
TVI

12/10/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 76112

REACH: -1

No Algarve, apesar de a época balnear já ter acabado, muitos
continuam a ir à praia e até dar um mergulho
No Algarve, apesar de a época balnear já ter acabado, muitos continuam a ir à praia e
até dar um mergulho

No Algarve, apesar de a época balnear já ter acabado, muitos continuam a ir à praia e até dar um
mergulho
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https://barlavento.sapo.pt/wp-content/uploads/2021/10/Algarve-Praia-02.jpg


JORNAL DE NEGÓCIOS

12/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUI NEVES

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Laskasas abre em Moscovo e vai ter hotel no Porto
Fabricante de artigos de mobiliário e decoração de Rebordosa atinge recorde de
faturáção, tendo durante a pandemia contratado mais 145 pessoas, aberto uma loja na
capital da Rússia e investido no negócio do imobiliário na cidade Invicta, onde vai construir
um Hotel Laskasas. E prepara a entrada em Nova Iorque e em Londres.
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BARLAVENTO

11/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo do Algarve quer posicionar o destino em eventos
profissionais
T urismo do Algarve quer tornar destino atrativo e inovador para quem o visita em
contexto profissional
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O capital intelectual da região, a investigação científica e o trabalho desenvolvido por empresas
tecnológicas são alguns dos atributos que o Turismo do Algarve tem promovido para captar eventos e
visitas profissionais ao destino.

Dando continuidade ao objetivo de estimular uma rápida retoma do segmento Meeting Industry (MI), o
Turismo do Algarve está a reforçar a promoção da região como um destino atrativo para acolher
eventos profissionais e visitas em contexto de trabalho.

Para isso, tem sido intensificada a aposta em nichos de mercado identificados como relevantes e com
potencial para atrair este tipo de ações.

O capital intelectual da região em áreas diversas como a saúde, a tecnologia e a inovação, a investigação
científica desenvolvida pela Universidade do Algarve ou o trabalho levado a cabo por empresas pioneiras
e startups locais em torno de projetos ambiciosos como o Algarve Tech Hub são alguns dos atributos
que o Turismo do Algarve está a integrar na sua estratégia de promoção.

Esta decisão tem como propósito explorar o potencial do destino para atrair públicos específicos como
empresários e empreendedores de todo o mundo, viajantes com interesses científicos, investidores ou
nómadas digitais.

«Queremos que o Algarve se afirme como um destino multicultural, dinâmico, propício à inovação e ao
desenvolvimento de conhecimento», afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

«Neste sentido, temos vindo a trabalhar, de forma próxima e direcionada, junto de nichos estratégicos,
de forma a dar a conhecer esta nova perspetiva da região e a torná-la atrativa para todos aqueles que
desejem visitar o Algarve em contexto profissional», explica.

De forma a dar consistência a este posicionamento, o Turismo do Algarve continua a apostar na
colaboração com a imprensa internacional.

Para esse efeito, disponibilizou, recentemente, um novo press kit, exclusivamente dedicado à Meeting
Industry, com informação atualizada sobre tudo o que a região tem para oferecer a este segmento e
que permite que o Algarve se distinga em relação a outros destinos.

Em paralelo, e seguindo o mesmo objetivo, a Associação Turismo do Algarve (ATA) continua a participar
em várias iniciativas especificamente direcionadas ao segmento dos eventos profissionais.

Só na primeira quinzena de outubro, o Algarve vai marcar presença em duas ações estrategicamente
relevantes:

M&I Healthcare Europe 2021, um fórum dedicado a top buyers europeus da área da saúde,
onde a ATA tenciona captar eventos da indústria farmacêutica, um dos sectores menos afetados
pela pandemia, tendo prevista a realização de mais de 40 reuniões.
Capítulo Ibérico da ICCA – International Congress and Convention Association, uma
participação que tem como objetivo reforçar a presença e a notoriedade do Algarve na maior
associação deste segmento. Durante o mesmo período, a ATA vai estar ainda presente em quatro
outras iniciativas, com o objetivo de promover, também, o destino junto de outros públicos-alvo,
ao nível de produtos, segmentos e mercados.
IFTM Top Resa, encontro anual de referência para os profissionais do sector do turismo do
mercado francês, que se realizou de 5 a 8 de outubro, em Paris, e onde a ATA teve oportunidade
de reunir com companhias aéreas e alguns dos principais operadores turísticos franceses.
Tfest, um evento que, este ano, reúne, no Dubai, de 10 a 14 de outubro, os melhores agentes
internacionais dedicados às viagens de luxo. Esta iniciativa caracteriza-se pela escolha criteriosa dos
participantes e irá permitir à ATA, que aí estará presente com oito dos seus associados, apresentar
o destino, em 40 reuniões personalizadas, junto de profissionais provenientes de vários países
europeus, americanos e do Médio Oriente, bem como de outros mercados emergentes.
ICOMIA World Marinas Conference 2021, uma conferência a ter lugar também no Dubai, de 12
a 14 de outubro, onde a ATA fará uma apresentação do Algarve, uma vez que Vilamoura será o
destino anfitrião deste evento de referência na área da indústria marítima recreativa em 2023.
TTG Travel Experience, a principal feira de Itália para profissionais de turismo que decorre, de 13
a 15 de outubro, na cidade de Rimini. Sendo o mercado italiano um dos que, em 2019, registava
uma procura crescente pelo Algarve, a presença da ATA neste evento tem como objetivo retomar
esse interesse pelo destino. Neste contexto, o Algarve irá participar através de um stand próprio,
onde a ATA estará acompanhada de quatro associados.
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https://www.algarvepromotion.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Trade_Tools/Press Kit/2021/press_kit_turismo_algarve_A4_72.pdf
https://www.algarvepromotion.pt/
https://www.mi-forums.com/
https://www.iccaworld.org/
https://www.iftm.fr/
https://www.travel-fest.com/
https://worldmarinasconference.com/
https://en.ttgexpo.it/


Link Notícia
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https://barlavento.sapo.pt/algarve/turismo-do-algarve-quer-posicionar-o-destino-em-eventos-profissionais


PRESSTUR

12/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3355

REACH: -1

Algarve reforça promoção da região como destino para visitar em
contexto profissional
O T urismo do Algarve anunciou que está a reforçar a promoção da região como “um
destino atractivo para acolher eventos profissionais e visitas em contexto de trabalho”,
intensificando a aposta em nichos de mercado que considera “relevantes e com potencial
para atrair este tipo de acções”.

O Turismo do Algarve anunciou que está a reforçar a promoção da região como “um destino atractivo
para acolher eventos profissionais e visitas em contexto de trabalho”, intensificando a aposta em nichos
de mercado que considera “relevantes e com potencial para atrair este tipo de acções”.

