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"Está-se a tornar insustentável". Escalada dos combustíveis gera
preocupação e protestos transversais a vários setores
A escalada do preço dos combustíveis tem motivado preocupação, alertas e protestos nos
mais diversos setores da economia portuguesa, da metalurgia e metalomecânica ao
transporte de passageiros e de mercadorias e da agricultura à distribuição, pedreiras,
madeira e mobiliário.

Atualmente a viver o período com preço de gasóleo e gasolina mais caros dos últimos três anos,
Portugal viu esta semana, pela primeira vez, o preço de venda ao público de um combustível ultrapassar
a barreira dos dois euros por litro, em alguns postos de abastecimento das áreas de serviço nas
autoestradas.

Uma situação que resulta de uma conjugação de fatores, desde restrições por parte dos grandes
exportadores de petróleo, à explosão da procura após a contenção durante a pandemia e à pressão
sentida em toda a cadeia logística, onde se têm registado subidas de preços não só nos transportes,
mas também nas operações portuárias e nos seguros.

Segundo dados do último boletim da Comissão Europeia, Portugal terá atualmente a sexta gasolina e o
sétimo gasóleo mais caros entre os Estados-membros e, face aos sucessivos aumentos semanais dos
preços dos combustíveis, surgiram nas redes sociais apelos a um boicote ao abastecimento e os
camionistas admitem também protestar.

Neste contexto, o Governo, pela voz do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, anunciou na sexta-
feira à tarde que vai devolver, pela subida dos combustíveis, um montante que atinge os 90 milhões de
euros (63 milhões pelo IVA arrecadado e 27 milhões de euros pelo arredondamento do alívio do ISP).

“O Governo tomou hoje a decisão de reinstituir um modelo de devolução de receita de imposto que
obtém por via do preço dos combustíveis. Em face do aumento do preço médio de venda ao público dos
combustíveis, o Estado arrecada um valor superior a 60 milhões de euros de IVA e, por isso, vai
repercutir na diminuição das taxas de ISP este valor de acréscimo que aufere”, avançou o governante na
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sexta-feira, acrescentando que a medida se iria traduzir "numa descida de dois cêntimos no ISP da
gasolina e um cêntimo no ISP do gasóleo", a partir de hoje.

Antes, na semana passada, o parlamento aprovou, na especialidade, uma proposta de lei do executivo
que lhe permitirá fixar, por portaria, limites às margens de comercialização dos combustíveis quando se
considerar que estão demasiado altas “sem justificação”.

Esta semana, antes do anúncio do Governo, a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos
e Afins de Portugal (AIMMAP) reclamou a imediata descida das taxas e impostos sobre os combustíveis e
a energia, avisando que a laboração das empresas do setor está a tornar-se “insustentável”.

“Neste momento, estamos a chegar a um ponto em que se está a tornar insustentável manter as
empresas a laborar. O custo das matérias-primas, o aumento do custo de transportes e o aumento
brutal dos custos do combustível e da energia afetam diretamente as nossas empresas e urge o
Governo tomar uma posição para que torne sustentável um dos maiores setores da economia
portuguesa”, afirmou o vice-presidente da AIMMAP, Rafael Campos Pereira, em comunicado.

Salientando que “uma parcela muito significativa dos preços dos combustíveis e da energia são
referentes a taxas e impostos”, a associação reclama que a “situação deve ser resolvida e invertida
imediatamente”.

Também o presidente da Associação das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Portugal (AIMMP), Vítor
Poças, afirmou esta semana que o aumento de combustíveis é uma “chaga” para o setor, penalizando
os custos de transporte e das operações de corte e transformação da madeira.

"A madeira tem um custo de transporte muito elevado, para o transportar a 100 ou 200 quilómetros
fica muito caro, porque o custo de transporte aumenta o preço. Com subidas de 50% dos combustíveis,
obviamente vamos repercutir isso em viagens de longa distância", avisou Vítor Poças.

Adicionalmente, disse, as serrações trabalham muito com tratores, empilhadores e outras máquinas,
"tudo movido a gasóleo, o que ainda prejudica mais” a atividade.

