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Golfe está a ajudar o turismo no Algarve
"O mês de outubro está a superar setembro em termos turísticos”
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VILAMOURA RECEBE ESTE MÊS CONFERÊNCIA SOBRE
INVESTIMENTO EM RESORTS
Vilamoura vai receber entre 25 e 27 de Outubro o evento Resort and Residential
Hospitality Forum (R&R), uma conferência de investimento focada em resorts, que prevê
cerca de 400 participantes.

Foto: Tivoli Hotels & Resorts - Tivoli Marina Vilamoura

Vilamoura vai receber entre 25 e 27 de Outubro o evento Resort and Residential Hospitality Forum
(R&R), uma conferência de investimento focada em resorts, que prevê cerca de 400 participantes.

A conferência vai decorrer no hotel Tivoli Marina Vilamoura Resort e reunirá especialistas internacionais
em investimentos na área da hospitalidade, do lazer e do turismo.

A R&R integra o International Hospitality Investment Forum (IHIF) e atrai um público sénior de
investidores, promotores e operadores líderes no sector de hospitalidade e de lazer.

Uma notícia da agência Lusa indica que é esperada a presença de responsáveis de alguns dos maiores
promotores de investimento na área do turismo, hospitalidade e lazer para trocar ideias sobre a retoma
do sector pós-pandemia de covid-19, num evento em que participará o presidente do Turismo de
Portugal, Luís Araújo.
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Notícia
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https://www.presstur.com/empresas---negocios/feiras---eventos/vilamoura-recebe-este-mes-conferencia-sobre-investimento-em-resorts/
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Portugal eleito melhor país do mundo, pela Condé Nast Traveller
Os leitores da conceituada revista Condé Nast T raveller elegeram Portugal pelas praias,
gastronomia e vinho, considerando que o país está melhor do que nunca.

Portugal continua a despertar elevado interesse junto dos viajantes, apesar de nestes últimos 18 meses
poucos foram os turistas que se aventuraram por terras lusas. Mas com a pandemia controlada e regras
apertadas para garantir a segurança sanitária dos cidadãos, Portugal aparece como um destino
altamente apetecível. Isso mesmo ficou agora comprovado com a eleição de Portugal como o melhor
país do mundo pelos leitores da revista Condé Nast Traveller.

Os Readers 'Choice Award da conceita publicação, que este ano contou com a participação de cerca de
800 mil leitores, chegaram ao país sob a forma de dois galardões: melhor país do mundo e melhor hotel
de Portugal e Espanha.

Segundo a Condé Nast Traveller, Portugal "está cada vez melhor, com uma valorização crescente não
só das praias, mas também da comida e do vinho' e, por isso, foi distinguido com o prémio Melhor País
do Mundo.

Já o prémio para Melhor Hotel de Espanha e Portugal foi para o São Lourenço do Barrocal, no Alentejo,
que segundo descreve a Condé Nast Traveller oferece "um tempo sereno numa paisagem selvagem e
evocativa".

"À medida que as restrições diminuem fica claro que nossos leitores passaram grande parte do último
ano e meio a sonhar com viagens e a projetar aventuras. A diversidade e a vibração dos vencedores do
nosso Readers 'Choice Award representam o desejo de voltar ao mundo e experimentar o melhor que a
indústria de viagens tem a oferecer", diz Divia Thani, diretora da Condé Nast Traveller.

Segundo a publicação, as respostas dos leitores são um comprovativo de que "estão ansiosos para
viajar", com a maioria a dizer que "gostaria de fazer mais viagens agora do que nunca".
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Funchal e Lisboa vão receber 200 cruzeiros até ao fim do ano
No Funchal, retoma de um mercado com meio milhão de passageiros por ano começou
este mês. Em Lisboa, ritmo de chegadas acelera desde meados do Verão
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Covid-19: Madeira vai aligeirar medidas a partir de sexta-feira
O presidente regional da Madeira anunciou esta terça-feira que vai aligeirar as medidas
de combate contra a covid-19 a partir desta sexta-feira, devido ao baixo número de
novos casos, mas apelou ao sentido de responsabilidade das pessoas

As medidas mais restritivas de combate à pandemia de covid-19 vão ser aligeiradas na Madeira, a partir
das 00h horas de sexta-feira, anunciou hoje o presidente do Governo Regional.

Atualmente está em vigor na região o recolher obrigatório entre as 02h e as 05, os espaços de diversão
noturna estão encerrados e os estabelecimentos de restauração funcionam com restrições, por exemplo
ao nível da lotação. A utilização de máscara deverá passar a ser obrigatória apenas em espaços
fechados.

