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ALCANCE • NACIONAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8075

REACH: 65586

Turismo cresce em agosto com recorde de turistas nacionais
Segundo os dados do INE, os turistas portugueses contribuíram com 4,2 milhões de
dormidas, um número recorde.

O setor do turismo manteve, em agosto, a tendência de recuperação registada nos meses anteriores.
Segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o número de
dormidas voltou a registar uma evolução positiva, uma recuperação sustentada pela procura interna, que
atingiu valores recorde. 

Os estabelecimentos de turismo nacionais receberam, em agosto, 2,5 milhões de hóspedes e 7,5
milhões de dormidas em agosto de 2021, correspondendo a aumentos de 35,6% e 47,6%,
respetivamente (subidas de 60,4% e 73% em julho, pela mesma ordem), de acordo com os dados
divulgados pelo INE.

Apesar desta recuperação do setor, os valores apresentados continuam abaixo dos registados antes da
pandemia, em agosto de 2019, com o número de hóspedes e de dormidas a cair 23,6% e 22,1%,
respetivamente.

O contributo dos turistas nacionais foi determinante para a evolução positiva do setor, em agosto. O
mercado interno contribuiu com 4,2 milhões de dormidas, o valor mensal mais elevado desde que há
registos, e aumentou 24,2%.

Em relação aos mercados externos, o instituto realça que se registou um crescimento de 94,5% e
totalizaram 3,3 milhões de dormidas. Face a agosto de 2019, verifica-se um aumento de 22,6% nas
dormidas dos residentes, enquanto as dormidas de não residentes registam uma quebra de 46,9%, o
que mostra que o setor continua a depender da procura de turistas nacionais.
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Nos primeiros oito meses do ano, verificou-se um aumento de 11,8% das dormidas totais, sustentado
no aumento de 29,1% dos turistas residentes, enquanto os turistas não residentes deram um contributo
negativo de 6,4%. "Comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas diminuíram 58,4% (-
18,9% nos residentes e -75,6% nos não residentes)", acrescenta o INE.

Em agosto, 16,5% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não
registaram movimento de hóspedes, uma percentagem inferior à registada em julho, mês em que
20,4% dos estabelecimentos decidiram não abrir portas.
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SÁBADO

30/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 50

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • HELENA GARRIDO

FAV: 4

AVE: € 9960

REACH: 31900

“A grande prioridade do próximo orçamento e recuperar dos
efeitos da crise”
Ministro das Finanças confirma que a fatura da T AP é idêntica ao custo de duas pontes
Vasco da Gama — 2 mil milhões de euros. E revela quais as prioridades do Governo para
os próximos anos
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NOTÍCIAS AO MINUTO

30/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 78

REACH: -1

Brexit. Cartão de cidadão deixa de ser válido para entrar no
Reino Unido
Os portugueses de visita ao Reino Unido deixam, a partir de sexta-feira, de poder usar
apenas o cartão de cidadão para entrar no país, passando a ter de apresentar um
passaporte biométrico, na sequência do 'Brexit'.

A medida já estava prevista no âmbito do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit') e
afeta todos os países do bloco (UE) que usam cartões de identidade, bem como a Suíça, a Noruega, a
Islândia e o Liechtenstein.

Uma exceção é aberta para os europeus ou familiares com estatuto de residência no país, que vão poder
continuar a usar os cartões de identidade para viajar até pelo menos 31 de dezembro de 2025.

O Governo britânico alega que esta forma de documento é menos segura, e quer colocar todos os
visitantes internacionais ao mesmo nível, passando a exigir um passaporte biométrico.

Além de ser "mais rápido de processar" pelos agentes nos postos de fronteira, refere, o passaporte
também pode ser usado nos 'e-Gates', os portões automáticos de controlo existentes nos aeroportos.

O setor do turismo é um dos que poderá sentir o impacto, já que a emissão de passaporte é um custo
adicional que nem todos estão dispostos a suportar, o qual ascende a 65 euros em Portugal, ou 95
euros se for um pedido urgente.

Um estudo realizado pela organização nacional de turismo VisitBritain junto de viajantes europeus no
início do ano concluiu que 8% admitia deixar de viajar para o Reino Unido se isso implicasse pedir um
passaporte.

