região, colocando em foco a oferta do Algarve
no que diz respeito a produtos como Turismo de Negócios, Turismo de Luxo ou Casamentos.
- Portugal Business Meetings, um workshop para profissionais, exclusivamente direcionado ao
mercado francês, que irá acontecer em Cascais, e onde a ATA terá acesso a reuniões com
27 buyers da Meeting Industry.

 

Através da participação neste tipo de eventos, estrategicamente selecionados, pretende-se reforçar o
posicionamento do Algarve como destino privilegiado para acolher todo o tipo de eventos profissionais.

Neste contexto, para além do enfoque em questões como a qualidade e diversidade das infraestruturas
existentes, o profissionalismo dos prestadores de servic¸os nesta a´rea, a variedade das atividades que
podem ser organizadas fora das salas de reuniões, as facilidades de acesso e de circulação ou as
temperaturas amenas ao longo de todo o ano, também os elevados padrões de higiene e segurança
existentes na região surgem como um atributo diferenciador do destino. O forte compromisso, por parte
de todos os agentes de turismo do Algarve, em torno da implementação e do cumprimento rigoroso de
um conjunto de medidas capazes de garantir a seguranc¸a daqueles que visitam a região é, atualmente,
um forte argumento que pesa na decisão de todos os organizadores de eventos.

 

"Procuramos, por um lado, continuar a inspirar e a surpreender todos os profissionais que
procuram os melhores locais para planear o seu evento, mas estamos também empenhados
em reconquistar a sua confiança e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de
segurança e de bem-estar em torno da oferta do Algarve", explica João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.

 

"Estamos a conseguir passar essa mensagem e, para isso, têm contribuído também as edições
de sucesso de grandes eventos desportivos, de renome e projeção internacional, que o Algarve
tem vindo a receber recentemente, como o Campeonato Mundial de Fo´rmula 1, o Grande Pre
´mio de Moto GP ou o Portugal Masters em golfe, estes dois últimos que contam já com um
regresso anunciado à região no início do próximo mês de novembro ", afirma.

 

ATA
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Turismo do Algarve empenhado em alavancar o regresso dos
eventos profissionais à região
Para além da qualidade e da versatilidade da oferta da região, os elevados padrões
sanitários e de segurança são outros dos atributos diferenciadores que estão a ajudar a
promover o Algarve como destino de confiança para acolher a realização de eventos ao
vivo.

O Turismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para voltar a receber
todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI). Alavancar a retoma deste segmento
é um objetivo prioritário para a promoção da região e, nesse sentido, o Algarve vai marcar presença, até
ao final de setembro, em três ações estratégicas: - The Meetings Space Autumn, um dos principais
eventos europeus dedicados à concretização de negócios na área de MI. A edição deste ano tem lugar
em Copenhaga e conta com a presença de 55 buyers de diversos países da Europa, onde se destacam o
Reino Unido e a Alemanha, dois dos mercados mais relevantes para a região. Aqui, a Associação Turismo
do Algarve (ATA) terá não só a oportunidade de apresentar a oferta da região aos diversos agentes do
setor, mas também de participar em diversas atividades destinadas a incentivar o networking com esses
profissionais. - Connections for All, uma iniciativa exclusivamente dirigida a profissionais de viagens, que
se irá realizar em Londres, e onde marcarão presença cerca de 100 buyers do Reino Unido. A ATA irá
participar neste evento juntamente com algumas empresas turísticas da região, colocando em foco a
oferta do Algarve no que diz respeito a produtos como Turismo de Negócios, Turismo de Luxo ou
Casamentos. - Portugal Business Meetings, um workshop para profissionais, exclusivamente direcionado
ao mercado francês, que irá acontecer em Cascais, e onde a ATA terá acesso a reuniões com 27 buyers
da Meeting Industry. Através da participação neste tipo de eventos, estrategicamente selecionados,
pretende-se reforçar o posicionamento do Algarve como destino privilegiado para acolher todo o tipo de
eventos profissionais. Neste contexto, para além do enfoque em questões como a qualidade e
diversidade das infraestruturas existentes, o profissionalismo dos prestadores de servic¸os nesta a´rea,
a variedade das atividades que podem ser organizadas fora das salas de reuniões, as facilidades de
acesso e de circulação ou as temperaturas amenas ao longo de todo o ano, também os elevados
padrões de higiene e segurança existentes na região surgem como um atributo diferenciador do destino.
O forte compromisso, por parte de todos os agentes de turismo do Algarve, em torno da
implementação e do cumprimento rigoroso de um conjunto de medidas capazes de garantir a
seguranc¸a daqueles que visitam a região é, atualmente, um forte argumento que pesa na decisão de
todos os organizadores de eventos.