“Queremos que o Algarve se afirme como um destino multicultural, dinâmico, propício à inovação e ao
desenvolvimento de conhecimento”, afirmou João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, citado
num comunicado.

Para alcançar esse objectivo, João Fernandes sublinhou que a entidade está a trabalhar “junto de nichos
estratégicos, de forma a dar a conhecer esta nova perspectiva da região e a torná-la atractiva para
todos aqueles que desejem visitar o Algarve em contexto profissional”.

O Turismo do Algarve está a incluir na sua estratégia de promoção atributos como “o capital intelectual
da região em áreas diversas como a saúde, a tecnologia e a inovação, a investigação científica
desenvolvida pela Universidade do Algarve ou o trabalho levado a cabo por empresas pioneiras e start-
ups locais em torno de projectos ambiciosos como o Algarve Tech Hub”.

Ao promover estes atributos, a entidade pretende “explorar o potencial do destino para atrair públicos
específicos como empresários e empreendedores de todo o mundo, viajantes com interesses científicos,
investidores ou nómadas digitais”.

A estratégia incluiu a criação de um “Press Kit” para a imprensa internacional exclusivamente dedicado à
Meeting Industry (MI), com informação actualizada sobre “tudo o que a região tem para oferecer a este
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segmento e que permite que o Algarve se distinga em relação a outros destinos”.

O comunicado também destaca que a Associação Turismo do Algarve (ATA), com o mesmo objectivo,
continua a participar em várias iniciativas especificamente direccionadas ao segmento dos eventos
profissionais, tendo marcado presença em duas acções na primeira quinzena de Outubro: a M&I
Healthcare Europe 2021, “um fórum dedicado a top buyers europeus da área da saúde, onde a ATA
tenciona captar eventos da indústria farmacêutica – um dos sectores menos afectados pela pandemia -,
tendo prevista a realização de mais de 40 reuniões”, e o Capítulo Ibérico da ICCA - International
Congress and Convention Association, com o objectivo de “reforçar a presença e a notoriedade do
Algarve na maior associação deste segmento”.

Clique para ver mais: Algarve

Clique para ver mais: Feiras&Eventos
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ALGARVE NOTÍCIAS

12/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1465

REACH: -1

Turismo do Algarve quer tornar destino atrativo e inovador para
quem o visita em contexto profissional
Dando continuidade ao objetivo de estimular uma rápida retoma do segmento Meeting
Industry (MI), o T urismo do Algarve está a reforçar a promoção da região como um
destino atrativo para acolher eventos profissionais e visitas em contexto de trabalho

 

Dando continuidade ao objetivo de estimular uma rápida retoma do segmento Meeting Industry (MI), o
Turismo do Algarve está a reforçar a promoção da região como um destino atrativo para acolher
eventos profissionais e visitas em contexto de trabalho. Para isso, tem sido intensificada a aposta em
nichos de mercado identificados como relevantes e com potencial para atrair este tipo de ações.

O capital intelectual da região em áreas diversas como a saúde, a tecnologia e a inovação, a investigação
científica desenvolvida pela Universidade do Algarve ou o trabalho levado a cabo por empresas pioneiras
e start-ups locais em torno de projetos ambiciosos como o Algarve Tech Hub são alguns dos atributos
que o Turismo do Algarve está a integrar na sua estratégia de promoção. Esta decisão tem como
propósito explorar o potencial do destino para atrair públicos específicos como empresários e
empreendedores de todo o mundo, viajantes com interesses científicos, investidores ou nómadas
digitais.

“Queremos que o Algarve se afirme como um destino multicultural, dinâmico, propício à inovação e ao
desenvolvimento de conhecimento”, afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Neste
sentido, temos vindo a trabalhar, de forma próxima e direcionada, junto de nichos estratégicos, de
forma a dar a conhecer esta nova perspetiva da região e a torná-la atrativa para todos aqueles que
desejem visitar o Algarve em contexto profissional”, explica.

De forma a dar consistência a este posicionamento, o Turismo do Algarve continua a apostar na
colaboração com a imprensa internacional. Para esse efeito, disponibilizou, recentemente, um novo Press
Kit, exclusivamente dedicado à Meeting Industry, com informação atualizada sobre tudo o que a região
tem para oferecer a este segmento e que permite que o Algarve se distinga em relação a outros
destinos.
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Paralelamente, e seguindo o mesmo objetivo, a Associação Turismo do Algarve (ATA) continua a
participar em várias iniciativas especificamente direcionadas ao segmento dos eventos profissionais. Só
na primeira quinzena de outubro, o Algarve vai marcar presença em duas ações estrategicamente
relevantes:

- M&I Healthcare Europe 2021, um fórum dedicado a top buyers europeus da área da saúde, onde a ATA
tenciona captar eventos da indústria farmacêutica – um dos setores menos afetados pela pandemia -,
tendo prevista a realização de mais de 40 reuniões.

- Capítulo Ibérico da "ICCA - International Congress and Convention Association", uma participação que
tem como objetivo reforçar a presença e a notoriedade do Algarve na maior associação deste
segmento.

Durante o mesmo período, a ATA vai estar ainda presente em quatro outras iniciativas, com o objetivo
de promover, simultaneamente, o destino junto de outros públicos-alvo, ao nível de produtos,
segmentos e mercados:

- IFTM Top Resa, encontro anual de referência para os profissionais do setor do turismo do mercado
francês, que se realizou de 5 a 8 de outubro, em Paris, e onde a ATA teve oportunidade de reunir com
companhias aéreas e alguns dos principais operadores turísticos franceses.

- Tfest, um evento que, este ano, reúne, no Dubai, de 10 a 14 de outubro, os melhores agentes
internacionais dedicados às viagens de luxo. Esta iniciativa caracteriza-se pela escolha criteriosa dos
participantes e irá permitir à ATA, que aí estará presente com oito dos seus associados, apresentar o
destino, em 40 reuniões personalizadas, junto de profissionais provenientes de vários países europeus,
americanos e do Médio Oriente, bem como de outros mercados emergentes.

- ICOMIA World Marinas Conference 2021, uma conferência a ter lugar também no Dubai, de 12 a 14 de
outubro, onde a ATA fará uma apresentação do Algarve, uma vez que Vilamoura será o destino anfitrião
deste evento de referência na área da indústria marítima recreativa em 2023.

TTG Travel Experience, a principal feira de Itália para profissionais de turismo que decorre, de 13 a
15 de outubro, na cidade de Rimini. Sendo o mercado italiano um dos que, em 2019, registava uma
procura crescente pelo Algarve, a presença da ATA neste evento tem como objetivo retomar esse
interesse pelo destino. Neste contexto, o Algarve irá participar através de um stand próprio, onde a
ATA estará acompanhada de quatro associados.