O Reino Unido recebeu cerca de 40 milhões de visitas de pessoas da UE em 2019.
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DINHEIRO VIVO

30/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

Nove em cada dez empresas estão pelo alívio do IRS em 2022
Mais que alterações no IRC ou no IVA, mudanças no imposto sobre os rendimentos das
famílias são vistas como tendo o maior impacto para relançar economia, segundo
inquérito da EY.

É para alterações no IRC e no IVA que apontam as grandes propostas do setor empresarial apresentadas
até aqui ao governo para inclusão na proposta do Orçamento do Estado de 2022. Mas mesmo para os
negócios, as medidas de maior impacto para o conjunto da economia serão, ainda assim, as que
promovam alívio do IRS, apontam os resultados de um inquérito da consultora EY.

Nove em cada dez empresas entendem que as alterações do menu fiscal mais relevantes para apoiar
famílias e negócios na resposta à pandemia serão as que tiverem lugar em sede de IRS, segundo o
estudo de opinião que obteve, em setembro, 72 respostas entre clientes de serviços de fiscalidade da
consultora, tendo mais de metade das respostas origem em grandes empresas.

Dentro do que o governo poderá mudar em sede de IRS, a redução de taxas de imposto e o aumento
dos limites de dedução à coleta por despesas gerais e de saúde acrescidas devido à covid-19 surgem
como mais importantes do que a revisão de escalões que está a ser preparada pelo governo, sendo
consideradas relevantes por uma percentagem maior de inquiridos.

Praticamente sete em cada dez defendem a redução de taxas no IRS, com um universo menor - a
rondar os seis em cada dez - pela mudança nos intervalos de rendimento aos quais se aplicam as taxas
progressivas. A revisão das tabelas de retenção na fonte, que asseguraria um impacto mais imediato de
qualquer medida de alívio, só surge depois. É prioridade para cerca de metade dos que responderam ao
inquérito.

Ainda defendidas por uma maioria de inquiridos, as mexidas no IRC e no IVA são vistas como
importantes apenas por seis em cada dez, e o número cai para três em cada dez no que toca a dar
prioridade a mudanças nas contribuições pagas à Segurança Social, catálogo de benefícios fiscais
existente, impostos especiais de consumo ou IMI.
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No que toca a IRC, a redução das taxas de tributação autónoma e das taxas da derrama estadual
cobrada aos grande lucros são prioritárias, sendo defendidas por seis em cada dez inquiridos. Já no IVA,
a preocupação maior está nos custos da eletricidade, que têm vindo a subir. Três quartos dos inquiridos
defendem que o governo deve estender a aplicação da taxa intermédia de IVA para a eletricidade a todos
os escalões de consumo.

Menos consensual é a redução do IVA para 6% na hotelaria e restauração, prioridade para apenas quatro
em cada dez inquiridos.

Mas, antes de mudanças para IVA e IRC e logo após mexidas no IRS, surge a preocupação com
situações de tributação excessiva pela coexistência de imposto, taxas e contribuições. E, aqui, são
exemplo casos em que o IVA se aplica sobre taxas e outros impostos na aquisição de bens e serviços.
Como sucede com os combustíveis. São sete em cada dez os inquiridos da EY que acham que o
governo deve eliminar estas situações de "imposto sobre imposto".

De resto, a carga fiscal - de 34,8% do PIB em 2020 - recebe uma das pontuações mais baixas na
avaliação do sistema fiscal nacional, logo a seguir ao acesso e celeridade do sistema de justiça fiscal.
Ambas as pontuações pioram face aos resultados de estudo semelhante da EY produzido há um ano,
não indo além de 1,68 pontos e 1,46 pontos em cinco, respetivamente.

A estabilidade do sistema fiscal é o único aspeto onde as pontuações melhoram face à avaliação feita
antes da apresentação do Orçamento do Estado de 2021, chegando ainda assim apenas a 2,1 pontos
em cinco possíveis. Os inquiridos avaliam apenas como ligeiramente mais positivos os incentivos fiscais à
inovação (2,71 pontos) e a qualidade da interação com a Autoridade Tributária (2,51 pontos), mas
também com avaliações em queda face há um ano.

Globalmente, a avaliação dos clientes da EY quanto ao sistema fiscal nacional mantém-se negativa, e cai
mesmo relativamente aos resultados apurados pela consultora em 2020. De 2,15 para 2,02 pontos
entre cinco possíveis.