“Procuramos, por um lado, continuar a inspirar e a surpreender todos os profissionais que procuram os
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melhores locais para planear o seu evento, mas estamos também empenhados em reconquistar a sua
confiança e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de segurança e de bem-estar em torno
da oferta do Algarve”, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

“Estamos a conseguir passar essa mensagem e, para isso, têm contribuído também as edições de
sucesso de grandes eventos desportivos, de renome e projeção internacional, que o Algarve tem vindo a
receber recentemente, como o Campeonato Mundial de Fo´rmula 1, o Grande Pre´mio de Moto GP ou
o Portugal Masters em golfe, estes dois últimos que contam já com um regresso anunciado à região no
início do próximo mês de novembro  ”, afirma.

50/56



MAIS ALGARVE

27/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • REGIONAIS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: -1

Turismo do Algarve Empenhado em Alavancar o Regresso dos
Eventos Profissionais à Região
O T urismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para
voltar a receber todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI).

O Turismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para voltar a receber
todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI).

Alavancar a retoma deste segmento é um objetivo prioritário para a promoção da região e, nesse
sentido, o Algarve vai marcar presença, até ao final de setembro, em três ações estratégicas:

- The Meetings Space Autumn, um dos principais eventos europeus dedicados à concretização de
negócios na área de MI. A edição deste ano tem lugar em Copenhaga e conta com a presença de
55 buyers de diversos países da Europa, onde se destacam o Reino Unido e a Alemanha, dois dos

mercados mais relevantes para a região. Aqui, a Associação Turismo do Algarve (ATA) terá não só a
oportunidade de apresentar a oferta da região aos diversos agentes do setor, mas também de participar

em diversas atividades destinadas a incentivar o networking com esses profissionais.
- Connections for All, uma iniciativa exclusivamente dirigida a profissionais de viagens, que se irá realizar
em Londres, e onde marcarão presença cerca de 100 buyers do Reino Unido. A ATA irá participar neste
evento juntamente com algumas empresas turísticas da região, colocando em foco a oferta do Algarve

no que diz respeito a produtos como Turismo de Negócios, Turismo de Luxo ou Casamentos.
- Portugal Business Meetings, um workshop para profissionais, exclusivamente direcionado ao

mercado francês, que irá acontecer em Cascais, e onde a ATA terá acesso a reuniões com
27 buyers da Meeting Industry.

 

Através da participação neste tipo de eventos, estrategicamente selecionados, pretende-se reforçar o
posicionamento do Algarve como destino privilegiado para acolher todo o tipo de eventos profissionais.

Neste contexto, para além do enfoque em questões como a qualidade e diversidade das infraestruturas
existentes, o profissionalismo dos prestadores de servic¸os nesta a´rea, a variedade das atividades que

podem ser organizadas fora das salas de reuniões, as facilidades de acesso e de circulação ou as
temperaturas amenas ao longo de todo o ano, também os elevados padrões de higiene e segurança

existentes na região surgem como um atributo diferenciador do destino. O forte compromisso, por parte
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de todos os agentes de turismo do Algarve, em torno da implementação e do cumprimento rigoroso de
um conjunto de medidas capazes de garantir a seguranc¸a daqueles que visitam a região é, atualmente,

um forte argumento que pesa na decisão de todos os organizadores de eventos.