"Portanto, se as coisas correrem como até agora, nós fizemos esta avaliação, os números têm
diminuído, não houve grande alteração nos últimos dias, não há novas cadeias, mas a doença está
latente e existe", afirmou Miguel Albuquerque, à margem de uma visita que efetuou a uma escola do
Funchal.

Com base neste cenário, o chefe do executivo confirmou o "alívio das restrições a partir das 00h de
sexta-feira", depois de publicada a resolução do Governo Regional relativa à reunião semanal do
executivo, que decorrerá na quinta-feira. No entanto, Miguel Albuquerque não indicou quais as restrições
que serão levantadas a partir daquela data.

"Se nós tivermos poucos internados - nos cuidados intensivos não temos nenhum - na zona covid-19
temos poucos e se o número de infetados continuar a diminuir temos as condições para aplicar essas
medidas", explicou.

O líder do executivo, de coligação PSD/CDS-PP, argumentou que tem sempre mantido "algum sentido de
responsabilidade relativamente a esta matéria", apontando que "os pareceres da Direção Regional de
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Saúde (DRS) apontam para o aliviar do conjunto de medidas, que são sempre equacionadas num
contexto de diminuição e contenção do número de infetados".

Contudo, Miguel Albuquerque sublinhou que as autoridades regionais de saúde do arquipélago vão
continuar "a apelar às pessoas com algumas patologias ou mais idade para continuarem a usar a
máscara, mesmo no exterior".

Acrescentou ser necessário "cuidado em zonas de grande concentração" de pessoas e realçou que "é
bom usar a máscara até para prevenir as gripes".

O líder do executivo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP, salientou que os testes PCR mantêm-se no
Aeroporto da Madeira, passando a ser apenas exigível um teste antigénio a partir de 01 de novembro.

Os dados divulgados na segunda-feira pela Direção Regional de Saúde (DRS) referem ter sido
identificados quatro novos casos de covid-19 na Madeira, que tem 80 situações ativas, estando oito
pessoas hospitalizadas nas unidades polivalentes dedicadas à doença. O número de mortos mantém-se
nos 75 desde 1 de agosto.

A covid-19 provocou pelo menos 4.847.904 mortes em todo o mundo, entre mais de 237,74 milhões
de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o balanço mais
recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.048 pessoas e foram contabilizados 1.075.639 casos
de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do
centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.
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Falta de turistas estrangeiros adia reabertura de hotéis em
Fátima
Peregrinos estão a regressar a Fátima mas, na hotelaria, esse efeito é ainda pouco
sentido.

Os peregrinos estão a regressar a Fátima mas, na hotelaria, esse efeito é ainda pouco sentido, e a falta
de turistas estrangeiros faz com que alguns hotéis ainda não tenham reaberto.

Durante 60 anos, o Hotel Fátima manteve sempre portas abertas, até ao início da pandemia.

No último ano e meio, esteve encerrado metade do tempo e reabriu no início de maio, à espera dos
peregrinos que passam por Fátima nos meses tradicionalmente mais fortes.

"A percentagem de ocupação começou ali nos 12%, 14, 15%, num mês ainda foi aos 20%,
basicamente, com clientes nacionais. Um ou outro grupito que começou agora a aparecer em agosto,
setembro", diz o subdiretor do Hotel Fátima, Luciano Pereira.

"A atividade de alojamento em 2020 teve quebra superior a 80% e, portanto, foi o concelho do país que
apresentou quebra superior. Em 2021, penso que o ano não vai fechar com números muito diferentes
do ano de 2020". refere a presidente da Associação Empresarial Ourém-Fátima, Purificação Reis.

Mesmo se, sobretudo desde agosto, se sente alguma retoma no comércio e restauração, os hotéis
continuam em situação difícil e alguns ainda não reabriram.

"O turismo internacional representava mais de 70% dos turistas em Fátima e ficou reduzido a muito
pouco e, durante muito tempo, a zero, e não justificava a reabertura na totalidade dessas unidades.
Vamos ver se, com a evolução e a recuperação do setor, se reabrirão a totalidade das unidades ou não",
aponta Purificação Reis.

"Enquanto não aparecer o turismo essencialmente estrangeiro, não vai ser fácil a recuperação. Estamos
a tentar viver com alguns sacrifícios e à espera que apareçam esses turistas internacionais", partilha
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Luciano Pereira.

