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Turismo do Algarve: um destino vínico de vanguarda
“Receber bem” (à mesa, acrescentamos) é o mote da região do Algarve

 

“Receber bem” (à mesa, acrescentamos) é o mote da região do Algarve. E como é sabido,
numa mesa portuguesa nunca falta pão e vinho. Os árabes já produziam vinho no extremo sul
do país, mas, ainda assim, a região é considerada uma novata na vinicultura nacional. João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, falou à IN sobre a evolução vitivinícola da região
algarvia e sobre o seu impacto positivo para o turismo no principal destino de férias nacional.

No extremo sul de Portugal encontramos a região do Algarve, delimitada a norte por uma cadeia
montanhosa que a separa da planície alentejana, a oeste e a sul pelo mar e a leste pelo Guadiana, que
desenha a fronteira com Espanha. Mas é sobretudo a barreira natural da serra algarvia que abriga a
região das influências setentrionais e que acentua o seu clima mediterrânico, quente e seco. Com uma
elevada incidência de exposição solar, o tempero do ar marítimo e a variedade de solos, o Algarve torna-
se assim um terroir único para os caprichos de Baco.

Região Demarcada desde 1980, o Algarve conta atualmente com mais de 30 produtores de vinhos
elegantes e tão agradáveis ao paladar que ano após ano somam prémios em concursos nacionais e
internacionais. Das suas quatro Denominações de Origem – Lagoa, Lagos, Portimão e Tavira – saem
brancos de influência marcadamente atlântica, rosés, tintos leves e encorpados, espumantes e vinhos
licorosos que acompanham bem qualquer sobremesa (sobretudo algarvia, como o bolo de amêndoa ou
o afamado dom-rodrigo). As castas tintas Castelão e Negra Mole e as brancas Arinto e Syrah são as
mais usadas nos néctares produzidos na região, que orgulhosamente exibem a certificação IG Algarve.

Nos últimos anos verificou-se um aumento do investimento na vinicultura da região, em concreto na
inovação das adegas, na replantação das castas e no recurso a novas metodologias de produção de
vinhos. O desafio é agora o desenvolvimento do enoturismo como produto turístico complementar ao
tradicional “Sol e Mar”. A oferta do destino tem vindo a inovar-se e hoje em dia já é possível ao turista
criar o seu próprio vinho, adotar uma vinha, fazer um tratamento de beleza à base de derivados da uva
e do vinho, participar numa vindima ou pernoitar numa quinta produtora com provas de vinho
associadas.

Percebendo a importância dos vinhos para o turismo da região, em 2014 o Turismo do Algarve definiu
um plano de marketing onde a gastronomia e o vinho constavam como produto estratégico e
transversal a toda a oferta. Nessa mesma altura era reeditado o guia de vinhos do Algarve, que reunia
todos os produtores e néctares da região numa única publicação para turistas enófilos. “O Turismo do
Algarve colocou os vinhos, assim como a gastronomia e o património, no centro da sua
estratégia de marketing, enquanto produto prioritário para o desenvolvimento do turismo local.
O Vinho Regional Algarve melhorou muito de qualidade e agora devíamos passar da lógica de
produção para a da introdução do vinho na cadeia de valor como um espaço de hospitalidade”,
refere o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Em 2019 o Turismo do Algarve lançou uma nova publicação neste segmento – “Vinhos do Algarve, fruto
do sol e da terra” – com uma maior centralidade nas quintas, nas histórias dos produtores, nas
características dos vinhos, nas atividades de enoturismo que se desenvolvem nas próprias quintas e no
storytelling que desperta também o interesse de quem as visita. Neste momento, em que Portugal se
encontra no processo de passar de produtor de vinho a destino enoturístico, o Turismo do Algarve está a
realizar um trabalho conjunto com o Turismo de Portugal para estruturar o produto a nível nacional. A
ideia é tornar o país num destino de referência mundial no segmento de enoturismo.
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“É muito interessante ver que em Portugal não há uma única região onde não haja oferta de
enoturismo, ao contrário de outros países onde apenas uma parte do país proporciona essa
vivência. Em Portugal, todas as regiões têm a oferta”, afirma João Fernandes. Colocar o país a
comunicar a uma só voz para atrair mais turismo é o objetivo do trabalho em curso com o Turismo de
Portugal. “Sempre que Portugal comunica em conjunto o Algarve sai beneficiado. Todos saem
beneficiados. Temos tudo a nosso favor: destino seguro, aposta em territórios menos
concentrados, o contacto próximo com a natureza e com as tradições”, adianta o presidente do
Turismo do Algarve.

