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Para ajudar o território e a oferta turística há um novo “Algarve +
Sustentável”
Evento surge da junção da Bienal de Turismo de Natureza e do Algarve Nature Fest

Caminhadas, debates, ações de capacitação e atividades com escolas, num evento com
expetativas bem delineadas: ter «impacto para o território, para o Algarve e para a melhoria
dos padrões de sustentabilidade da nossa oferta turística». Eis o “Algarve + Sustentável” que
começa já esta sexta-feira, 22 de Outubro, em Aljezur. 

Esta é uma iniciativa nova na região e que surge da junção de dois eventos: a Bienal de Turismo de
Natureza, promovida pela Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, e o Algarve
Nature Fest, organizado pela Região de Turismo do Algarve (RTA).

A o Sul Informação, Aura Fraga, presidente da Vicentina, explicou que, após uma conversa entre as
duas entidades, se chegou à conclusão de que «era interessante executar os dois eventos em conjunto
para tornar possível, ainda este ano, o lançamento de algumas atividades».

Assim aconteceu: a pandemia – e a incerteza face à possibilidade de realizar eventos – também ajudou
a criar o “Algarve + Sustentável” que se vai prolongar ao longo de um ano.

A iniciativa será dividida em três fases. A primeira decorre agora, de 22 de Outubro e 26 de Novembro,
em Aljezur.

Para assinalar o início, haverá, já esta sexta-feira, dia 22, duas caminhadas – uma na Via Algarviana
(18,8 quilómetros), em parceria com a Associação Almargem, e outra intitulada “Caminho Histórico”, da
Rota Vicentina, entre a Arrifana e Aljezur (12 quilómetros).
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A partida para ambas será às 9h00 e as inscrições estão abertas aqui.

 

Além das caminhadas, haverá, já neste mês de Outubro, 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 podem ser feitas aqui.

A isto junta-se ainda um debate e atividades nas escolas de Aljezur, como destaques do programa desta
primeira fase do “Algarve + Sustentável”.

«Haverá a sensibilização dos alunos para o património natural, para o turismo de natureza e para a
sustentabilidade dos recursos», enquadrou Aura Fraga.

Todas estas iniciativas vão decorrer apenas num concelho. «Achámos por bem começar por Aljezur que
também é um município que está no coração do Parque Natural da Costa Vicentina e Sudoeste
Alentejano, um dos mais importantes do país», explicou aquela responsável.

As duas futuras fases do “Algarve + Sustentável” vão acontecer apenas no próximo ano, ainda sem
programação fechada. A expetativa é que «o programa se expanda para outros locais», até porque, na
opinião de Aura Fraga, «a sustentabilidade está na ordem do dia».

«A própria pandemia veio acentuar a necessidade de incluir critérios de sustentabilidade em todas as
atividades. O relançamento do turismo e da sua valorização vai ter mesmo de ter atenção a padrões de
sustentabilidade», considerou.

Por isso, a junção entre a Vicentina e a RTA é vista como «bastante virtuosa».

«Vamos trabalhar ao longo do tempo e juntar contributos variados, de quem trabalha no terreno,
percebendo-os e ouvindo-os», concluiu.

(Link)
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnfYrF6P35cyhNz3hRk2aOkxgh51Vtg7SGSnLGeJK46dwXtA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBcoTvVzPE6j5_qv44hrlxpmDUndVoucEFMe0t1j4xTMEfwQ/viewform?fbclid=IwAR36XoGFSMCjGHy41LMDrls56H02tpYyayMbTyuD5igrILcK6Emf--EvtGE
https://www.sulinformacao.pt/2021/10/para-ajudar-o-territorio-e-a-oferta-turistica-ha-um-novo-algarve-sustentavel/
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Madeira teve “o melhor mês de Agosto de sempre” no turismo
“Os indicadores sobre um dos sectores mais afectados pela pandemia, que foi o turismo,
são extremamente positivos”, disse Miguel Albuquerque, presidente do Governo
Regional.

A Madeira teve “o melhor mês de Agosto de sempre” na sua história do turismo, o que evidencia o início
de um novo ciclo depois da pandemia, afirmou o presidente do Governo Regional.