Os dados do santuário apontam para um ligeiro aumento de peregrinos em relação ao ano passado,
ainda assim, um valor que deverá ficar em menos de um quarto do que era a média de visitantes em
Fátima antes da pandemia.
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Aqueles que desejam a morte da TAP
Da T AP sai muita coisa: todos os anos, saem mais de 100 milhões para a segurança social
(a falência da T AP iria criar um gigantesco buraco nas contas da Segurança Social); saem
mais de 100 milhões para o OE através do IRS; saem uns milhares de milhõ

Volta e meia a mensagem aparece, em diversas formas e cambiantes: dizem-nos que temos de deixar
cair a TAP. Ou por proclamações sérias e taxativas, ou dentro do género ficção científica de horror, com
buracos negros e zombies à mistura. Este último foi o caso do artigo de Susana Peralta no passado dia
1.

Nesse artigo, a TAP é metida no casting das “empresas zombie”. Diz a autora: “Temos de distinguir
empresas com problemas pontuais das que vivem cronicamente de sugar sangue dos vivos”.

Estamos então perante uma empresa que recebe constantemente ajudas públicas, certo? Errado. Em
mais de 20 anos, zero. Entrou muito dinheiro vindo da TAP para os cofres do Estado, mas já lá iremos.

É verdade que o Governo injetou na altura 180 milhões de contos na TAP, com o PESEF (Plano
Estratégico de Saneamento Económico e Financeiro) de 1994/97. Pelo meio houve uma razia de
emprego e direitos. No argumento da autora não consta um detalhe: tudo isto foi para depois privatizar,
e vender à Swissair (por muito menos). Ora, a venda não aconteceu, a Swissair faliu e a TAP continuou a
operar.

Diz a autora que “no século XXI contam-se pelos dedos de uma mão os anos de resultados positivos”.
Ora, essas contas referem-se à TAP SGPS, ao Grupo TAP. Já na companhia aérea TAP SA, os resultados
positivos foram mais frequentes. A principal razão é simples: chama-se Manutenção Brasil, a negociata
ruinosa com a ex-VEM, onde a TAP perde, a cada ano, largas dezenas de milhões de euros.

O PCP e os trabalhadores da TAP sempre denunciaram e combateram esta negociata, mas a autora
optou por cortar esta parte do filme. Mas o que as contas da TAP mostram é que o valor das perdas
totais com a negociata é superior ao dos capitais próprios negativos e dívida que refere!

A autora aponta para o “buraco negro": “500 milhões de capitais próprios negativos e uma dívida
superior a mil milhões”. Provavelmente, a autora conhece muitas companhias aéreas onde os aviões são
todos comprados a pronto. Eu não conheço nenhuma.
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Na verdade, na generalidade do sector, os aviões (e não só) são comprados sob diferentes formas de
crédito, umas vezes contando para a dívida, outras não. Mas há um outro facto: é que o dono da TAP, o
Estado português, ganha muito com a sua existência – mas está impedido de a capitalizar.

Diz a autora: “Veio a pandemia”, e logo salta para o acordo com o Governo. Mas, pelo meio, tivemos a
empresa parada, e os acionistas privados sem dinheiro para a salvar. Já agora: aqui e em todo o mundo.

Os EUA de Trump entregaram dezenas de milhares de milhões de dólares em apoios às companhias de
aviação. A Alemanha colocou 12 mil milhões na Lufthansa. Até a Ryanair recebeu milhares de milhões de
euros em apoios. Mas em Portugal, supostamente a solução era colocar o sector na mão das empresas
estrangeiras – as tais que foram salvas pelos governos!

E já agora, um “buraco negro” não é um buraco. É um corpo celeste com tanta força gravitacional que
atrai tudo para si, incluindo a luz. Ora, da TAP sai muita coisa: todos os anos, saem mais de 100 milhões
para a segurança social portuguesa (e a falência da TAP iria criar um gigantesco buraco nas contas da
Segurança Social).

Todos os anos saem mais de 100 milhões para o OE através do IRS; saem uns milhares de milhões para
as exportações nacionais; e através da ANA, para a qual a TAP significa mais de metade das receitas,
saía (até à privatização) forte investimento nos aeroportos nacionais.

Esta gestão, estas opções estratégicas e políticas, impostas à TAP durante décadas, tiveram a denúncia
do PCP. No meio de tantos zombies, aliens, buracos negros e asteróides, a TAP chegou até hoje. E vai
fazer falta ao país.