As experiências gastronómicas, e o enoturismo em particular, geram valor acrescentado ao produto
turístico, estimulam o desenvolvimento local, ajudam a atenuar a sazonalidade e diversificam as
economias rurais. Por isso João Fernandes deixa alguns conselhos aos que querem visitar o Algarve:
“Descubram este segredo que é o nosso vinho, conheçam a casta Negra Mole, percorram uma
refeição (desde os aperitivos ao digestivo) com a extensa oferta vinícola que temos,
terminando com um bom medronho. Aproveitem para fotografar as cascatas que há no interior
do território, façam passeios a pé ou de bicicleta e visitem pelo menos uma das nossas 30
adegas, que já têm um conjunto de atividades muito interessantes. Porque não participarem na
pisa da uva, numa vindima ou até escolherem o blend que querem no vinho? Temos oferta
muito variada e experiências que valem a pena”, conclui.

Aliando o bom clima à qualidade dos vinhos da região, provenientes de quintas e adegas
contemporâneas, o Algarve é nos dias de hoje um destino vínico de vanguarda, que sabe (ainda e
sempre) receber bem. Na serra, na praia e… à mesa.

(Link)
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IVAucher já permitiu mais de 609 mil reembolsos
correspondendo a 5,5 milhões de euros
O programa de incentivo ao consumo nas áreas da restauração, alojamento e cultura
permitiu já o reembolso de mais de 5,5 milhões de euros, sendo que o número de
adesões continua a aumentar, tanto junto dos contribuintes, como dos estabelecimentos.

O programa IVAucher foi já responsável por mais de 609 mil reembolsos perfazendo um total de mais de
5,5 milhões de euros devolvidos aos contribuintes portugueses, informou esta segunda-feira o Ministério
das Finanças.

Estes reembolsos, acrescenta o comunicado do Ministério tutelado por João Leão, correspondem a
consumos de mais de 11 milhões de euros nas áreas da restauração, alojamento e cultura, dado o
desenho do programa.

O IVAucher permitiu a acumulação do IVA associado a compras nestas áreas entre junho e o final de
agosto, podendo agora os contribuintes gastar esse saldo e deduzir até 50% do valor de uma fatura
nestes sectores.

Adicionalmente, o “número de adesões tem vindo a aumentar tanto por parte dos contribuintes como
dos comerciantes”, acrescenta a comunicação do Ministério, que detalha que há mais de 667 mil
consumidores e 7 mil comerciantes registados. Estes últimos representam quase 27.200 terminais de
pagamento.
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“As operações de reembolso entraram na fase de plena operacionalização, sendo previsível que nesta
semana o prazo de dois dias uteis seja cumprido por todas as entidades financeiras”, completa a nota à
imprensa.

4/23



DINHEIRO VIVO

18/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

Turismo: Governo cria programa de apoio ao setor dos eventos
com 5 milhões por ano
O programa "Portugal Events" é uma medida que está prevista no Plano Reativar o
T urismo | Construir o Futuro e vai durar até ao final de 2023. O  apoio financeiro será de
cinco milhões de euros por ano.