12/31



SIC NOTÍCIAS

29/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5970

REACH: -1

Portugal Ventures quer financiar novos projetos de turismo
A sociedade de capital de risco do Estado tem 10 milhões de euros para investir na quarta
edição do programa Call Tourism

A Portugal Ventures está à procura de projetos do setor do turismo alinhados com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU para financiar num máximo de 1 milhão de euros por
projeto, revela a sociedade de capital de risco do Estado em comunicado enviado esta quarta-feira às
redações.

A 4.ª edição da "Call Tourism", com uma dotação total de 10 milhões de euros, visa "o financiamento de
projetos não tecnológicos, área que mais sentiu os efeitos da pandemia", segundo a Portugal Ventures,
promotora desta iniciativa juntamente com o Turismo de Portugal e o Nest – Centro de Inovação para o
Turismo.

Apesar de projetos tecnológicos serem elegíveis no âmbito desta chamada, "o foco, contudo, desta
edição está na procura de projetos não tecnológicos que apresentem conceitos inovadores e
diferenciadores para a oferta turística do país, que contribuam para o enriquecimento da experiência do
turista e o reforço da competitividade de Portugal como destino turístico", segundo a sociedade de
capital de risco, atualmente no perímetro do Banco de Fomento.

O aviso apela à apresentação de projetos "que promovam a desmaterialização de processos e serviços,
reciclagem, reutilização e redução de resíduos, integração de energias limpas, eficiência energética,
eficiência hídrica e mobilidade inteligente".

Já entre os projetos não tecnológicos, a sociedade procura "projetos de hotelaria e de alojamento
turístico inovador, atividades de animação e experiência turística com exploração do património
paisagístico e cultural, atividades de aproveitamento dos recursos endógenos e revitalização de espaços
de interesse cultural".

A Portugal Ventures dá como exemplo em linha com este último grupo os projetos Algarve Sun Boats
("a primeira empresa de turismo marítimo do Algarve a operar com uma frota 100% ecológica"), a
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Hostels Hub (cadeia nacional que está a desenvolver uma rede de diferentes unidades em Portugal e
Espanha) e a Sleep & Nature (promotora de um hotel em Montemor-o-Novo, com um projeto que "tem
como missão trabalhar as perturbações do sono, stress e retoma de equilíbrio").
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JORNAL DE NOTÍCIAS

30/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8086

REACH: 109166

Comissão transfronteiriça aprova recomendação para ligação
ferroviária entre Faro e Sevilha
A Comissão Luso/Espanhola para a Cooperação T ransfronteiriça aprovou esta quarta-
feira um conjunto de recomendações aos governos de Portugal e de Espanha,
nomeadamente a concretização da ligação ferroviária de alta velocidade entre Sevilha
(Andaluzia) e Faro, no Algarve.

A Comissão Luso/Espanhola para a Cooperação Transfronteiriça aprovou esta quarta-feira um conjunto
de recomendações aos governos de Portugal e de Espanha, nomeadamente a concretização da ligação
ferroviária de alta velocidade entre Sevilha (Andaluzia) e Faro, no Algarve.

A extensão do designado corredor ferroviário transeuropeu do Atlântico e Mediterrânico, entre Sevilha
(Espanha) e Faro (Algarve), foi uma das propostas de mobilidade transfronteiriça apresentadas pelo
grupo de trabalho composto pelas regiões portuguesas do Algarve e Alentejo e da Andaluzia espanhola,
na reunião anual da comissão que decorreu em Mérida (Espanha).

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR) do Algarve, José Apolinário, disse que se trata de uma ligação ferroviária "de grande importância
para o desenvolvimento da mobilidade entre as regiões do Sul, podendo no futuro estender-se a Beja e a
Lisboa".

"Esta foi uma necessidade já identificada em 1992 quando se realizou a exposição mundial [Expo92] em
Sevilha, tendo sido colocada na oportunidade seguinte. Por isso, faz sentido que todos os atores
institucionais e empresariais dos dois países defendam que este tema tenha a maior prioridade por parte
dos governos de Lisboa e de Madrid", notou.

15/31



Na opinião do presidente da CCDR/Algarve, o tema da aposta na ferrovia "tem andado a passo de
caracol", apontando a necessidade de ser dado "um maior impulso e um registo coerente à mobilidade
ferroviária".