Na mesma linha, a Associação dos Industriais do Granito (AIGRA), sediada em Vila Pouca de Aguiar,
reclamou na quinta-feira a criação, com “extrema urgência”, do “gasóleo profissional”, para ajudar as
empresas a enfrentar a escalada do preço dos combustíveis em Portugal.

Se assim não for, alertou, as “empresas vão ter que parar”.

No setor dos transportes, os transportadores de mercadorias estão a preparar-se para definir medidas
para responder à escalada dos preços dos combustíveis.

“[…] Em resposta aos apelos das empresas associadas da ANTRAM [Associação Nacional de
Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias] foi decidido alterar o tema do congresso anual –
que se realizará nos próximos dias 29 e 30 de outubro –, de forma que o mesmo seja centrado na
análise e discussão do aumento dos custos com os combustíveis, e, desta forma, dar voz ao universo
associativo e, em conjunto, definir as medidas necessárias para responder a esta crise”, anunciou a
associação na quarta-feira, após uma reunião de emergência.

Dois dias antes, tinha sido a Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros (ARP) a
pedir a intervenção do Governo e a alertar que o setor pode entrar em falência ou passar a abastecer
em Espanha face ao aumento do preço do gasóleo.

“[…] O aumento exponencial do preço do combustível, que atinge hoje valores à volta de 1,60 euros
(gasóleo), limita as empresas na sua atividade, uma vez que esse aumento não poderá ser repercutido
no preço dos serviços prestados, pois, por um lado, existem já contratos celebrados que não poderão
ser alterados e, por outro, o aumento do preço dos serviços levaria a um afastamento dos turistas”,
apontou, em comunicado, a associação.

Para a ARP, é também “incompreensível o tratamento diferenciado” dado ao transporte pesado de
passageiros face ao de mercadorias, tendo em conta que para os autocarros tem vindo a ser
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“sucessivamente recusado” o benefício do gasóleo profissional.

Os alertas vieram também já das empresas de serviço de pronto-socorro, que a Associação Nacional do
Ramo Automóvel (ARAN) diz correrem risco de encerramento perante o aumento dos custos, sem
atualização de preços pelas empresas de assistência em viagem.

Segundo a associação, os rebocadores vivem “dias dramáticos” face ao aumento “exponencial” dos
custos desta atividade, designadamente dos combustíveis, que pesam pelo menos 50% nos custos
gerais destas empresas.

No setor agrícola, o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Oliveira e
Sousa, avisou que a subida dos combustíveis está a provocar “um descalabro na economia” portuguesa.

“Com todos os produtos que estejam agora no setor agrícola a ser recolhidos e que foram lançados à
terra há três meses, com preços que foram fixados há três meses, como é que é possível amortecer os
custos de aumento da energia da forma como aconteceram?", questiona.

Segundo a CAP, entre maio e setembro, período em que os agricultores mais produziram, o preço do
combustível agrícola subiu 60%, pelo que o Governo deveria ter baixado o seu preço na época de maior
produção.

Por sua vez, o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), Gonçalo
Lobo Xavier, refere que os consumidores já começaram a sentir o impacto na subida dos preços,
nomeadamente quando compram alimentos, e garante que não há como evitar a escalada se o Governo
não mexer nos impostos sobre os combustíveis.
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OE2020. Restauração está preocupada com OE que ″falha o
essencial″
Sem mexidas no IVA da restauração e sem estímulos ao consumo, AHRESP alerta que
muitas firmas podem morrer.

A proposta de Orçamento do Estado [OE] para 2022 "falha no essencial" e pode ditar a morte de muitas
empresas. É assim que a AHRESP, associação que representa o setor do alojamento, restauração e
similares, vê a proposta de OE apresentada pelo governo nesta semana. A associação mostra-se
preocupada com a ausência de apoios diretos a estes setores, dos mais afetados pela pandemia, e alerta
que há um entusiasmo com a retoma da atividade que se verificou no verão. Mas chama a atenção: três
meses bons não compensam 18 de quase nenhuma atividade.