Por coincidência, a bordo da TAP este mês, da programação no longo curso consta um filme cujo título é
sugestivo: Aqueles que me desejam a morte. No cinema, gostos não se discutem. Mas nas opções
políticas, é preciso ter cuidado com as histórias mal contadas.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico
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Ryanair acusada de proibir passageiros com reembolsos Covid de
embarcar em novos voos
A Ryanair recusou-se a reembolsar passageiros, o que levou vários clientes a pedir
reembolsos através das empresas de cartão de crédito. Agora os turistas veem taxas
"surpresa" ao tentar embarcar no avião, a não ser que devolvam o dinheiro recebido

A Ryanair foi acusada de proibir os passageiros que lutaram pelos seus reembolsos em tempo de
pandemia de Covid-19 de embarcar em novos voos este ano, a não ser que devolvam os reembolsos,
noticia o "The Guardian". Uma investigação da MoneySavingExpert (MSE) descobriu que aos turistas em
causa estão a ser pedidas taxas de última hora de até 600 libras (cerca de 706,7 euros) para embarcar.

Segundo explica o jornal britânico, a Ryanair continuou a voar durante os confinamentos, apesar de a
maioria dos passageiros estar impedida de voar devido às restrições aplicadas em cada país. Por esse
motivo, a companhia aérea recusou-se a reembolsar passageiros o que levou vários clientes a pedir
reembolsos através das empresas de cartão de crédito.

A investigação dá o exemplo particular de clientes da American Express. Três passageiros fizeram novas
reservas com a companhia aérea de baixo custo irlandesa e, perto da data do voo, foram informados de
que só poderiam embarcar se devolvessem o reembolso. Em pelo menos dois casos a Ryanair pediu
mais de 400 libras (471 euros).

Além destes casos específicos, a investigadora disse ter visto outros casos semelhantes no seu fórum e
nas redes sociais.

A Ryanair defendeu-se dizendo que sempre foi uma "companhia aérea sem reembolsos" e que tal está

14/35



"claramente delineado nos termos e condições da Ryanair acordados pelo cliente no momento da
reserva".

Já em maio, a MSE tinha revelado que alguns passageiros que estavam a pedir reembolsos nos cartões
de crédito estavam a ser colocados numa espécie de "lista negra", algo que a companhia negou.

A investigação seguiu agora para a Autoridade de Aviação Civil.
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Exportações devem manter crescimento em 2022 graças ao
turismo
As exportações devem aumentar 9,1% este ano e 10,3% em 2022, pressupondo a
retoma do sector do turismo, enquanto que as importações crescerão 9,4% este ano e
abrandarão para 8,2% no próximo, segundo o relatório do Orçamento do Estado para
2022 (OE2022).

As exportações devem aumentar 9,1% este ano e 10,3% em 2022, pressupondo a retoma do sector
do turismo, enquanto que as importações crescerão 9,4% este ano e abrandarão para 8,2% no
próximo, segundo o relatório do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

As exportações devem aumentar 9,1% este ano e 10,3% em 2022, pressupondo a retoma do sector
do turismo, enquanto que as importações crescerão 9,4% este ano e abrandarão para 8,2% no
próximo, segundo o relatório do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

De acordo com os dados disponíveis no documento disponibilizado na noite de segunda-feira, a
exportação de bens e serviços crescerá 9,1% este ano, depois de ter diminuído 18,6% no ano passado,
fortemente impactada pela pandemia de covid-19.

 

Tendência idêntica acontece nas importações, que depois de uma quebra de 12,1% em 2020 devido à
pandemia, deverão crescer 9,4% este ano, segundo a Agência Lusa.

 

Porém, em 2022 as tendências deverão ser diversas, já que as exportações prosseguirão um ritmo
superior de crescimento, para os 10,3%, impactadas pelo turismo, e as importações abrandarão para
8,2%.

 

Nos contributos para o crescimento do PIB, a procura externa líquida, que impacta nas exportações,
deverá passar de -0,4% em 2021 (tinha sido de -2,9% em 2020) para 0,6% em 2022.

 

"O crescimento antecipado para a área do euro para o próximo ano irá refletir-se no crescimento da
procura externa, o que irá estimular as exportações de bens e serviços em 2022, prevendo-se uma
aceleração do crescimento das mesmas para 10,3% face ao verificado em 2021 (9,1%)", escreve o
Governo no relatório do OE2022.
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Segundo o executivo, o aumento das exportações "pressupõe uma recuperação do sector do turismo,
um dos sectores mais penalizados pelas restrições impostas pela pandemia".

 

"As importações deverão crescer 8,2%, em linha com a evolução da procura global", pode ler-se no
documento.

 

O Governo entregou na segunda-feira à noite, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento do
Estado para 2022 (OE22), que prevê que a economia portuguesa cresça 4,8% em 2021 e 5,5% em
2022.

 

No documento, o executivo estima que o défice das contas públicas nacionais deverá ficar nos 4,3% do
Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 e descer para os 3,2% em 2022, prevendo também que a taxa de
desemprego portuguesa descerá para os 6,5% no próximo ano, “atingindo o valor mais baixo desde
2003".