O Governo criou um programa para apoio o setor dos eventos. Chama-se "Portugal Events" e era uma
medida inscrita no Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro, apresentado em maio e aprovado em
meados de junho em Conselho de Ministros e que visa apoiar a retoma do turismo após a crise
pandémica.

O "Portugal Events", e de acordo com o despacho publicado em Diário da República nesta segunda-feira,
vai conceder "apoios financeiros à organização de novos eventos, contribuindo para a retoma da
atividade económica, com os efeitos positivos daí advenientes para as empresas (designadamente as
micro, pequenas e médias empresas), para o emprego e para a economia nacional".

De acordo com a explicação presente no decreto, os apoios que forem dados "estão diretamente
associados à organização de eventos que pelo seu posicionamento, notoriedade e imagem internacional
contribuam para a qualificação da experiência turística e para a adequada estruturação de produtos
turísticos ou para o desenvolvimento da economia, a nível nacional ou regional, enquadrando-se, de
pleno, nas medidas de retoma da atividade turística".

Este programa tem uma dotação de cinco milhões de euros por ano, sendo que a origem dos fundos
serão as receitas próprias do Turismo de Portugal. O programa estará em vigor até 31 de dezembro de
2023.

O despacho indica que os apoios podem ser concedidos tanto a grandes eventos de dimensão
internacional, que se realizem em Portugal, e podem ser "natureza desportiva, artística, cultural, científica
ou outra, que se mostrem relevantes para a atração de turistas estrangeiros e para a promoção
internacional de Portugal enquanto destino turístico, bem como que se revelem inovadores e precursores
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de tendências"; a eventos - incluindo espetáculos de natureza artística, desportiva, cultural, animação ou
negócios de dimensão relevante e que cumpram uma das seguintes características: contribuam para a
projeção da imagem de destino turístico da região onde se realizam, para o aumento da notoriedade
dessa região no mercado interno (alargado) e para a melhoria da experiência turística para os turistas
nacionais e internacionais não residentes na região; no caso de se realizarem fora de Portugal, reforcem
a imagem de Portugal como um país inovador, precursor de tendências e autêntico.

E por fim, os eventos associativos ou corporativos não consolidados no calendário dos territórios onde
se realizam poderão também ser elegíveis para apoio.
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Transporte aéreo sobe em agosto, mas fica ainda 40% abaixo do
período pré-pandemia – INE
O movimento nos aeroportos nacionais aumentou 76,3% em agosto, face ao mesmo mês
de 2020, para 3,9 milhões de passageiros, mas caiu 39,9% em comparação com 2019,
divulgou hoje o INE

O movimento nos aeroportos nacionais aumentou 76,3% em agosto, face ao mesmo mês do ano
anterior, para 3,9 milhões de passageiros, mas caiu 39,9% em comparação com 2019, divulgou hoje o
Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Em agosto de 2021, nos aeroportos nacionais registou-se o movimento de 3,9 milhões de passageiros
e o movimento de carga e correio totalizou 16,1 mil toneladas (+76,3% e +55,3%, face a agosto de
2020, respetivamente)”, lê-se nas Estatísticas rápidas do Transporte Aéreo do INE.

Já em comparação com agosto de 2019, o movimento de passageiros diminuiu 39,9%, enquanto o de
carga e correio decresceu 5,2%.

No acumulado entre janeiro e agosto de 2021, registou-se uma diminuição homóloga de 9,2% no
número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais (-67,1% no período homólogo de
2020; +7,1% no mesmo período de 2019). Comparando com o mesmo período de 2019, a redução foi
de 70,1%.

PD // EA
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Seminário fala sobre artesanato “internacional”, produtos
alimentares locais e turismo criativo
Iniciativa decorrerá tanto em modo presencial, como online
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A iniciativa decorrerá na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro.

Aumentar competências de internacionalização do artesanato, produtos alimentares locais e turismo
cultural e criativo e dar a conhecer casos de boas práticas nacionais e internacionais em matéria de
internacionalização de indústrias culturais e criativas são objetivos deste seminário.