“Os indicadores sobre um dos sectores mais afectados pela pandemia, que foi o turismo, são
extremamente positivos”, disse Miguel Albuquerque durante a cerimónia de tomada de posse dos órgãos
autárquicos eleitos em 26 de Setembro no concelho de São Vicente, no norte da ilha. Nas últimas
autárquicas, a coligação PSD/CDS venceu as eleições no concelho de São Vicente, que elegeu os cinco
elementos do executivo camarário.

O chefe do executivo madeirense, de coligação PSD/CDS, sublinhou que a região teve “o melhor mês de
Agosto de sempre”, referindo-se aos últimos dados de que dispunha. E complementou que os valores
são “superiores a qualquer mês de Agosto na história do turismo da Madeira” e ultrapassam os que eram
considerados os melhores resultados do sector, registados em 2017 e 2019.

O governante insular sublinhou que estes dados indicam que “um novo ciclo já se iniciou de recuperação
económica e social” nesta região. Albuquerque apontou que se registaram subidas no “preço do Revpar
(ganhos por quarto de hotel) relativamente a 2019”, mencionando que neste indicador há acréscimos na
ordem dos 20 a 23%

Sem apontar números, enfatizou que também se registaram acréscimos na ocupação e nos proveitos
totais, o que, no seu entender, “significa que a estratégia adoptada para salvaguardar e credibilizar a
região como destino seguro está a surtir os seus efeitos nesta retoma”. “Significa também que aquilo
que foi adoptado pelos empresários ligados ao sector, de não fazer descidas dos preços foi
extremamente significativo e importante”, acrescentou.

Miguel Albuquerque defendeu ser necessário “continuar a apostar em todos os sectores da actividade
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económica e diferenciá-los, não esquecendo de continuar a trabalhar para subir a qualidade da oferta
turística e todos os sectores agregados”.

O presidente do executivo vincou também que o Governo Regional vai “continuar a reduzir a carga fiscal
para as empresas em sede de Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC) e continuar a
adoptar o diferencial fiscal, sobretudo para os primeiros escalões do Imposto Sobre o Rendimento Sobre
Pessoas Singulares (IRS)”, o que vai ficar plasmado no próximo Orçamento Regional para 2022, que vai
ser apresentado.

Neste discurso, o líder madeirense ainda anunciou que, para fazer face ao aumento “exponencial” do
preço dos combustíveis, a Madeira vai “acompanhar a descida do imposto ISP (Imposto Sobre Produtos
Petrolíferos)” e “adoptar o diferencial”, que tem, desde 2018, na ordem de -7% para a gasolina e de -
9% para o gasóleo, em relação ao valor praticado no território continental.

“Nesta semana vamos adoptar a manutenção deste diferencial relativamente à descida que está prevista
também do ISP a nível nacional”, sustentou.

Miguel Albuquerque referiu que “todos os caminhos que constarão do próximo Orçamento da região
visam manter a dinâmica económica, a liderança na inovação, no investimento, no apoio ao
empreendedorismo e às empresas”.

“Nós aqui não temos nenhum complexo de esquerdas. Nós aqui refutamos o caminho do
empobrecimento a que Portugal está votado”, afirmou, argumentando que a região tem “uma receita
diferente” da do Governo de Portugal.

Enunciando que a política nacional “é a mesma de sempre”, reforçou que a Madeira “tem um caminho
inverso” e vai “continuar a fazer uma aposta decisiva no tecido empresarial, no investimento público e
privado, no empreendedorismo, na qualificação e educação das novas gerações”, insistindo na
importância da digitalização, computação, criação de postos de trabalho qualificado e desenvolvimento.

O presidente do Governo Regional destacou igualmente que a costa norte da Madeira “tem um grande
potencial” para receber investimento em todas as áreas e deve ser preparada para receber
investimentos, assegurando estar disponível para reunir os presidentes eleitos dos municípios daquela
parte da ilha para “iniciar esse trabalho decisivo”.
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Passageiros nos aeroportos disparam 76% em agosto mas
continuam abaixo de pré-pandemia
Entre janeiro e agosto de 2021, França foi o principal país de origem e de destino dos
voos, seguindo-se, com um volume de passageiros significativamente mais reduzido, o
Reino Unido e a Alemanha.