 

"Procuramos, por um lado, continuar a inspirar e a surpreender todos os profissionais que
procuram os melhores locais para planear o seu evento, mas estamos também empenhados

em reconquistar a sua confiança e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de
segurança e de bem-estar em torno da oferta do Algarve", explica João Fernandes, presidente do

Turismo do Algarve.

 

"Estamos a conseguir passar essa mensagem e, para isso, têm contribuído também as edições
de sucesso de grandes eventos desportivos, de renome e projeção internacional, que o Algarve
tem vindo a receber recentemente, como o Campeonato Mundial de Fo´rmula 1, o Grande Pre
´mio de Moto GP ou o Portugal Masters em golfe, estes dois últimos que contam já com um

regresso anunciado à região no início do próximo mês de novembro ", afirma.

 

ATA

 

Link Notícia
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Turismo do Algarve empenhado no regresso dos eventos
profissionais à região
Elevados padrões sanitários e de segurança estão a ajudar a promover o Algarve como
destino de confiança para acolher a realização de eventos ao vivo

O Turismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para voltar a
receber todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI). Alavancar a retoma
deste segmento é um objetivo prioritário para a promoção da região. Nesse sentido, até final de
setembro, o Algarve vai marcar presença em três ações estratégicas:

- The Meetings Space Autumn, um dos principais eventos europeus dedicados à concretização de
negócios na área de MI. A edição deste ano tem lugar em Copenhaga e conta com a presença de
5 5 buyers de diversos países da Europa, onde se destacam o Reino Unido e a Alemanha, dois dos
mercados mais relevantes para a região. Aqui, a Associação Turismo do Algarve (ATA) terá não só a
oportunidade de apresentar a oferta da região aos diversos agentes do setor, mas também de participar
em diversas atividades destinadas a incentivar o networking com esses profissionais.

- Connections for All, uma iniciativa exclusivamente dirigida a profissionais de viagens, que se irá realizar
em Londres, e onde marcarão presença cerca de 100 buyers do Reino Unido. A ATA irá participar neste
evento juntamente com algumas empresas turísticas da região, colocando em foco a oferta do Algarve
no que diz respeito a produtos como Turismo de Negócios, Turismo de Luxo ou Casamentos.

- Portugal Business Meetings, um workshop para profissionais, exclusivamente direcionado ao mercado
francês, que irá acontecer em Cascais, e onde a ATA terá acesso a reuniões com 27 buyers da Meeting
Industry.

Através da participação neste tipo de eventos, estrategicamente selecionados, pretende-se reforçar o
posicionamento do Algarve como destino privilegiado para acolher todo o tipo de eventos profissionais.
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Neste contexto, para além do enfoque em questões como a qualidade e diversidade das infraestruturas
existentes, o profissionalismo dos prestadores de servic¸os nesta a´rea, a variedade das atividades que
podem ser organizadas fora das salas de reuniões, as facilidades de acesso e de circulação ou as
temperaturas amenas ao longo de todo o ano, também os elevados padrões de higiene e segurança
existentes na região surgem como um atributo diferenciador do destino.

O forte compromisso, por parte de todos os agentes de turismo do Algarve, em torno da
implementação e do cumprimento rigoroso de um conjunto de medidas capazes de garantir a
seguranc¸a daqueles que visitam a região é, atualmente, um forte argumento que pesa na decisão de
todos os organizadores de eventos.

“Procuramos, por um lado, continuar a inspirar e a surpreender todos os profissionais que procuram os
melhores locais para planear o seu evento, mas estamos também empenhados em reconquistar a sua
confiança e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de segurança e de bem-estar em torno
da oferta do Algarve”, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

“Estamos a conseguir passar essa mensagem e, para isso, têm contribuído também as edições de
sucesso de grandes eventos desportivos, de renome e projeção internacional, que o Algarve tem vindo a
receber recentemente, como o Campeonato Mundial de Fo´rmula 1, o Grande Pre´mio de Moto GP ou
o Portugal Masters em golfe, estes dois últimos que contam já com um regresso anunciado à região no
início do próximo mês de novembro ”, destaca.