A estes junta-se a promoção da cooperação sectorial e intrarregional, visando a exploração de sinergias
para a criação de programas de turismo cultural e criativo.

Quem se quiser inscrever, pode fazê-lo aqui. 

 

Programa:
Moderação: Alexandra Gonçalves – ESGHT -Universidade do Algarve

9h30 – Admissão de participantes

9h45 – Abertura
João Fernandes – Região de Turismo do Algarve
João Amaro – Tertúlia Algarvia
João Ministro – QRER-Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa
Densidade

10h00 – Turismo criativo e redes colaborativas
Caroline Couret – Creative Tourism Network
Cristiano Casa – Parma City of Gastronomy
Dália Paulo – Loulé Criativo

10h45 – Turismo gastronómico e sustentável – perspetiva internacional
Jane Connelly – Consultora em turismo gastronómico –

11h00 – Artesanato – criatividade, inovação e valor identitário do destino turístico
João Ministro – Projeto TASA (Proactivetur)

11h15 – Pausa | Break

11h30 – Turismo criativo – Boas práticas e internacionalização
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Matteo Rovetti – Algarve Food Experience
Marta Mota Pinto – Hotel Anantara Vilamoura
Alison White – Arena Travel

12h30 – Perguntas e Respostas

13h00 – Encerramento

Link Notícia

10/23

https://www.sulinformacao.pt/2021/10/seminario-fala-sobre-artesanato-internacional-produtos-alimentares-locais-e-turismo-criativo/


PUBLITURIS

19/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • DESTINOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 5

AVE: € 3700

REACH: -1

350 milhões de anos de história é a nova oferta algarvia
T ornar o Algarve num destino de todo o ano é um dos motes da entidade regional de
turismo da região e para o qual contribui a candidatura a Património Mundial UNESCO do
Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira.
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Associação Regional de Vela do Sul celebrou 40 anos
Hugo Rocha, o mais medalhado velejador algarvio de sempre, com 7 medalhas de
campeão do mundo em diferentes classes e medalha olímpico nos Jogos olímpicos de
Atalanta em 1996, com uma medalha de bronze, foi um dos homenageados
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A cerimónia comemorativa dos 40 anos da Associação Regional de Vela do Sul (ARVS) realizou-
se no passado dia 12 de Outubro, no Auditório da Delegação do IPDJ de Faro

A iniciativa contou com as presenças de todos os associados da coletividade, seus dirigentes,
treinadores, atletas assim como como de Custódio Moreno, diretor do IPDJ de Faro, António Roquete,
presidente da Federação Portuguesa de Vela, comandante Fernando Rocha Pacheco, comandante da
Zona Marítima do Sul, Paulo Santos, vice-presidente da Câmara de Faro, do Rui Martins, diretor do
Desporto Escolar do Algarve, de Fátima Catarina, vice-presidente do Turismo do Algarve, e demais
entidades públicas e privadas.

Nesta “festa da vela algarvia”, conforme referido pelo presidente da ARVS, Ricardo José, a atual Direção
homenageou os antigos presidentes da ARVS, com a atribuição de uma medalha de honra, para
agradecer o trabalho desenvolvido ao longo destes 40 anos na promoção, desenvolvimento e
coordenação da vela a Sul de Portugal.

Foi também homenageado com a medalha de mérito desportivo, o atleta, Hugo Rocha, o mais
medalhado velejador algarvio de sempre, com 7 medalhas de campeão do mundo em diferentes classes
e medalha olímpico nos Jogos olímpicos de Atalanta em 1996, com uma medalha de bronze.

Por fim, realizou-se a cerimónia de estrega dos troféus aos vencedores das diferentes classes de vela,
do Campeonato do Algarve de Vela Ligeira e Vela de Cruzeiro da época desportiva 2020/2021.