"Este OE para 2022 falha no essencial porque tem uma total ausência de medidas estruturantes de apoio
à recuperação das nossas atividades. É verdade que tem uma ou outra medida que a AHRESP foi
sinalizando", como o fim do Pagamento Especial por Conta, que é "importante", mas não chega, conclui
Ana Jacinto.

Uma das bandeiras destes setores é a descida do IVA nos serviços de restauração e bebidas para a taxa
mínima, de forma temporária, o que poderia custar aos cofres do Estado pelo menos 137 milhões por
ano, de acordo com a consultora EY. Essa medida não foi acolhida na proposta de OE e a AHRESP diz
não compreender "porque há esta teimosia em não a considerar". Ana Jacinto lembra que se trata de
uma medida "fundamental" para este tecido empresarial, sobretudo micro e pequenas empresas, até
porque permitiria criar almofada financeira depois de 18 meses de atividade foi reduzida e esgotadas as
poupanças acumuladas.

"Esta medida está avaliada e, apesar conduzir a diminuição de receita fiscal, se a analisarmos de forma
indireta percebemos que essa perda é compensada pelo aumento da receita da TSU porque
conseguimos manter e criar novos postos de trabalho, e não temos tantos encargos ao nível dos
subsídios de desemprego." Por isso, a líder da associação não tem dúvidas de que "o choque fiscal que
era preciso no sentido de atenuar a carga de impostos não aconteceu" e o desfecho pode ser o fim de
muitas firmas. "Vamos ter dificuldade em que as empresas possam ser estimuladas ao investimento e
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até sobreviver."

Fim do IVAucher Medida de estímulo ao consumo interno, o IVAucher foi inscrito no OE para este ano e o
Executivo sempre disse que apenas vigoraria em 2021. Sem a prorrogação desta ou outros estímulos, a
AHRESP mostra-se preocupada e vinca: muitas empresas não vão sobreviver.

"Estes últimos meses têm sido melhores para os nossos setores. Beneficiamos do turismo interno e,
embora não seja transversal a todo o território, muitas das empresas criaram novo oxigénio. Mas está
tudo inebriado e a verdade é que três meses bons não resolvem o problema de tesouraria e
descapitalização de uma empresa que está há um ano e meio com faturação zero ou próxima do zero",
diz. A restauração e o alojamento acreditam que o próximo ano já será melhor, mas é preciso
sobreviver até lá.

"Os apoios acabam, os encargos aumentam, tudo o que foi adiado vai ter de ser pago e vamos passar
por meses que, tradicionalmente, são baixos e por isso difíceis. É vital que se faça alguma coisa no OE.
Depois deste esforço que as empresas e o Estado fizeram, podemos correr o risco de que não sirva para
nada porque na reta final abandonamos as empresas."

Ana Jacinto lembra que as moratórias terminaram a 30 de setembro e a solução encontrada é "muito
coxa". "No âmbito da linha Retomar, (...) a AHRESP alerta que todos os processos de reestruturação de
crédito acordados ao abrigo desta linha não devem influenciar o historial bancário das empresas
beneficiárias, nem prejudicar a análise de eventuais pedidos futuros de financiamento junto da banca", diz
a responsável. E, dado que, maioritariamente, as dificuldades das empresas se devem à pandemia, "o
enquadramento desta medida deve salvaguardar o futuro financeiro das empresas abrangidas: é
essencial assegurar que todas as empresas que reúnam os critérios de elegibilidade possam ter acesso
direto a esta linha", defende.
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Ryanair culpa TAP por cancelar 700 voos e 3 rotas para Lisboa
A companhia aérea irlandesa low cost acusa a T AP de estar a "açambarcar" faixas
horárias no aeroporto de Lisboa e prejudicar a recuperação pós-covid.

A Ryanair diz que teve de cancelar 700 voos e três rotas para Lisboa porque a TAP está a “açambarcar”
slots no aeroporto de Lisboa que não consegue usar. Em questão estão as rotas para Tours, Oujda e
Bari este inverno, refere a companhia aérea low-cost num comunicado divulgado esta sexta-feira.