(Link)
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https://www.algarvenoticias.com/pt-pt/noticias/turismo-do-algarve-quer-tornar-destino-atrativo-e-inovador-para-quem-o-visita-em-contexto


CORREIO DE LAGOS

12/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

Turismo do Algarve quer tornar destino atractivo e inovador para
quem o visita em contexto profissional
O capital intelectual da região, a investigação científica e o trabalho desenvolvido por
empresas tecnológicas são alguns dos atributos que o T urismo do Algarve tem promovido
para captar eventos e visitas profissionais ao destino.

O capital intelectual da região, a investigação científica e o trabalho desenvolvido por empresas
tecnológicas são alguns dos atributos que o Turismo do Algarve tem promovido para captar
eventos e visitas profissionais ao destino.

Dando continuidade ao objectivo de estimular uma rápida retoma do segmento Meeting Industry (MI), o
Turismo do Algarve está a reforçar a promoção da região como um destino atractivo para acolher
eventos profissionais e visitas em contexto de trabalho. Para isso, tem sido intensificada a aposta em
nichos de mercado identificados como relevantes e com potencial para atrair este tipo de acções.

O capital intelectual da região em áreas diversas como a saúde, a tecnologia e a inovação, a investigação
científica desenvolvida pela Universidade do Algarve ou o trabalho levado a cabo por empresas pioneiras
e start-ups locais em torno de projetos ambiciosos como o Algarve Tech Hub são alguns dos atributos
que o Turismo do Algarve está a integrar na sua estratégia de promoção. Esta decisão tem como
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propósito explorar o potencial do destino para atrair públicos específicos como empresários e
empreendedores de todo o mundo, viajantes com interesses científicos, investidores ou nómadas
digitais.

“Queremos que o Algarve se afirme como um destino multicultural, dinâmico, propício à
inovação e ao desenvolvimento de conhecimento”, afirma João Fernandes, presidente do Turismo
do Algarve. “Neste sentido, temos vindo a trabalhar, de forma próxima e direcionada, junto de
nichos estratégicos, de forma a dar a conhecer esta nova perspetiva da região e a torná-la
atractiva para todos aqueles que desejem visitar o Algarve em contexto profissional”, explica.

De forma a dar consistência a este posicionamento, o Turismo do Algarve continua a apostar na
colaboração com a imprensa internacional. Para esse efeito, disponibilizou, recentemente, um novo Press
Kit, exclusivamente dedicado à Meeting Industry, com informação atualizada sobre tudo o que a região
tem para oferecer a este segmento e que permite que o Algarve se distinga em relação a outros
destinos.

Paralelamente, e seguindo o mesmo objectivo, a Associação Turismo do Algarve (ATA) continua a
participar em várias iniciativas especificamente direcionadas ao segmento dos eventos profissionais. Só
na primeira quinzena de Outubro, o Algarve vai marcar presença em duas acções estrategicamente
relevantes:

- M&I Healthcare Europe 2021, um fórum dedicado a top buyers europeus da área da saúde, onde a
ATA tenciona captar eventos da indústria farmacêutica – um dos sectores menos afetados pela
pandemia -, tendo prevista a realização de mais de 40 reuniões.

- Capítulo Ibérico da "ICCA - International Congress and Convention Association", uma
participação que tem como objectivo reforçar a presença e a notoriedade do Algarve na maior
associação deste segmento.

Durante o mesmo período, a ATA vai estar ainda presente em quatro outras iniciativas, com o objetivo
de promover, simultaneamente, o destino junto de outros públicos-alvo, ao nível de produtos,
segmentos e mercados:

- IFTM Top Resa, encontro anual de referência para os profissionais do sector do turismo do mercado
francês, que se realizou de 5 a 8 de Outubro, em Paris, e onde a ATA teve oportunidade de reunir com
companhias aéreas e alguns dos principais operadores turísticos franceses.

- Tfest, um evento que, este ano, reúne, no Dubai, de 10 a 14 de Outubro, os melhores agentes
internacionais dedicados às viagens de luxo. Esta iniciativa caracteriza-se pela escolha criteriosa dos
participantes e irá permitir à ATA, que aí estará presente com oito dos seus associados, apresentar o
destino, em 40 reuniões personalizadas, junto de profissionais provenientes de vários países europeus,
americanos e do Médio Oriente, bem como de outros mercados emergentes.

- ICOMIA World Marinas Conference 2021, uma conferência a ter lugar também no Dubai, de 12 a
14 de Outubro, onde a ATA fará uma apresentação do Algarve, uma vez que Vilamoura será o destino
anfitrião deste evento de referência na área da indústria marítima recreativa em 2023.

TTG Travel Experience, a principal feira de Itália para profissionais de turismo que decorre, de 13
a 15 de Outubro, na cidade de Rimini. Sendo o mercado italiano um dos que, em 2019, registava
uma procura crescente pelo Algarve, a presença da ATA neste evento tem como objectivo retomar
esse interesse pelo destino. Neste contexto, o Algarve irá participar através de um stand próprio,
onde a ATA estará acompanhada de quatro associados.

(Link)
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https://correiodelagos.com/turismo-negocios/turismo-do-algarve-quer-tornar-destino-atractivo-e-inovador-para-quem-o-visita-em-contexto-profissional/


LITORALGARVE

12/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

TURISMO DO ALGARVE QUER TORNAR DESTINO ATRATIVO E
INOVADOR PARA QUEM O VISITA EM CONTEXTO PROFISSIONAL
O capital intelectual da região, a investigação científica e o trabalho desenvolvido por
empresas tecnológicas são alguns dos atributos que o T urismo do Algarve tem promovido
para captar eventos e visitas profissionais ao destino.

Dando continuidade ao objetivo de estimular uma rápida retoma do segmento Meeting Industry (MI), o
Turismo do Algarve está a reforçar a promoção da região como um destino atrativo para acolher
eventos profissionais e visitas em contexto de trabalho. Para isso, tem sido intensificada a aposta em
nichos de mercado identificados como relevantes e com potencial para atrair este tipo de ações.

O capital intelectual da região em áreas diversas como a saúde, a tecnologia e a inovação, a investigação
científica desenvolvida pela Universidade do Algarve ou o trabalho levado a cabo por empresas pioneiras
e start-ups locais em torno de projetos ambiciosos como o Algarve Tech Hub são alguns dos atributos
que o Turismo do Algarve está a integrar na sua estratégia de promoção. Esta decisão tem como
propósito explorar o potencial do destino para atrair públicos específicos como empresários e
empreendedores de todo o mundo, viajantes com interesses científicos, investidores ou nómadas
digitais.
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“Queremos que o Algarve se afirme como um destino multicultural, dinâmico, propício à
inovação e ao desenvolvimento de conhecimento”, afirma João Fernandes, presidente do Turismo
do Algarve. “Neste sentido, temos vindo a trabalhar, de forma próxima e direcionada, junto de
nichos estratégicos, de forma a dar a conhecer esta nova perspetiva da região e a torná-la
atrativa para todos aqueles que desejem visitar o Algarve em contexto profissional”, explica.