O transporte aéreo de passageiros em Portugal manteve a tendência de crescimento em agosto, mas
continua ainda abaixo do período pré-pandemia. No mês mais forte para as férias dos
portugueses, registou-se um movimento de 3,9 milhões de passageiros e um movimento de carga e
correio 16,1 mil toneladas nos aeroportos nacionais. Segundo o relatório divulgado esta terça-feira pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE), os movimentos representam uma subida 76,3% (passageiros) e
55,3% (carga), face a agosto de 2020. No entanto, comparando com agosto de 2019, o movimento de
passageiros diminuiu 39,9% e o movimento de carga e correio decresceu 5,2%. Olhando para o ano
inteiro, entre janeiro e agosto de 2021, registou-se uma diminuição de 9,2% no número de passageiros
movimentados nos aeroportos nacionais face ao período homólogo do ano anterior. Comparando com
o mesmo período de 2019, a redução foi de 70,1%. Leia Também Aeroportos nacionais receberam mais
116,1% passageiros em julho face a 2020 Entre janeiro e agosto de 2021, França foi o principal país de
origem e de destino dos voos, seguindo-se, com um volume de passageiros significativamente mais
reduzido, o Reino Unido e a Alemanha. Em agosto de 2021, aterraram nos aeroportos nacionais 17,4 mil
aeronaves em voos comerciais, correspondendo a 3,9 milhões de passageiros (embarques,
desembarques e trânsitos diretos) e ao movimento de 16,1 mil toneladas de carga e correio (registando
crescimentos de 39,9%, 76,3% e 55,3%, face a agosto de 2020, respetivamente). "Neste mês
atingiram-se os níveis mais elevados de aeronaves aterradas e passageiros movimentados desde o início
da crise pandémica covid-19. Comparando com agosto de 2019, registaram-se variações de -25,0% no
número de aeronaves aterradas, -39,9% nos passageiros movimentados e -5,2% no movimento de
carga e correio (-33,2%, -55,8% e -10,3% em julho de 2021 face ao mesmo mês de 2019, pela
mesma ordem)", acrescenta o relatório do INE.
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Secretária de Estado diz que turismo deve regressar em 2023
aos números pré-pandemia
«Em minha opinião, 2023 será um ano muito importante, pois acredito que seja o ano em
que recuperaremos integralmente da quebra de procura causada por esta pandemia»,
disse

 

A secretária de Estado do Turismo afirmou esta terça-feira, 19 de Outubro, em Madrid, que o
Governo espera que o setor regresse em 2023 aos valores que faturou em 2019, antes da
pandemia.

«Em minha opinião, 2023 será um ano muito importante, pois acredito que seja o ano em que
recuperaremos integralmente da quebra de procura causada por esta pandemia», disse Rita Marques
numa mesa redonda em que participou com o seu homólogo espanhol Fernando Valdés, para debater a
colaboração transfronteiriça em termos de políticas de turismo.

Os dois governantes defenderam que os países ibéricos devem trabalhar em conjunto na atração dos
turistas estrangeiros.

«Estamos numa posição privilegiada para mostrar que o mercado turístico ibérico pode ser trabalhado
em conjunto», afirmou Rita Marques, acrescentando que esse trabalho coordenado entre os dois países
já era feito antes da pandemia.

A secretária de Estado portuguesa recordou que em 2017 foi definida «uma nova agenda» para o
turismo nacional e que depois da pandemia essa estratégia «continua atual».
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O Governo português definiu há quatro anos que era necessário lutar contra a sazonalidade do setor,
apostar no turismo em todo o território e diversificar o produto turístico, acrescentando-lhe valor.

Rita Marques considerou que a gastronomia ou os vinhos são ofertas «importantes que distinguem» o
país, mas que também é necessário apostar em «novos eventos», tendo dado exemplos os subsetores
de eventos corporativos, desportivos e termais, cuja procura aumentou depois da pandemia.

«Temos vantagem em fazer propostas em conjunto com Espanha. Por exemplo, eventos que se
realizam um ano num país e em seguida no outro», afirmou a governante portuguesa.

Rita Marques afirmou que Portugal e Espanha têm «muitas coisas em comum e também
complementares», tendo acrescentado que um turista pode chegar por Lisboa e sair por Madrid, depois
de visitar os dois países.