"No plano nacional queremos a eletrificação da linha do Algarve e a redução do tempo de viagem entre a
região e Lisboa, mas também queremos que a ligação do Algarve com a Andaluzia possa ter uma
resposta mais moderna em termos das ligações ferroviárias transeuropeias", defendeu.

Para José Apolinário, a aposta ferroviária nesta zona do território europeu [Algarve e Andaluzia] "não
tem andado às velocidades de comboio, média ou alta, mas, sim, à velocidade de caracol".

Apolinário assegurou que, enquanto presidente da CCDR/Algarve, irá debater-se por uma aposta na
ligação ferroviária, "seja na qualificação e eletrificação da linha ferroviária do Algarve, com ligação ao
aeroporto de Faro e à universidade do Algarve, seja em novos modos de transporte coletivo ferroviário".

"Parece-me evidente que o futuro é o transporte coletivo por meios suaves e ferroviários", sublinhou
José Apolinário.

Além da ligação ferroviária de alta velocidade entre o Algarve e a Andaluzia, foram também aprovados na
reunião da comissão Luso/Espanhola para a cooperação transfronteiriça, os documentos apresentados
pela comunidade EuroAAA no domínio das infraestruturas para a mobilidade entre as regiões portuguesas
do Alentejo e Algarve e a Andaluzia espanhola.

Entre as prioridades, o grupo de trabalho aponta a ligação transfronteiriça Alcoutim(Algarve)/Sanlúcar del
Guadiana(Andaluzia), a navegabilidade do rio Guadiana até Mértola e a conclusão da rede europeia de
ciclovias (EUROVELO), que ligará Sagres a Vila Real de Santo António e a Ayamonte, em Espanha.

O conjunto de recomendações hoje aprovado na reunião da comissão para a cooperação
transfronteiriça vai ser enviado aos governos de Portugal e de Espanha, que se vão reunir na 32.ª
Cimeira Ibérica, agendada para o dia 28 de outubro, em Trujillo, na comunidade autónoma espanhola da
Extremadura.

O documento seguirá também para a Comissão Europeia para ser analisado no âmbito das prioridades
de desenvolvimento dos diferentes corredores de mobilidade transeuropeus.
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POSTAL

30/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Escolas de hotelaria e turismo algarvias premiadas nos
Hospitality Education Awards
As escolas do T urismo de Portugal sediadas em Portimão, Faro e Vila Real de Santo
António arrecadaram prémios em 3 das 8 categorias em competição: Melhor Carreira
Jovem, Melhor Formador no Digital e Melhor Projeto Educacional

O Algarve e a excelência da formação na área de ‘Hospitality’ esteve em destaque na cerimónia de
entrega dos prémios da Formação Turística, edição 2021, que decorreu na Escola Superior de Hotelaria e
Turismo do Estoril esta segunda-feira.

As escolas do Turismo de Portugal sediadas em Portimão, Faro e Vila Real de Santo António arrecadaram
prémios em três das oito categorias em competição: Melhor Carreira Jovem, Melhor Formador no Digital
e Melhor Projeto Educacional.

Arrojado e inovador, o projeto Clube de Ciência Viva da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de
Sto. António foi considerado o melhor de todos os projetos educacionais em concurso.

Durante o próximo ano letivo será criado um Clube de Ciência Viva dentro da escola, que irá desenvolver,
entre outras atividades, o MED_LAB – Laboratório de atividades e experiências associadas à Dieta
Mediterrânica.

Segundo Manuel Serra, diretor da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António, “estes
prémios são impulsos positivos para mais e melhor qualificação, melhoria da qualidade dos serviços,
desenvolvimento económico e reconhecimento dos territórios”.

Nesta edição 2021 dos Hospitality Education Awards foi lançada pela primeira vez a categoria Melhor
Formador no Digital, tendo em conta o enquadramento da educação nos últimos dois anos. Abílio
Guerreiro, formador na área de Cozinha da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve foi o vencedor,
depois de já ter conquistado no ano passado a distinção de Melhor Carreira de Docente no Ensino
Profissional.
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Abílio Guerreiro fez questão de alertar que as ferramentas digitais, só por si, não chegam para uma
educação plena: “acredito na educação, acredito na era digital mas há algo que é insubstituível: as
pessoas. A emoção também é necessária que passe para o outro lado do ecrã. As pessoas que estão do
outro lado têm de sentir essa emoção, para que a nossa mensagem tenha êxito. O Digital permite isso”.