De forma a dar consistência a este posicionamento, o Turismo do Algarve continua a apostar na
colaboração com a imprensa internacional. Para esse efeito, disponibilizou, recentemente, um novo Press
Kit, exclusivamente dedicado à Meeting Industry, com informação atualizada sobre tudo o que a região
tem para oferecer a este segmento e que permite que o Algarve se distinga em relação a outros
destinos.

Paralelamente, e seguindo o mesmo objetivo, a Associação Turismo do Algarve (ATA) continua a
participar em várias iniciativas especificamente direcionadas ao segmento dos eventos profissionais. Só
na primeira quinzena de outubro, o Algarve vai marcar presença em duas ações estrategicamente
relevantes:

– M&I Healthcare Europe 2021, um fórum dedicado a top buyers europeus da área da saúde, onde a
ATA tenciona captar eventos da indústria farmacêutica – um dos setores menos afetados pela pandemia
-, tendo prevista a realização de mais de 40 reuniões.

– Capítulo Ibérico da “ICCA – International Congress and Convention Association“, uma
participação que tem como objetivo reforçar a presença e a notoriedade do Algarve na maior associação
deste segmento.

Durante o mesmo período, a ATA vai estar ainda presente em quatro outras iniciativas, com o objetivo
de promover, simultaneamente, o destino junto de outros públicos-alvo, ao nível de produtos,
segmentos e mercados:

– IFTM Top Resa, encontro anual de referência para os profissionais do setor do turismo do mercado
francês, que se realizou de 5 a 8 de outubro, em Paris, e onde a ATA teve oportunidade de reunir com
companhias aéreas e alguns dos principais operadores turísticos franceses.

– Tfest, um evento que, este ano, reúne, no Dubai, de 10 a 14 de outubro, os melhores agentes
internacionais dedicados às viagens de luxo. Esta iniciativa caracteriza-se pela escolha criteriosa dos
participantes e irá permitir à ATA, que aí estará presente com oito dos seus associados, apresentar o
destino, em 40 reuniões personalizadas, junto de profissionais provenientes de vários países europeus,
americanos e do Médio Oriente, bem como de outros mercados emergentes.
 

– ICOMIA World Marinas Conference 2021, uma conferência a ter lugar também no Dubai, de 12 a
14 de outubro, onde a ATA fará uma apresentação do Algarve, uma vez que Vilamoura será o destino
anfitrião deste evento de referência na área da indústria marítima recreativa em 2023. – TTG Travel
Experience, a principal feira de Itália para profissionais de turismo que decorre, de 13 a 15 de outubro,
na cidade de Rimini. Sendo o mercado italiano um dos que, em 2019, registava uma procura crescente
pelo Algarve, a presença da ATA neste evento tem como objetivo retomar esse interesse pelo destino.
Neste contexto, o Algarve irá participar através de um stand próprio, onde a ATA estará acompanhada
de quatro associados.

(Link)
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https://litoralgarve.pt/2021/10/11/turismo-do-algarve-quer-tornar-destino-atrativo-e-inovador-para-quem-o-visita-em-contexto-profissional/


SAPO

11/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • LIFESTYLE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 4885

REACH: 34000

Algarve na corrida para “Melhor destino de praia do mundo 2021”
O Algarve está novamente nomeado para “Melhor destino de praia do mundo 2021” nos
World T ravel Awards, os Óscares do turismo, categoria que venceu pela primeira vez no
último ano. A votação é aberta tanto a viajantes e público em geral, como a profissionais
das viagens e turismo
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Com a votação para “Melhor destino de praia do mundo 2021” a decorrer aqui, o anúncio do vencedor
decorrerá em novembro, durante uma gala em Moscovo, na Rússia.

A hotelaria da região está igualmente representada na corrida para a eleição dos melhores do mundo da
indústria turística, contando 20 nomeações em diversas categorias, incluindo a de “Melhor resort de praia
do mundo”, “Melhor family resort do mundo” ou “Melhor hotel de luxo do mundo”, entre outras.

Às duas dezenas de nomeações de hotéis do Algarve juntam-se seis nomeações de unidades da
Madeira, cinco de Lisboa e uma do Alentejo. Portugal está ainda nomeado para “Melhor destino do
mundo”, “Melhor destino familiar do mundo” e “Melhor destino de natureza do mundo”, num total de 54
nomeações nacionais.
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Ao mesmo tempo, e depois de alcançar diversos prémios internacionais, o filme promocional “O Algarve
fica-te bem/The Algarve looks good on you” está nomeado para “Melhor filme de turismo do mundo nos
CIFFT “People’s Choice” Awards 2021, uma iniciativa do Comité Internacional de Festivais de Filmes de
Turismo (CIFFT), que reúne os melhores festivais de cinema de turismo do mundo. A votação
decorre aqui.

Estabelecidos em 1993 para reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os setores-chave da
indústria de viagens, turismo e hospitalidade, os World Travel Awards celebram o seu 28.º aniversário em
2021. Todos os anos, uma série de cerimónias de gala regionais reconhecem a excelência em cada
continente, culminando numa Grande Final em que apenas são nomeados destinos, empresas, serviços e
equipamentos entre os melhores do mundo.

Link Notícia
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https://youtu.be/cUW2RT06-ys
https://www.cifft.com/cast-your-vote/
https://lifestyle.sapo.pt/casa-e-lazer/noticias-casa-e-lazer/artigos/algarve-na-corrida-para-melhor-destino-de-praia-do-mundo-2021


PUBLITURIS

12/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESTINOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 5

AVE: € 3985

REACH: -1

Algarve novamente na corrida aos ‘Óscares’ do turismo
Portugal aparece com um total de 54 nomeações para os World T ravel Awards,
encontrando-se a região do Algarve nomeada em duas dezenas de categorias.

O Algarve está novamente nomeado para “Melhor Destino de Praia do Mundo 2021” nos World Travel
Awards, os Óscares do turismo, depois de ter vencido a categoria pela primeira vez no último ano.

A hotelaria da região está, igualmente, representada na corrida para eleição, contando 20 nomeações
em diversas categorias, incluindo a de “Melhor Resort de Praia do Mundo”, “Melhor Family Resort do
Mundo” ou “Melhor Hotel de Luxo do Mundo”, entre outras.

Mas não é somente a região do Algarve que está nomeada para a 28.ª edição dos World Travel Awards.
Além das duas dezenas de nomeações de hotéis do Algarve juntam-se seis nomeações de unidades da
Madeira, cinco de Lisboa e uma do Alentejo.