 

A dívida pública deverá atingir os 122,8% do PIB em 2022, face à estimativa de 126,9% para este ano.

 

O primeiro processo de debate parlamentar do OE2022 decorre entre 22 e 27 de Outubro, dia em que
será feita a votação, na generalidade. A votação final global está agendada para 25 de novembro, na
Assembleia da República, em Lisboa.
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OE2022: Governo diz que IVAucher termina mesmo em 2021
Os setores mais afetados pela pandemia, como alojamento e restauração, vinham a pedir
mais estímulos ao consumo para 2022. Mas o governo assegura que o programa
IVAucher, que está em vigor, termina mesmo a 31 de dezembro.

O programa de estímulo ao consumo interno, o IVAucher, vai mesmo terminar no final deste ano, não se
repetindo em 2022. A garantia foi deixada pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António
Mendonça Mendes, durante a conferência de imprensa de apresentação da proposta de Orçamento do
Estado para o próximo ano.

"O programa IVAucher tem duas componentes: uma que é a da infraestrutura que foi montada e, outra,
que é a componente do programa que está em vigor neste momento. O que está previsto é que a
infraestrutura do IVAucher esteja preparada para que a possamos mobilizar para apoio de políticas
públicas quando seja necessário. Sendo que, o Governo já definiu que relativamente à Fatura da Sorte
gostávamos de evoluir para um modelo parecido ao IVAucher", começou por responder o secretário de
Estado.

"O programa de apoio ao setor do alojamento, cultura e restauração termina a 31 de dezembro.
Aproveito apenas para dizer: está em curso, cada vez há mais comerciantes, já há muita gente que tem
recebido regularmente os reembolsos e, por isso, o que neste momento o governo quer é convidar as
pessoas a poderem inscrever-se e conseguirem gastar o saldo que acumularam no verão", acrescentou
António Mendonça Mendes.

Com os efeitos da economia ainda a sentirem-se em alguns setores de atividade económica, como é o
caso do turismo, a AHRESP - associação que representa os setores do alojamento, restauração e
similares - apresentou um conjunto de medidas que gostaria de ver no Orçamento do Estado para o
próximo ano. Entre elas estava, por um lado, a prorrogação do programa IVAucher e, por outro, uma
nova medida de incentivo ao consumo.
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Pedro Nuno atribui 2,8 mil milhões a CP e TAP
Transportes | Ensino | Justiça | Defesa | Administração Interna | Saúde
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Turismo do Algarve pretende tornar o destino inovador para
profissionais
O T urismo do Algarve tem vindo a promover, através do trabalho de empresas
tecnológicas a captação de evento e visitas profissionais ao destino.
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O Turismo.pt

O Turismo do Algarve tem vindo a promover, através do trabalho de empresas tecnológicas a captação
de evento e visitas profissionais ao destino.

Continuando o objectivo de conseguir 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.”

Com este objectivo tem vindo a promover a aposta “em nichos de mercado identificados como
relevantes e com potencial para atrair este tipo de ações”.

A capacidade de trabalho em temas 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 “são alguns dos atributos que
o Turismo do Algarve está a integrar na sua estratégia de promoção”.

Com esta decisão pretende-se explorar o potencial do destino de modo a públicos específicos como
“empresários e empreendedores de todo o mundo, viajantes com interesses científicos,
investidores ou nómadas digitais”.

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve afirma sobre o assunto: “Queremos que o Algarve
se afirme como um destino multicultural, dinâmico, propício à inovação e ao desenvolvimento de
conhecimento”, e continua sublinhando “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.

Deste modo e para que este trabalho ganhe consistência 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
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Industry, com informação actualizada 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 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 afectados 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, para 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 05 a 08 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.

 

Notícia
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Turismo do Algarve quer tornar destino atrativo e inovador para
quem o visita em contexto profissional | Ambitur
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.
Para isso, tem sido intensificada a aposta em nichos de mercado identificados como
relevantes e com potencial para atrair este tipo de ações.

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
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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.
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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.

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 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
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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. 

ATA
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Turismo do Algarve quer tornar destino atrativo e inovador para
visitas profissionais
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
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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.

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, a Associação Turismo do Algarve (ATA) continua a participar em várias
iniciativas especificamente direcionadas ao segmento dos eventos profissionais. Assim, 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; e o Capítulo Ibérico da «ICCA - International
Congress and Convention Association», para 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; 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
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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.
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Algarve na corrida para “Melhor Destino de Praia do Mundo 2021
| Ambitur
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.
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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 em www.cifft.com/cast-your-vote.
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