“Lamentamos profundamente estas interrupções desnecessárias para os passageiros destas rotas e
voos cancelados, causadas pelo bloqueio de slots pela TAP, que não está a utilizá-los. Este bloqueio
anticoncorrencial de slots obstrui o crescimento das companhias aéreas e a recuperação do tráfego,
turismo e emprego no Aeroporto da Portela de Lisboa, em detrimento dos consumidores portugueses”,
acusa Michael O’Leary, CEO da Ryanair Group, citado em comunicado.

Pedro Nuno Santos garante que TAP não guarda ‘slots’ Ler Mais

A Ryanair afirmou hoje ter sido “obrigada a cancelar 700 voos e três rotas de Lisboa (para Tours, Oujda
e Bari) neste inverno devido ao contínuo açambarcamento de slots de descolagem e aterragem (que a
TAP não utiliza) no Aeroporto da Portela em Lisboa”, explicou a empresa em comunicado, lembrando
que “o plano da TAP de reduzir a sua frota em 20% significa que simplesmente não pode utilizar todos os
slots que detém”. Uma situação que irá “prejudicar a ligação a Lisboa e a recuperação pós-Covid”,
lamenta a companhia área.

“É essencial que a infraestrutura nacional crítica de Portugal seja utilizada para apoiar a economia local e
não abusada para proteger uma companhia aérea zombie ineficiente, na qual o governo português já
gastou 3 mil milhões de euros do dinheiro dos contribuintes”, criticou a companhia aérea.

Ryanair ataca TAP por “bloquear” slots em Lisboa Ler Mais
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Apesar do sucedido, a Ryanair assegurou que manterá “os sete aviões (um investimento de 700 milhões
de dólares) e a tripulação em Lisboa neste inverno para assegurar que está pronta e em condições de
restabelecer todos os voos se forem libertadas slots suficientes”.

A Ryanair tem contestado a ajuda de Estado à TAP em Bruxelas. Apresentou um recurso no Tribunal de
Justiça da União Europeia contra o financiamento de 1,2 mil milhões concedido ainda em 2020, que
aquela entidade chumbou, obrigando a Comissão Europeia a reaprovar aquela injeção.

Mais recentemente, a companhia irlandesa contestou o plano de recuperação da TAP junto da Comissão
Europeia, na sequência da abertura de uma investigação aprofundada aos auxílios de Estado.

(última atualização às 16h29)
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O Turismo do Porto e Norte está no Dubai a promover a região
no Pavilhão de Portugal
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35,6% TURISMO COM MAIS HÓSPEDES EM AGOSTO| Casos
BES: Mais de €27 milhões de coimas, 16 condenados e 88
infrações | Sonae MC investe €50 milhões para reforçar liderança
O sector do alojamento turístico registou 2,5 milhões de hóspedes e 7,5 milhões de
dormidas em agosto, mais 35,6% e 47,6% em termos homólogos, revelou o INE. | Depois
de terem passado em revista meio milhão de páginas e de se terem gasto mais de 775
horas em inquirições, é este o balanço que se pode fazer dos quatro processos do Banco
de Portugal levantados contra o universo BES entre 2014 e 2020 | Líder no retalho
alimentar em Portugal, com uma quota superior a 22%, a Sonae MC está a investir €50
milhões na expansão dos seus entrepostos na Aza
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Número de hóspedes cresce
O setor do alojamento turístico registou 2,5 milhões de hóspedes e 7,5 milhões de
dormidas em agosto, o que representou crescimentos de 35,6% e 47,6%,
respetivamente
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Governo reforça em 10 milhões linha de apoio às micro e
pequenas empresas do turismo
Linha de apoio às empresas do setor do turismo tem uma dotação orçamental de 150
milhões de euros. A 'procura consistente por este instrumento de apoio, refletida na atual
taxa de compromisso de 100%, justifica um novo reforço da sua dotação global',
segundo o Executivo socialista.

O Governo vai reforçar em 10 milhões de euros a linha de apoio às micro e pequenas empresas do
turismo. A medida consta de um despacho do Ministério da Economia, publicado esta segunda-feira em
Diário da República, que tem como objetivo dar resposta à "procura consistente" por este apoio para
mitigar o impacto da pandemia.