No seu discurso, o presidente da Associação Regional de Vela do Sul disse que "tudo começou a 14 de
julho de 1981, quando um grupo de pessoas ligados aos Clubes e à vela, fundaram esta associação" e
passados 40 anos de vida, "esta Associação continua a trabalhar para promover, coordenar, planear e
apoiar o desporto da vela, nas suas múltiplas formas, e ser considerada hoje, uma referência Nacional
das Associações Regionais de Vela".

"O êxito desta Associação resulta do trabalho diário de um conjunto de pessoas, que fazem da vela um
modo de vida, e que ao longo dos anos, se têm dedicado aos Clubes e à Região", destaca Ricardo José,
enaltecendo os "seus principais intervenientes, os dirigentes, os atletas, os treinadores, os árbitros e
demais pessoas ligadas aos clubes", sem os quais "nada disto seria possível".

Mas, "a vela precisa de mais, precisa da ajuda não só das autarquias e entidades regionais, mas de
todos, sem exceção. Precisa principalmente de apoio financeiro para fazer crescer a vela. Pois a matéria-
prima, os clubes sabem como trabalhar. Diariamente, centenas de profissionais debatem-se com
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dificuldades financeiras e com escassez de apoios", afirma o dirigente, acrescentando que "é tempo de
olhar para o futuro desta modalidade histórica, que bastante notoriedade e resultados tem dado ao
desporto português".

"Aqui formaram-se os principais atletas de renome nacional e internacional, que ganharam títulos e
provas além fonteiras, e clubes organizaram provas dignas de grande reconhecimento", lembra Ricardo
José, "por isso, é importante olhar para a vela com outros olhos e outras vontades, para que juntos,
tenhamos uma modalidade, mais valorizada e atrativa, com uma aposta forte no desporto escolar e na
captação de jovens atletas, motivando ao mesmo tempo, os nossos jovens a continuar a prática da
modalidade".

No final da cerimónia, teve lugar o esperado soprar das 40 velas de aniversário, desejando os presente à
vela da Região Sul, "os melhores sucessos desportivos e mais 40 anos de saúde".

Link Notícia
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Vanguard Marine: Aposta no turismo náutico
A gama completa de semirrígidas Vanguard e as inúmeras possibilidades de
personalização directamente do estaleiro convencem os operadores das empresas de
turismo marítimo. O  catálogo Vanguard oferece embarcações com comprimento até 12
metros e capacidade para transportar até 34 pessoas

A gama completa de semirrígidas Vanguard e as inúmeras possibilidades de personalização
directamente do estaleiro convencem os operadores das empresas de turismo marítimo. O
catálogo Vanguard oferece embarcações com comprimento até 12 metros e capacidade para
transportar até 34 pessoas.

A polivalência e a versatilidade das semirrígidas constituem dois argumentos de peso para a sua
utilização no âmbito do turismo marítimo. As operadoras procuram embarcações que possam
transportar o maior número de passageiros com total segurança e conforto, possibilidade de as equipar
com potentes motorizações, alta capacidade de manobra e um calado adequado para navegar por
águas pouco profundas.
Dentro do extenso catálogo Vanguard, as Séries Profissionais incluem opções projetadas e fabricadas
especificamente para aplicações de turismo marítimo. A gama inclui modelos com comprimento entre
8,3 e 12 metros que permitem uma navegação estável, seca e segura, homologados para transportar
até 34 passageiros nas versões de 12 metros e até 25 nas versões de 10 metros. A condição de
estaleiro de Vanguard permite personalizar a embarcação diretamente desde fábrica com diferentes
configurações de convés que incluem assentos tipo jockey ou tipo banco em função das necessidades do
cliente, o que permite maximizar o número de lugares disponíveis e rentabilizar cada saída.
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Vanguard TX-10.0 fora de borda que já opera nas águas da Madeira
© Vanguard Marine