Portugal está ainda nomeado para “Melhor Destino do Mundo”, “Melhor Destino Familiar do Mundo” e
“Melhor Destino de Natureza do Mundo”, num total de 54 nomeações nacionais.

A votação é aberta tanto a viajantes e público em geral, como a profissionais das viagens e turismo e
decorre em www.worldtravelawards.com/vote, sendo o vencedor anunciado em novembro, durante
uma gala a decorrer em Moscovo, na Rússia.

https://www.publituris.pt/2021/10/11/algarve-novamente-na-corrida-para-os-oscares-do-turismo
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http://www.worldtravelawards.com/vote


EVASÕES

11/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • O QUE FAZER

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 6

AVE: € 4345

REACH: -1

Portugal tem 54 nomeações aos prémios mundiais do turismo
Portugal tem 54 nomeações aos prémios mundiais do turismo. Entre elas, conta-se a do
Algarve como «Melhor Destino de Praia do Mundo 2021». A votação decorre online e o
vencedor será conhecido em novembro.
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Portugal está a concorrer para ganhar, novamente, o título de Melhor Destino do Mundo nos prémios
World Travel Awards, cujos vencedores vão ser conhecidos numa gala a decorrer em Moscovo, na
Rússia, em novembro deste ano. No total o país tem 54 nomeações, com o Algarve a concorrer
a “Melhor Destino de Praia do Mundo 2021”.

As votações estão abertas até ao dia 24 de outubro, tanto aos profissionais do setor das viagens e do
turismo como ao público em geral, e decorrem em www.worldtravelawards.com/vote.

Madeira, Lisboa e Alentejo também se fazem representar nestes prémios, com seis, cinco e uma
nomeação, respetivamente. Portugal está ainda nomeado para «Melhor Destino do Mundo», «Melhor
Destino Familiar do Mundo» e «Melhor Destino de Natureza do Mundo».

Os World Travel Awards foram estabelecidos em 1993 “para reconhecer, premiar e celebrar a excelência
em todos os setores-chave da indústria de viagens, turismo e hospitalidade”. Este ano, os prémios
celebram 28 edições, com a gala final a decorrer na Rússia, após uma série de cerimónias regionais
sobre cada um dos continentes.

Link Notícia
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http://www.worldtravelawards.com/vote
https://www.evasoes.pt/o-que-fazer/portugal-tem-54-nomeacoes-aos-premios-mundiais-do-turismo/1023833/


SUL INFORMAÇÃO

11/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 690

REACH: -1

Algarve está de novo na corrida para “Melhor Destino de Praia do
Mundo”
O vencedor será anunciado em Novembro, durante uma gala a decorrer em Moscovo, na
Rússia
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O Algarve está novamente nomeado para “Melhor Destino de Praia do Mundo 2021” nos World
Travel Awards, os óscares do turismo, categoria que venceu pela primeira vez no último ano.

A votação é aberta tanto a viajantes e público em geral, como a profissionais das viagens e turismo e
decorre aqui.

O vencedor será anunciado em Novembro, durante uma gala a decorrer em Moscovo, na Rússia.

A hotelaria da região está igualmente representada na corrida para a eleição dos melhores do mundo da
indústria turística, contando 20 nomeações em diversas categorias, incluindo a de «Melhor Resort de
Praia do Mundo», «Melhor Family Resort do Mundo» ou «Melhor Hotel de Luxo do Mundo», entre outras.

Às duas dezenas de nomeações de hotéis do Algarve juntam-se seis nomeações de unidades da
Madeira, cinco de Lisboa e uma do Alentejo. Portugal está ainda nomeado para «Melhor Destino do
Mundo», «Melhor Destino Familiar do Mundo» e «Melhor Destino de Natureza do Mundo», num total de
54 nomeações nacionais.

Estabelecidos em 1993 para reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os setores-chave da
indústria de viagens, turismo e hospitalidade, os World Travel Awards celebram o seu 28.º aniversário
este ano.

Todos os anos, uma série de cerimónias de gala regionais reconhecem a excelência em cada continente,
culminando numa Grande Final em que apenas são nomeados destinos, empresas, serviços e
equipamentos entre os melhores do mundo.

Ao mesmo tempo, e depois de alcançar diversos prémios internacionais, o filme promocional “O Algarve
fica-te bem / The Algarve looks good on you” está nomeado para Melhor Filme de Turismo do Mundo
nos CIFFT “People’s Choice” Awards 2021, uma iniciativa do Comité Internacional de Festivais de Filmes
de Turismo (CIFFT), que reúne os melhores festivais de cinema de turismo do mundo.

Lançado em 2020 para motivar os turistas a gozarem as férias de verão no Algarve, o filme “O Algarve
fica-te bem” tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso
internacional da atualidade, os @explorerssaurus_. Foi desenvolvido pela New Light Pictures para o
Turismo do Algarve e a realização é assinada por João Pedro Viegas.

A votação decorre online aqui.
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http://www.worldtravelawards.com/vote
http://www.cifft.com/cast-your-vote


Link Notícia
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https://www.sulinformacao.pt/2021/10/algarve-esta-de-novo-na-corrida-para-melhor-destino-de-praia-do-mundo/


BARLAVENTO

11/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve candidato ao Melhor Destino de Praia do Mundo 2021
O Algarve está de novo nomeado para «Melhor Destino de Praia do Mundo 2021» nos
World T ravel Awards, os Óscares do turismo, categoria que venceu pela primeira vez no
último ano.

A votação é aberta tanto a viajantes e público em geral, como a profissionais das viagens e turismo,
sendo o vencedor anunciado em novembro, durante uma gala a decorrer em Moscovo, na Rússia.

A hotelaria da região está igualmente representada na corrida para a eleição dos melhores do mundo da
indústria turística, contando 20 nomeações em diversas categorias, incluindo a de «Melhor Resort de
Praia do Mundo», «Melhor Family Resort do Mundo» ou «Melhor Hotel de Luxo do Mundo», entre outras.

Às duas dezenas de nomeações de hotéis do Algarve juntam-se seis nomeações de unidades da
Madeira, cinco de Lisboa e uma do Alentejo. Portugal está ainda nomeado para «Melhor Destino do
Mundo», «Melhor Destino Familiar do Mundo» e «Melhor Destino de Natureza do Mundo», num total de
54 nomeações nacionais.

Estabelecidos em 1993 para reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os setores-chave da
indústria de viagens, turismo e hospitalidade, os World Travel Awards celebram o seu 28.º aniversário
em 2021.