No despacho que entra em vigor imediatamente após a sua publicação em Diário da República, o
Ministério da Economia determina que "é reforçado em 10 milhões de euros o orçamento da linha de
apoio às micro e pequenas empresas do turismo", mantendo-se as regras existentes para acesso a este
tipo de apoio.

"A procura consistente por este instrumento de apoio, refletida na atual taxa de compromisso de 100%,
justifica um novo reforço da sua dotação global de 10 milhões de euros, de modo a assegurar a
continuidade de um apoio público que se mantém imprescindível para a gestão da tesouraria das
empresas turísticas e para o desenvolvimento sustentado da sua atividade", explica o Governo. 

O Governo fez vários reforços orçamentais à linha de apoio às micro e pequenas empresas do turismo
ao longo do tempo, devido à evolução da covid-19 ao seu impacto na economia. A linha tinha sido
reforçada também em 10 milhões de euros em agosto e que tinha, neste momento, uma dotação de
150 milhões de euros.

Inicialmente destina-se apenas a microempresas do turismo, mas foi depois alargada às pequenas
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empresas e a atividades de transporte terrestre que demonstrem ser maioritariamente destinadas ao
turismo. 

Em março de 2021, passou a estar também prevista a aplicação de moratória ao início do reembolso
dos empréstimos já concedidos. Ou seja, os empréstimos com períodos de carência que terminem até
dia 31 de março de 2022 foram prorrogados até 30 de junho de 2022. 

5 milhões para realização de eventos
Para apoiar a retoma do setor do turismo, o Governo vai dar ainda 5 milhões de euros para apoiar a
realização de eventos que, "pelo seu posicionamento, notoriedade e imagem internacional", contribuem
para "a qualificação da experiência turística e para a adequada estruturação de produtos turísticos ou
para o desenvolvimento da economia". 

A criação deste apoio específico, denominado Portugal Events, estava prevista no plano "Reativar o
Turismo, Construir o Futuro" anunciado pelo Governo e entra agora em vigor com a publicação de um
decreto do Ministério da Economia, que produz efeitos a partir desta terça-feira. 

A dotação anual do programa tem origem nas receitas próprias do Turismo de Portugal.

(notícia atualizada às 9h56 com o despacho relativo ao Portugal Events)
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Aljezur | "Algarve + Sustentável" Aprender, debater e construir
um turismo com + futuro
Quando o objetivo é comum e de tão grande importância, há que reunir forças para
ganhar maior vigor. Foi precisamente em prol de um turismo mais consciente, ecológico e
sustentável que a Bienal de T urismo de Natureza (BT N) e a Algarve Nature Fest (ANF),
dois dos mais reconhecidos eventos sobre turismo de natureza do Algarve, se juntaram
num evento único, o ALGARVE + SUSTENTÁVEL.

Quando o objetivo é comum e de tão grande importância, há que reunir forças para ganhar maior vigor.
Foi precisamente em prol de um turismo mais consciente, ecológico e sustentável que a Bienal de
Turismo de Natureza (BTN) e a Algarve Nature Fest (ANF), dois dos mais reconhecidos eventos sobre
turismo de natureza do Algarve, se juntaram num evento único, o ALGARVE + SUSTENTÁVEL.

Nasce assim o maior evento de valorização do património natural e de divulgação do turismo de
natureza, cuja apresentação vai decorrer no dia 22 de outubro, às 15h00, em Aljezur, com
transmissão em streaming através da página de Facebook @algarvemaissustentavel. A
celebração será ainda complementada com duas caminhadas dinamizadas pela Associação Almargem e
pela Rota Vicentina, dirigidas ao público em geral, mas sujeitas a inscrição. As inscrições e demais
informações estão a ser divulgadas nas redes sociais.

Até outubro de 2022 o ALGARVE + SUSTENTÁVEL levará a efeito diferentes atividades, especialmente
direcionadas aos empresários, profissionais e demais stakeholders de turismo, com foco na
implementação de posicionamentos, práticas, produtos e serviços, mais conscientes e em concordância
com os padrões internacionais de turismo sustentável.