«Temos que saber aproveitar as sinergias que se podem gerar entre os nossos países para o fluxo de
turistas na Península Ibérica», disse.

A secretária de Estado incentivou a presidência espanhola do Conselho da União Europeia em 2023 a
continuar o trabalho da presidência portuguesa do primeiros semestre do corrente ano.

Na presidência portuguesa foram dados passos para preparar uma “Agenda Europeia para o Turismo
2030/2050”, recordou Rita Marques, que agora espera que a estratégia esteja pronta a tempo de a
Espanha, em 2023, a possa executar «com o apoio das instituições europeias e dos Estados-
membros».
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Como é que se comem elefantes? Às fatias
Por: Cristina Siza Vieira
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“Experienciar tem que ser o foco do Turismo”
”A progressiva transformação digital da atividade turística, nomeadamente da hoteleira,
é verdadeiramente fundamental, mas os empresários não podem nunca esquecer-se de
que as pessoas estão em primeiro lugar”
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Estudo | Fesap ameaça: ou tem respostas ou avança com formas
de luta | Estudo. Procura de casa atinge máximos históricos |
Breves - DINHEIRO
Poupança dos portugueses quase duplica | Frente Comum já anunciou uma greve para
dia 12 de novembro e pede aumentos de 90 euros | Chineses e brasileiros lideram
procura em Lisboa, diz JLL. | T ransporte aéreo em crescimento | Casas. Preços
continuam a subir | T urismo. T ransição digital é fundamental | Luz. Proposta é “balão de
oxigénio”
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Breves Empresas
Passageiros disparam 76% em Agosto
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PRR. Consórcio do turismo envia propostas para financiar
projetos de 145 milhões de euros
De acordo com um comunicado esta terça-feira enviado às redações, o consórcio
entregou ao Governo a "Agenda Acelerar e T ransformar o T urismo", estando "em
sintonia com o Turismo de Portugal".

Um consórcio apoiado pelo Turismo de Portugal e pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP)
entregou esta terça-feira ao Governo uma agenda mobilizadora para tentar financiar projetos de 145
milhões de euros associados ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

De acordo com um comunicado esta terça-feira enviado às redações, o consórcio, que reúne “empresas
e entidades da área do Turismo, universidades, entidades ligadas à inovação e tecnológicas”, entregou ao
Governo a “Agenda Acelerar e Transformar o Turismo”, estando “em sintonia com o Turismo de Portugal
e a Confederação do Turismo de Portugal”.

Trata-se de uma agenda mobilizadora que visa obter apoio financeiro a projetos que no global estão
avaliados em 145 milhões de euros. Projetos de investigação e desenvolvimento, inovação,
transformação digital e transição climática, na área do Turismo, que pretendem cumprir os eixos
definidos no PRR”, pode ler-se no comunicado da CTP.

O documento refere ainda que, “por outro lado, a Agenda Acelerar e Transformar o Turismo visa
concretizar os objetivos do Plano Reativar o Turismo, já aprovado em Resolução do Conselho de
Ministros, para incentivar a retoma do setor do turismo nacional”.

Com a agenda proposta, o objetivo é, segundo a CTP, “contribuir para a alteração do perfil de
especialização na área do turismo e na economia portuguesa em geral”.

Também é pretendido “dotar as empresas de maior capacidade tecnológica e de inovação, permitindo
também uma requalificação e especialização dos recursos humanos e a redução das emissões de CO2
[dióxido de carbono], tendo em conta a transição climática necessária”, de acordo com o documento.

Para o presidente da CTP, Francisco Calheiros, citado no comunicado, “é extremamente importante” que
a agenda seja aprovada.

Nesse caso, permitirá “investimentos imprescindíveis em projetos que visam não só acelerar a retoma
da atividade turística, como também irão tornar o turismo em Portugal ainda mais qualificado e
preparado para a transição climática, fatores a que os turistas e visitantes dão cada vez mais
importância”, segundo o responsável.

Para a CTP, as propostas contidas na agenda “são um veículo imprescindível para que o ecossistema do
turismo possa fazer face a um mercado mais competitivo no pós-pandemia e acelerar a retoma do
crescimento e assim continuar a dar o seu contributo importantíssimo para a economia nacional”.
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