Todos os anos, uma série de cerimónias de gala regionais reconhecem a excelência em cada continente,
culminando numa Grande Final em que apenas são nomeados destinos, empresas, serviços e
equipamentos entre os melhores do mundo.
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Melhor filme de turismo do mundo
Ao mesmo tempo, e depois de alcançar diversos prémios internacionais, o filme promocional «O Algarve
fica-te bem / The Algarve looks good on you» está nomeado para Melhor Filme de Turismo do Mundo
nos CIFFT «People’s Choice» Awards 2021, uma iniciativa do Comité Internacional de Festivais de Filmes
de Turismo (CIFFT), que reúne os melhores festivais de cinema de turismo do mundo.

Lançado em 2020 para motivar os turistas a gozarem as férias de verão no Algarve, o filme «O Algarve
fica-te bem» tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso
internacional da atualidade, os @explorerssaurus_.

Foi desenvolvido pela New Light Pictures para o Turismo do Algarve e a realização é assinada por João
Pedro Viegas.

A votação decorre online aqui.

Link Notícia
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http://www.cifft.com/cast-your-vote
https://barlavento.sapo.pt/algarve/algarve-candidato-ao-melhor-destino-de-praia-do-mundo-2021


ALGARVE
INFORMATIVO

12/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 380

REACH: -1

Algarve na corrida para «Melhor Destino de Praia do Mundo
2021»
O Algarve está novamente nomeado para «Melhor Destino de Praia do Mundo 2021» nos
World T ravel Awards, os Óscares do turismo, categoria que venceu pela primeira vez no
último ano.

 

O Algarve está novamente nomeado para «Melhor Destino de Praia do Mundo 2021» nos World Travel
Awards, os Óscares do turismo, categoria que venceu pela primeira vez no último ano. A votação é
aberta, tanto a viajantes e público em geral, como a profissionais das viagens e turismo, e decorre em
www.worldtravelawards.com/vote, sendo o vencedor anunciado em novembro, durante uma gala a
decorrer em Moscovo, na Rússia. 

A hotelaria do Algarve está igualmente representada na corrida para a eleição dos melhores do mundo da
indústria turística, contando 20 nomeações em diversas categorias, incluindo a de «Melhor Resort de
Praia do Mundo», «Melhor Family Resort do Mundo» ou «Melhor Hotel de Luxo do Mundo», entre outras.
Às duas dezenas de nomeações de hotéis do Algarve juntam-se seis nomeações de unidades da
Madeira, cinco de Lisboa e uma do Alentejo. Portugal está ainda nomeado para «Melhor Destino do
Mundo», «Melhor Destino Familiar do Mundo» e «Melhor Destino de Natureza do Mundo», num total de
54 nomeações nacionais. 

Estabelecidos em 1993 para reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os setores-chave da
indústria de viagens, turismo e hospitalidade, os World Travel Awards celebram o seu 28.º aniversário em
2021. Todos os anos, uma série de cerimónias de gala regionais reconhecem a excelência em cada
continente, culminando numa Grande Final em que apenas são nomeados destinos, empresas, serviços e
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equipamentos entre os melhores do mundo. 

Em simultâneo, e depois de alcançar diversos prémios internacionais, o filme promocional «O Algarve
fica-te bem / The Algarve looks good on you» está nomeado para Melhor Filme de Turismo do Mundo
nos «People’s Choice Awards 2021», uma iniciativa do Comité Internacional de Festivais de Filmes de
Turismo (CIFFT), que reúne os melhores festivais de cinema de turismo do mundo. Lançado em 2020
para motivar os turistas a gozarem as férias de verão no Algarve, o filme «O Algarve fica-te bem» tem
como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso internacional da
atualidade, os @explorerssaurus_, foi desenvolvido pela New Light Pictures para o Turismo do Algarve e
é realizado por João Pedro Viegas. A votação decorre online em www.cifft.com/cast-your-vote.

(Link)
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http://www.cifft.com/cast-your-vote
https://algarveinformativo.blogspot.com/2021/10/algarve-na-corrida-para-melhor-destino.html


POSTAL

11/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Algarve volta a ser nomeado para Melhor Destino de Praia do
Mundo 2021
A hotelaria da região está igualmente representada na corrida para a eleição dos
melhores do mundo da indústria turística, contando 20 nomeações em diversas
categorias

O Algarve está novamente nomeado para "Melhor Destino de Praia do Mundo 2021" nos World Travel
Awards, os Óscares do turismo, categoria que venceu pela primeira vez no último ano. A votação é
aberta tanto a viajantes e público em geral, como a profissionais das viagens e turismo e decorre em
www.worldtravelawards.com/vote, sendo o vencedor anunciado em novembro, durante uma gala a
decorrer em Moscovo, na Rússia.

"A hotelaria da região está igualmente representada na corrida para a eleição dos melhores do mundo da
indústria turística, contando 20 nomeações em diversas categorias, incluindo a de "Melhor Resort de
Praia do Mundo", "Melhor Family Resort do Mundo" ou "Melhor Hotel de Luxo do Mundo", entre outras",
informa a Região de Turismo do Algarve em comunicado.

Às duas dezenas de nomeações de hotéis do Algarve juntam-se "seis nomeações de unidades da
Madeira, cinco de Lisboa e uma do Alentejo. Portugal está ainda nomeado para "Melhor Destino do
Mundo", "Melhor Destino Familiar do Mundo" e "Melhor Destino de Natureza do Mundo", num total de 54
nomeações nacionais".

Estabelecidos em 1993 para reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os setores-chave da
indústria de viagens, turismo e hospitalidade, os World Travel Awards celebram o seu 28.º aniversário em
2021. Todos os anos, uma série de cerimónias de gala regionais reconhecem a excelência em cada
continente, culminando numa Grande Final em que apenas são nomeados destinos, empresas, serviços e
equipamentos entre os melhores do mundo.

Melhor filme de turismo do mundo
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Ao mesmo tempo, e depois de alcançar diversos prémios internacionais, o filme promocional “O Algarve
fica-te bem / The Algarve looks good on you” está nomeado para Melhor Filme de Turismo do Mundo
nos CIFFT “People’s Choice” Awards 2021, uma iniciativa do Comité Internacional de Festivais de Filmes
de Turismo (CIFFT), que reúne os melhores festivais de cinema de turismo do mundo.

Lançado em 2020 para motivar os turistas a gozarem as férias de verão no Algarve, o filme “O Algarve
fica-te bem” tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso
internacional da atualidade, os @explorerssaurus_. Foi desenvolvido pela New Light Pictures para o
Turismo do Algarve e a realização é assinada por João Pedro Viegas.