Já neste mês de outubro decorrerão duas Oficinas de Conhecimento dedicadas ao Marketing no Turismo
de Natureza a 26 de outubro e à Eficiência Energética e Hídrica de Unidades de Alojamento a 29. As
inscrições e demais informações podem ser obtidas, em breve, no site do evento:
www.algarvemaissustentável.pt

Serão ainda dinamizados vários debates, com o propósito de auscultar o setor e fomentar o diálogo
entre agentes de turismo e entidades institucionais e ações de sensibilização para o público estudantil. A
seu tempo serão divulgadas oficinas, debates e outras atividades que terão lugar ao longo de um ano,
tanto no site como nas páginas de Facebook, Instagram e Linkedin do evento. O ALGARVE +
SUSTENTÁVEL pretende assim disseminar a ideia de que o futuro do turismo depende, cada vez, mais da
nossa natureza, entendida em todos os sentidos.

Mais informações nas redes sociais do “ALGARVE + SUSTENTÁVEL”

(Link)
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https://www.xn--algarvemaissustentvel-r0b.pt
https://www.maisalgarve.pt/noticias/regionais/28261-aljezur-algarve-sustentavel-aprender-debater-e-construir-um-turismo-com-futuro


ALGARVE PRIMEIRO
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FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

"Algarve + Sustentável" assume-se como o maior evento de
valorização do património natural e de divulgação do turismo de
natureza
Foi em prol de um turismo mais consciente, ecológico e sustentável que a Bienal de
T urismo de Natureza (BT N) e a Algarve Nature Fest (ANF), dois dos mais reconhecidos
eventos sobre turismo de natureza do Algarve

 

Foi em prol de um turismo mais consciente, ecológico e sustentável que a Bienal de Turismo de Natureza
(BTN) e a Algarve Nature Fest (ANF), dois dos mais reconhecidos eventos sobre turismo de natureza do
Algarve, se juntaram num evento único, o "Algarve + Sustentável", organizado pela Vicentina -
Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, Turismo do Algarve com o apoio do Município de
Aljezur, sendo cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020.

 

A novidade é dada pela associação Vicentina em comunicado, que revela tratar-se "do maior evento de
valorização do património natural e de divulgação do turismo de natureza", cuja apresentação vai
decorrer no dia 22 de outubro, às 15h00, em Aljezur, com transmissão em streaming através da página
de Facebook @algarvemaissustentavel. 

 

A celebração será ainda complementada com duas caminhadas dinamizadas pela Associação Almargem
e pela Rota Vicentina, dirigidas ao público em geral, mas sujeitas a inscrição. 

 

Até outubro de 2022, o "Algarve + Sustentável", levará a efeito diferentes atividades, especialmente
direcionadas aos empresários, profissionais e demais stakeholders de turismo, com foco na
implementação de posicionamentos, práticas, produtos e serviços, "mais conscientes e em concordância
com os padrões internacionais de turismo sustentável".
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Já neste mês de outubro decorrerão duas oficinas de conhecimento dedicadas ao "Marketing no Turismo
de Natureza" a 26 de outubro e à "Eficiência Energética e Hídrica de Unidades de Alojamento" a 29. As
inscrições e informações podem ser obtidas, em breve, no site do evento:
www.algarvemaissustentável.pt

 

Serão ainda dinamizados vários debates, entre agentes de turismo e entidades institucionais e ações de
sensibilização para o público estudantil.

 

A seu tempo serão divulgadas outras oficinas, debates e atividades que terão lugar ao longo de um ano,
tanto no site como nas páginas de Facebook, Instagram e Linkedin do evento, acrescenta a mesma
associação.

 

(Link)
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https://www.algarveprimeiro.com/d/-algarve-sustentavel-assume-se-como-o-maior-evento-de-valorizacao-do-patrimonio-natural-e-de-divulgacao-do-turismo-de-natureza-/41015-85


JORNAL DO ALGARVE
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“Algarve + Sustentável” é debatido em Aljezur
A Bienal de T urismo de Natureza e a Algarve Nature Fest, dois dos mais reconhecidos
eventos sobre turismo de natureza do Algarve, juntam-se num evento único, o “ALGARVE
+ SUST ENT ÁVEL” no próximo dia 22 de outubro às 15:00 em Aljezur, revelou a
organização.