Entregas dentro de prazo
O esforço da equipa e a gerência do grupo internacional Vanguard Marine permitiu entregar no prazo
solicitado várias unidades de turismo marítimo ao longo do verão 2021. Uma das mais recentes é a
Vanguard TX-12.0 que já opera na zona do Algarve português: Fabricada com flutuador de poliuretano,
conta com motor interior de 509 Cv e jet Hamilton HJ 292 capaz de desenvolver uma velocidade
superior a 35 nós com um consumo ótimo de combustível. A configuração desta unidade permite
transportar 20 pessoas repartidas em 14 assentos tipo jockey, um banco corrido de quatro lugares e
dois tripulantes.
Também destinada ao turismo náutico, nesta ocasião em águas da Madeira, foi entregue uma Vanguard
TX-10.0 dotada de flutuador de neopreno CSM configurada com 18 assentos tipo jockey. Esta unidade
fornece um motor fora de borda de 425 Cv e pode desenvolver mais de 45 nós.
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“O Perfil do Novo Turista” é tema de conferência da Startup
Albufeira
Iniciativa integra-se no 1º bootcamp da Startup Albufeira
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A conferência “O Perfil do Novo Turista”, integrada no 1º bootcamp da Startup Albufeira,
realiza-se no dia 3 de Dezembro, a partir das 14h45, na Quinta do Canhoto. 

Es te bootcamp «pretende contribuir para o desenvolvimento do tecido empresarial de Albufeira,
potenciando o ecossistema empreendedor e a economia do Município, através de um programa
intensivo de capacitação e mentoria a empreendedores», diz a organização.

A Startup Albufeira – Centro de Acolhimento Empresarial é a incubadora de negócios promovida pelo
Município de Albufeira, em parceria com os Territórios Criativos, e que tem como foco a Criatividade e o
Turismo.

 

Programa:
14h00 | Check-in

14h15 | Sessão de Abertura

– José Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira

– Carlos Abade, vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal

– Luís Matos Martins, administrador dos Territórios Criativos

14h45 | Conferência “O Perfil do Novo Turista”

– Alexandra Gonçalves, Diretora da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da
Universidade do Algarve

– João Paiva Mendes, CEO da BOOST Portugal

– Miguel Neto, Empreendedor local

– Roberto Antunes, Diretor Executivo no NEST – Centro de Inovação do Turismo

Moderação: Elisabete Rodrigues, diretora do Sul Informação

15h30 | Apresentação pública dos projetos

16h30 | Sessão de Encerramento
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– Carla Ponte, Chefe de Divisão de Turismo, Desenvolvimento Económico e Cultural na Câmara Municipal
de Albufeira

16h45 | Sunset networking

Link
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https://www.sulinformacao.pt/2021/10/o-perfil-do-novo-turista-e-tema-de-conferencia-da-startup-albufeira/
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Vila Galé avança com projeto para construir hotel para crianças
em Beja
Valor do investimento ainda não é conhecido
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O Vila Galé quer avançar, no segundo trimestre de 2022, com a construção de um novo hotel
para crianças no Alentejo, na herdade da Santa Vitória, em Albernoa, concelho de Beja.

A revelação foi feita, em declarações à Lusa, por Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Vila Galé, que
adiantou também que o grupo vai construir novas unidades hoteleiras nos Açores e em Tomar.

O responsável explicou que a preparação e arranque deste conjunto de projetos – dois deles previstos
antes da crise da pandemia da Covid-19 – dá-se porque são um grupo «otimista».

«Acredito que estamos no bom caminho, que no próximo ano vamos consolidar a recuperação do
turismo», afirma, ao mesmo tempo que quando questionado pela evolução das receitas diz que «vai ser
um ano fraco», até porque são 12 meses e no final de 2021 «praticamente» só se terá «trabalhado
bem um mês», o de Agosto.

Sem concretizar, acrescentou que o volume de negócios do grupo acumulado a agosto em Portugal
subiu 22% face a 2020, mas caiu 57% relativamente a 2019.