A votação decorre online aqui.
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ALGARVE PRIMEIRO

11/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 2310

REACH: -1

Algarve na corrida para «Melhor Destino de Praia do Mundo
2021»
A Região de T urismo do Algarve - RT A, informou que o Algarve está novamente nomeado
para «Melhor Destino de Praia do Mundo 2021» nos World T ravel Awards, os Óscares do
turismo, categoria que venceu pela primeira vez no último ano

A votação é aberta tanto a viajantes e público em geral, como a profissionais das viagens e turismo e
decorre em www.worldtravelawards.com/vote, sendo o vencedor anunciado em novembro, durante
uma gala a decorrer em Moscovo, na Rússia.
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A hotelaria da região está igualmente representada na corrida para a eleição dos melhores do mundo da
indústria turística, contando 20 nomeações em diversas categorias, incluindo a de «Melhor Resort de
Praia do Mundo», «Melhor Family Resort do Mundo» ou «Melhor Hotel de Luxo do Mundo», entre outras.

 

Às duas dezenas de nomeações de hotéis do Algarve juntam-se seis nomeações de unidades da
Madeira, cinco de Lisboa e uma do Alentejo. Portugal está ainda nomeado para «Melhor Destino do
Mundo», «Melhor Destino Familiar do Mundo» e «Melhor Destino de Natureza do Mundo», num total de
54 nomeações nacionais.

 

Estabelecidos em 1993 para reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os setores-chave da
indústria de viagens, turismo e hospitalidade, os World Travel Awards celebram o seu 28.º aniversário em
2021. Todos os anos, uma série de cerimónias de gala regionais reconhecem a excelência em cada
continente, culminando numa Grande Final em que apenas são nomeados destinos, empresas, serviços e
equipamentos entre os melhores do mundo.

 

Ao mesmo tempo, e depois de alcançar diversos prémios internacionais, o filme promocional “O Algarve
fica-te bem / The Algarve looks good on you” está nomeado para Melhor Filme de Turismo do Mundo
nos CIFFT “People’s Choice” Awards 2021, uma iniciativa do Comité Internacional de Festivais de Filmes
de Turismo (CIFFT), que reúne os melhores festivais de cinema de turismo do mundo.

 

Lançado em 2020 para motivar os turistas a gozarem as férias de verão no Algarve, o filme “O Algarve
fica-te bem” tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso
internacional da atualidade, os  @explorerssaurus_. Foi desenvolvido pela New Light Pictures para o
Turismo do Algarve e a realização é assinada por João Pedro Viegas.

 

A votação decorre online em www.cifft.com/cast-your-vote.

 

Link Notícia
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https://www.cifft.com/cast-your-vote
https://www.algarveprimeiro.com/d/algarve-na-corrida-para-melhor-destino-de-praia-do-mundo-2021/40940-1


DIÁRIO ONLINE

12/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 280

REACH: -1

Algarve na corrida para “Melhor Destino de Praia do Mundo”
Destino Algarve acumula nomeações em prémios de turismo mundiais

Destino Algarve acumula nomeações em prémios de turismo mundiais

O Algarve está novamente nomeado para «Melhor Destino de Praia do Mundo 2021» nos World Travel
Awards, os Óscares do turismo, categoria que venceu pela primeira vez no último ano.

A votação é aberta tanto a viajantes e público em geral, como a profissionais das viagens e turismo
(votação AQUI) , sendo o vencedor anunciado em novembro, durante uma gala a decorrer em
Moscovo, na Rússia.

A hotelaria da região está igualmente representada na corrida para a eleição dos melhores do mundo da
indústria turística, contando 20 nomeações em diversas categorias, incluindo a de «Melhor Resort de
Praia do Mundo», «Melhor Family Resort do Mundo» ou «Melhor Hotel de Luxo do Mundo», entre outras.

Às duas dezenas de nomeações de hotéis do Algarve juntam-se seis nomeações de unidades da
Madeira, cinco de Lisboa e uma do Alentejo. Portugal está ainda nomeado para «Melhor Destino do
Mundo», «Melhor Destino Familiar do Mundo» e «Melhor Destino de Natureza do Mundo», num total de
54 nomeações nacionais.

Estabelecidos em 1993 para reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os setores-chave da
indústria de viagens, turismo e hospitalidade, os World Travel Awards celebram o seu 28.º aniversário em
2021. Todos os anos, uma série de cerimónias de gala regionais reconhecem a excelência em cada
continente, culminando numa Grande Final em que apenas são nomeados destinos, empresas, serviços e
equipamentos entre os melhores do mundo.

Melhor filme de turismo do Mundo
Ao mesmo tempo, e depois de alcançar diversos prémios internacionais, o filme promocional "O Algarve
fica-te bem" está nomeado para Melhor Filme de Turismo do Mundo nos CIFFT “People’s Choice” Awards
2021, uma iniciativa do Comité Internacional de Festivais de Filmes de Turismo (CIFFT), que reúne os
melhores festivais de cinema de turismo do mundo.

Lançado em 2020 para motivar os turistas a gozarem as férias de verão no Algarve, o filme “O Algarve
fica-te bem” tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso
internacional da atualidade, os  @explorerssaurus_. Foi desenvolvido pela New Light Pictures para o
Turismo do Algarve e a realização é assinada por João Pedro Viegas.

https://regiao-sul.pt/2021/10/11/economia/algarve-na-corrida-para-melhor-destino-de-praia-do-
mundo/554861
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CORREIO DE LAGOS

12/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 410

REACH: -1

Algarve na corrida para «melhor destino de praia do mundo
2021»
Destino acumula nomeações em prémios de turismo mundiais

Destino acumula nomeações em prémios de turismo mundiais

O Algarve está novamente nomeado para «Melhor Destino de Praia do Mundo 2021» nos World
Travel Awards, os Óscares do turismo, categoria que venceu pela primeira vez no último ano.

A votação é aberta tanto a viajantes e público em geral, como a profissionais das viagens e turismo e
decorre em www.worldtravelawards.com/vote, sendo o vencedor anunciado em novembro, durante
uma gala a decorrer em Moscovo, na Rússia.

A hotelaria da região está igualmente representada na corrida para a eleição dos melhores do mundo da
indústria turística, contando 20 nomeações em diversas categorias, incluindo a de «Melhor Resort de
Praia do Mundo», «Melhor Family Resort do Mundo» ou «Melhor Hotel de Luxo do Mundo», entre outras.

Às duas dezenas de nomeações de hotéis do Algarve juntam-se seis nomeações de unidades da
Madeira, cinco de Lisboa e uma do Alentejo. Portugal está ainda nomeado para «Melhor Destino do
Mundo», «Melhor Destino Familiar do Mundo» e «Melhor Destino de Natureza do Mundo», num total de
54 nomeações nacionais.
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Estabelecidos em 1993 para reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os setores-chave da
indústria de viagens, turismo e hospitalidade, os World Travel Awards celebram o seu 28.º aniversário em
2021. Todos os anos, uma série de cerimónias de gala regionais reconhecem a excelência em cada
continente, culminando numa Grande Final em que apenas são nomeados destinos, empresas, serviços e
equipamentos entre os melhores do mundo.