 

A Bienal de Turismo de Natureza e a Algarve Nature Fest, dois dos mais reconhecidos eventos sobre
turismo de natureza do Algarve, juntam-se num evento único, o “ALGARVE + SUSTENTÁVEL” no
próximo dia 22 de outubro às 15:00 em Aljezur, revelou a organização.

Com vista a um setor mais consciente, ecológico e sustentável na região, o evento ALGARVE +
SUSTENTÁVEL procura debater e consciencializar a indústria para uma transformação.

De acordo com a organização, este será o maior evento de valorização do património natural e de
divulgação do turismo de natureza, especialmente direcionado aos empresários, profissionais e demais
stakeholders de turismo, com foco na implementação de posicionamentos, práticas, produtos e
serviços, mais conscientes e em concordância com os padrões internacionais de turismo sustentável.

A ação será complementada com duas caminhadas dinamizadas pela Associação Almargem e pela Rota
Vicentina, dirigidas ao público em geral, mas sujeitas a inscrição, disponíveis através das redes sociais do
evento.
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https://www.xn--algarvemaissustentvel-r0b.pt/
https://jornaldoalgarve.pt/tag/turismo/


O evento contará também com a transmissão em streaming através da página de Facebook
@algarvemaissustentavel.

(Link)
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https://jornaldoalgarve.pt/algarve-sustentavel-e-debatido-em-aljezur/


BARLAVENTO
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Está a nascer um «Algarve + Sustentável» em Aljezur
Novo evento «Algarve + Sustentável» junta a Bienal de T urismo de Natureza (BT N) e a
Algarve Nature Fest (ANF) num único. Apresentação é dia 22 de outubro em Aljezur.

Novo evento «Algarve + Sustentável» junta a Bienal de Turismo
de Natureza (BTN) e a Algarve Nature Fest (ANF) num único.
Apresentação é dia 22 de outubro em Aljezur.
Aprender, debater e construir um turismo com mais futuro. Quando o objetivo é comum e de tão grande
importância, há que reunir forças para ganhar maior vigor.

Em prol de um turismo mais consciente, ecológico e sustentável, a Bienal de Turismo de Natureza (BTN)
e a Algarve Nature Fest (ANF), dois dos mais reconhecidos eventos sobre turismo de natureza da região
se vão juntar num único, o novo «Algarve + Sustentável».

Nasce assim o maior evento de valorização do património natural e de divulgação do turismo de
natureza, cuja apresentação oficial vai decorrer na sexta-feira, dia 22 de outubro, às 15h00, em Aljezur,
com transmissão em streaming.

A celebração será ainda complementada com duas caminhadas dinamizadas pela Associação Almargem
e pela Rota Vicentina, dirigidas ao público em geral, mas sujeitas a inscrição.
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http://almargem.org/site/
https://rotavicentina.com/


As inscrições e demais informações estão a ser divulgadas nas redes sociais.

Até outubro de 2022, o novo «Algarve + Sustentável» levará a efeito diferentes atividades,
especialmente direcionadas aos empresários, profissionais e demais stakeholders de turismo, com foco
na implementação de posicionamentos, práticas, produtos e serviços, mais conscientes e em
concordância com os padrões internacionais de turismo sustentável.

Já neste mês decorrerão duas Oficinas de Conhecimento dedicadas ao Marketing no Turismo de
Natureza (dia 26) e à Eficiência Energética e Hídrica de Unidades de Alojamento (dia 29).

As inscrições e demais informações podem ser obtidas, em breve, no site do evento.

Serão ainda dinamizados vários debates, com o propósito de auscultar o sector e fomentar o diálogo
entre agentes de turismo e entidades institucionais e ações de sensibilização para o público estudantil.

Fotos: Rota Vicentina.

(Link)
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http://www.xn--algarvemaissustentvel-r0b.pt
https://barlavento.sapo.pt/ambiente/esta-a-nascer-um-algarve-sustentavel-em-aljezur