Sobre a ATA:

A Associação Turismo do Algarve (ATA) é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivos
desenvolver, promover e divulgar o Algarve como destino turístico junto dos mercados externos. Tendo
por base um trabalho conjunto e sincronizado realizado entre entidades públicas e privadas para a
definição de objetivos e de um plano de promoção comuns, a atividade da ATA materializa-se no estudo,
na organização e desenvolvimento de ações específicas junto de públicos estratégicos.
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Turismo do Algarve empenhado em alavancar regresso dos
eventos profissionais à região | Ambitur
O T urismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para
voltar a receber todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI).
Alavancar a retoma deste segmento é um objetivo prioritário para a promoção da região
e, nesse sentido, o Algarve vai marcar presença, até ao final de setembro, em três ações
estratégicas:

O Turismo do Algarve está apostado em demonstrar que o destino está preparado para voltar a receber
todo o tipo de eventos ao vivo da chamada Meeting Industry (MI). Alavancar a retoma deste segmento
é um objetivo prioritário para a promoção da região e, nesse sentido, o Algarve vai marcar presença, até
ao final de setembro, em três ações estratégicas:

– The Meetings Space Autumn, um dos principais eventos europeus dedicados à concretização de
negócios na área de MI. A edição deste ano tem lugar em Copenhaga e conta com a presença de 55
buyers de diversos países da Europa, onde se destacam o Reino Unido e a Alemanha, dois dos mercados
mais relevantes para a região. Aqui, a Associação Turismo do Algarve (ATA) terá não só a oportunidade
de apresentar a oferta da região aos diversos agentes do setor, mas também de participar em diversas
atividades destinadas a incentivar o networking com esses profissionais.

– Connections for All, uma iniciativa exclusivamente dirigida a profissionais de viagens, que se irá realizar
em Londres, e onde marcarão presença cerca de 100 buyers do Reino Unido. A ATA irá participar neste
evento juntamente com algumas empresas turísticas da região, colocando em foco a oferta do Algarve
no que diz respeito a produtos como Turismo de Negócios, Turismo de Luxo ou Casamentos.

– Portugal Business Meetings, um workshop para profissionais, exclusivamente direcionado ao mercado
francês, que irá acontecer em Cascais, e onde a ATA terá acesso a reuniões com 27 buyers da Meeting
Industry.
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Através da participação neste tipo de eventos, estrategicamente selecionados, pretende-se reforçar o
posicionamento do Algarve como destino privilegiado para acolher todo o tipo de eventos profissionais.

Neste contexto, para além do enfoque em questões como a qualidade e diversidade das infraestruturas
existentes, o profissionalismo dos prestadores de servic¸os nesta a´rea, a variedade das atividades que
podem ser organizadas fora das salas de reuniões, as facilidades de acesso e de circulação ou as
temperaturas amenas ao longo de todo o ano, também os elevados padrões de higiene e segurança
existentes na região surgem como um atributo diferenciador do destino. O forte compromisso, por parte
de todos os agentes de turismo do Algarve, em torno da implementação e do cumprimento rigoroso de
um conjunto de medidas capazes de garantir a seguranc¸a daqueles que visitam a região é, atualmente,
um forte argumento que pesa na decisão de todos os organizadores de eventos.

“Procuramos, por um lado, continuar a inspirar e a surpreender todos os profissionais que procuram os
melhores locais para planear o seu evento, mas estamos também empenhados em reconquistar a sua
confiança e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de segurança e de bem-estar em torno
da oferta do Algarve”, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

“Estamos a conseguir passar essa mensagem e, para isso, têm contribuído também as edições de
sucesso de grandes eventos desportivos, de renome e projeção internacional, que o Algarve tem vindo a
receber recentemente, como o Campeonato Mundial de Fo´rmula 1, o Grande Pre´mio de Moto GP ou
o Portugal Masters em golfe, estes dois últimos que contam já com um regresso anunciado à região no
início do próximo mês de novembro ”, afirma.
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