«Abrimos quatro hotéis durante a pandemia, em Alter do Chão, Manteigas, Serra da Estrela e no Douro
(o Vineyards). Fizemos a sede da Vila Galé, em Oeiras, e uma central de fruta no Alentejo. Neste
momento, temos preparado para arrancar no segundo trimestre – como somos otimistas –, mais um
conjunto de projetos para lançar no próximo ano, se a situação melhorar, como esperamos», afirmou.
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“Mas precisamos que o país comece a crescer”, reforçou.

Um destes projetos é o Vila Galé Nep Kids, um hotel para crianças, que vai nascer na Herdade da Santa
Vitória, onde já existe o hotel Vila Galé Clube de Campo, bem como a adega e o lagar dos vinhos e
azeites Santa Vitória.

Previstos estão também o hotel nos Açores, em São Miguel, que já está aprovado, e a construção da
unidade hoteleira de Tomar, recentemente aprovada, nas antigas instalações do Convento de Santa Iria
e antigo colégio feminino.

Para já, o responsável não quis apontar valores de investimento.

Instado a comentar a atividade do grupo durante o Verão, época alta, Jorge Rebelo de Almeida refere
que este «foi marcado pelo mês de Agosto, que foi realmente bom», sobretudo, porque – acrescenta –
«os portugueses superaram as expetativas».

“Julho acabou por ser fraco depois da decisão do Reino Unido de nos colocar na zona vermelha, Agosto,
sobretudo com o grande apoio e ajuda dos portugueses que este ano cresceram – apesar de talvez
sermos o grupo com maior quota de mercado nacional –, excedeu as expetativas, acabando o agosto
como francamente bom porque tivemos bons níveis de ocupação».

Em termos de regiões, Jorge Rebelo de Almeida diz que onde se «trabalhou bem, bem, foi no Algarve»,
mas também o Alentejo e a região de Lisboa.

No verão, o Grupo manteve todas as unidades em Portugal abertas, à exceção de duas, a do Estoril –
porque tem várias ao redor – e outra no Douro (o Collection), tendo a outra unidade «trabalhado bem».

Assim, a taxa de ocupação das unidades hoteleiras no Algarve em Agosto foi de 80%, menos 10% do
que em 2019.

Em 2020, a taxa de ocupação foi de 55%, mas contava com mais hotéis fechados. Os portugueses
representaram 80% da ocupação dos hotéis Vila Galé, em Agosto, no Algarve, seguidos de espanhóis,
ingleses e franceses. Em Agosto, no Algarve o número de turistas portugueses cresceu 50% face a
2019.

Na quinta-feira, o INE anunciou que o setor do alojamento turístico registou 2,5 milhões de hóspedes e
7,5 milhões de dormidas em Agosto, subidas homólogas de 35,6% e 47,6%, tendo as dormidas de
residentes atingido um máximo histórico, ressalvando, no entanto, que os níveis atingidos ainda foram
inferiores aos observados em Agosto de 2019.

Rebelo de Almeida diz que, em Setembro, em Portugal, existiram hotéis, «como o Ópera, em Lisboa, já
a recuperar, enquanto o Algarve já está a cair acentuadamente».

«Se não vierem estrangeiros, naturalmente que a nossa época baixa vai ser muito fraca», lembra,
sublinhando que Portugal está a «promover uma imagem de marca extraordinária com a vacinação» e
que este é um sucesso do país que «tem que ser divulgado» para que se possa atrair mais turistas.

«É uma das prioridades absolutas que temos. Gostava de ver o Turismo de Portugal e o Governo a
fazerem uma promoção em força sobre a vacinação, que é isso que vai permitir aos turistas
estrangeiros retomarem a confiança», apelou.

Link Notícia
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https://alentejo.sulinformacao.pt/2021/10/vila-gale-avanca-com-projeto-para-construir-hotel-para-criancas-em-beja/