Melhor filme de turismo do mundo
Ao mesmo tempo, e depois de alcançar diversos prémios internacionais, o filme promocional “O Algarve
fica-te bem / The Algarve looks good on you” está nomeado para Melhor Filme de Turismo do Mundo
nos CIFFT “People’s Choice” Awards 2021, uma iniciativa do Comité Internacional de Festivais de Filmes
de Turismo (CIFFT), que reúne os melhores festivais de cinema de turismo do mundo.

Lançado em 2020 para motivar os turistas a gozarem as férias de verão no Algarve, o filme “O Algarve
fica-te bem” tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso
internacional da atualidade, os @explorerssaurus_. Foi desenvolvido pela New Light Pictures para o
Turismo do Algarve e a realização é assinada por João Pedro Viegas.

A votação decorre online em www.cifft.com/cast-your-vote.

(Link)
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https://youtu.be/cUW2RT06-ys
http://www.cifft.com/cast-your-vote
https://correiodelagos.com/turismo-negocios/algarve-na-corrida-para-melhor-destino-de-praia-do-mundo-2021/


MAIS ALGARVE

11/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 4065

REACH: -1

Algarve na Corrida para "Melhor Destino de Praia do Mundo
2021"
O Algarve está novamente nomeado para «Melhor Destino de Praia do Mundo 2021» nos
World T ravel Awards, os Óscares do turismo, categoria que venceu pela primeira vez no
último ano. A votação é aberta tanto a viajantes e público em geral, como a profissionais
das viagens e turismo e decorre em www.worldtravelawards.com/vote, sendo o
vencedor anunciado em novembro, durante uma gala a decorrer em Moscovo, na Rússia

O Algarve está novamente nomeado para «Melhor Destino de Praia do Mundo 2021» nos World
Travel Awards, os Óscares do turismo, categoria que venceu pela primeira vez no último ano. A votação
é aberta tanto a viajantes e público em geral, como a profissionais das viagens e turismo e decorre
em www.worldtravelawards.com/vote, sendo o vencedor anunciado em novembro, durante uma gala a
decorrer em Moscovo, na Rússia.

A hotelaria da região está igualmente representada na corrida para a eleição dos melhores do mundo da
indústria turística, contando 20 nomeações em diversas categorias, incluindo a de «Melhor Resort de
Praia do Mundo», «Melhor Family Resort do Mundo» ou «Melhor Hotel de Luxo do Mundo», entre outras.

Às duas dezenas de nomeações de hotéis do Algarve juntam-se seis nomeações de unidades da
Madeira, cinco de Lisboa e uma do Alentejo. Portugal está ainda nomeado para «Melhor Destino do
Mundo», «Melhor Destino Familiar do Mundo» e «Melhor Destino de Natureza do Mundo», num total de
54 nomeações nacionais.

Estabelecidos em 1993 para reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os setores-chave da
indústria de viagens, turismo e hospitalidade, os World Travel Awards celebram o seu 28.º aniversário em
2021. Todos os anos, uma série de cerimónias de gala regionais reconhecem a excelência em cada
continente, culminando numa Grande Final em que apenas são nomeados destinos, empresas, serviços e
equipamentos entre os melhores do mundo.

Melhor filme de turismo do mundo

Ao mesmo tempo, e depois de alcançar diversos prémios internacionais, o filme promocional “O Algarve
fica-te bem / The Algarve looks good on you” está nomeado para Melhor Filme de Turismo do
Mundo nos CIFFT “People’s Choice” Awards 2021, uma iniciativa do Comité Internacional de Festivais de
Filmes de Turismo (CIFFT), que reúne os melhores festivais de cinema de turismo do mundo.
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Lançado em 2020 para motivar os turistas a gozarem as férias de verão no Algarve, o filme “O Algarve
fica-te bem” tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso
internacional da atualidade, os  @explorerssaurus_. Foi desenvolvido pela New Light Pictures para o
Turismo do Algarve e a realização é assinada por João Pedro Viegas.

A votação decorre online em www.cifft.com/cast-your-vote

LPM
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Link Notícia
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https://www.maisalgarve.pt/noticias/regionais/28178-algarve-na-corrida-para-melhor-destino-de-praia-do-mundo-2021


A VOZ DO @LGARVE

11/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 1360

REACH: -1

Algarve na corrida para «Melhor Destino de Praia do Mundo
2021»
Destino acumula nomeações em prémios de turismo mundiais.

O Algarve está novamente nomeado para «Melhor Destino de Praia do Mundo 2021» nos World Travel
Awards, os Óscares do turismo, categoria que venceu pela primeira vez no último ano. A votação é
aberta tanto a viajantes e público em geral, como a profissionais das viagens e turismo e decorre em
www.worldtravelawards.com/vote, sendo o vencedor anunciado em novembro, durante uma gala a
decorrer em Moscovo, na Rússia.

A hotelaria da região está igualmente representada na corrida para a eleição dos melhores do mundo da
indústria turística, contando 20 nomeações em diversas categorias, incluindo a de «Melhor Resort de
Praia do Mundo», «Melhor Family Resort do Mundo» ou «Melhor Hotel de Luxo do Mundo», entre outras.

Às duas dezenas de nomeações de hotéis do Algarve juntam-se seis nomeações de unidades da
Madeira, cinco de Lisboa e uma do Alentejo. Portugal está ainda nomeado para «Melhor Destino do
Mundo», «Melhor Destino Familiar do Mundo» e «Melhor Destino de Natureza do Mundo», num total de
54 nomeações nacionais.

Estabelecidos em 1993 para reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os setores-chave da
indústria de viagens, turismo e hospitalidade, os World Travel Awards celebram o seu 28.º aniversário em
2021. Todos os anos, uma série de cerimónias de gala regionais reconhecem a excelência em cada
continente, culminando numa Grande Final em que apenas são nomeados destinos, empresas, serviços e
equipamentos entre os melhores do mundo.

Melhor filme de turismo do mundo

Ao mesmo tempo, e depois de alcançar diversos prémios internacionais, o filme promocional “O Algarve
fica-te bem / The Algarve looks good on you” está nomeado para Melhor Filme de Turismo do Mundo
nos CIFFT “People’s Choice” Awards 2021, uma iniciativa do Comité Internacional de Festivais de Filmes
de Turismo (CIFFT), que reúne os melhores festivais de cinema de turismo do mundo.

Lançado em 2020 para motivar os turistas a gozarem as férias de verão no Algarve, o filme “O Algarve
fica-te bem” tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso
internacional da atualidade, os  @explorerssaurus_. Foi desenvolvido pela New Light Pictures para o
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Turismo do Algarve e a realização é assinada por João Pedro Viegas.

A votação decorre online em www.cifft.com/cast-your-vote.
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