No âmbito da aposta numa formação com forte componente digital preconizada pelo Turismo de
Portugal para a sua rede de escolas irá ser criado a partir deste ano letivo um Laboratório Digital na
Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, localizada em Faro. Este Centro de Recursos será apetrechado
com os mais atuais equipamentos audiovisuais e ferramentas digitais, tendo em vista a produção de
conteúdos formativos.

Com cinco anos de experiência enquanto formadora e um currículo já sólido na área de Restauração e
Bebidas, Daniela Silvestre da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão venceu na categoria de Melhor
Carreira Jovem.

Para a jovem formadora, é uma boa oportunidade de destacar o trabalho “menos visível” desenvolvido
pelos profissionais: “Este prémio representa o reconhecimento nacional do meu trabalho, tanto ao nível
do front-office – aquilo que toda a gente vê e que pode comprovar através do produto final – mas
também ao nível do back-office – o que está “por trás das câmaras”. O trabalho “invisível”, aquele que
ninguém vê, tem de ser feito para que a apresentação final ao cliente seja perfeita".

Os Hospitality Educations Awards, promovidos pela Associação Fórum Turismo, têm como objetivo
dignificar as profissões nesta área e em simultâneo incentivar a formação de excelência, tendo em vista
a resposta às necessidades do setor.
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RENASCENÇA

29/09/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • MANHÃ DA

RENASCENÇA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

E para quem esteve a banhos este ano no Algarve fique a saber
que pode ter mergulhado em águas temperadas com
medicamentos
E para quem esteve a banhos este ano no Algarve fique a saber que pode ter
mergulhado em águas temperadas com medicamentos

E para quem esteve a banhos este ano no Algarve fique a saber que pode ter mergulhado em águas
temperadas com medicamentos
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JORNAL DO ALGARVE

30/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Faro é o aeroporto menos poluidor do Continente
Emitiu 570 mil toneladas de gases
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VISÃO

30/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 62

PROGRAMA • IMOBILIÁRIO /

TENDÊNCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5862

REACH: 33100

Regresso à Natureza com vista para o campo de golfe
A prática segura desta modalidade, numa altura em que o distanciamento físico é
essencial, fez subir o número de praticantes, animando as vendas nos resorts com
campos de golfe
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JORNAL DO ALGARVE

30/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • JA MAGAZINE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Cinco dias a espreitar as aves em Sagres
Festival de Observação da Natureza
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BARLAVENTO

29/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA SIMIRIS

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Um estúdio multimédia na Escola de Hotelaria
Novo equipamento de vídeo e som servirá para alunos e formadores da Escola de
Hotelaria e T urismo do Algarve (EHT A), em Faro, criarem conteúdos didáticos e
gravarem showcookings ao vivo e em direto para todo o mundo
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OPÇÃO TURISMO

30/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

Algarve focado na retoma do MI
O T urismo do Algarve aposta na recuperação do Meeting Industry (MI) e quer
demonstrar que o destino está preparado para voltar a receber todo o tipo de eventos.

O Turismo do Algarve aposta na recuperação do Meeting Industry (MI) e quer demonstrar que o destino
está preparado para voltar a receber todo o tipo de eventos.

Alavancar a retoma deste segmento é um objectivo prioritário para a promoção da região e, nesse
sentido, o Algarve marcou presença em três acções estratégicas.

Um desses eventos foi o The Meetings Space Autumn, dedicado à concretização de negócios na área de
MI. A edição deste ano teve lugar em Copenhaga e contou com a presença de 55 buyers de diversos
países da Europa, onde se destacaram o Reino Unido e a Alemanha, dois dos mercados mais relevantes
para a região.

Neste certame, a Associação Turismo do Algarve (ATA) teve a oportunidade de apresentar a oferta da
região aos diversos agentes do sector, mas também de participar em diversas actividades destinadas a
incentivar o networking com esses profissionais.

A ATA participou também no Connections for All, iniciativa exclusivamente dirigida a profissionais de
viagens, que se realizou em Londres, e onde marcaram presença cerca de 100 buyers do Reino Unido.
Estiveram 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 direccionado ao mercado
francês, que aconteceu em Cascais, a ATA teve 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 projecção 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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BARLAVENTO

29/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo do Algarve alavanca regresso dos eventos profissionais
Elevados padrões sanitários e de segurança colocam a região como destino de confiança
para a Meeting Industry
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