
EXPRESSO

23/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2555

REACH: 58000

Hotéis Ovos, fruta e lençóis chegam atrasados e mais caros
Além dos fornecedores já estarem a cobrar uma fatura maior nas entregas, a hotelaria
teme uma “subida assustadora” nos preços da eletricidade
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DINHEIRO VIVO

23/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

André Jordan - "Devia haver um IVA único para todas as
atividades turísticas"
Empresário que fez Quinta do Lago e Belas C lube de Campo aponta combinação de
turismo e imobiliário como “grande oportunidade de Portugal”.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

24/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 54

PROGRAMA • URBANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Alojamento local origina perda de 140 milhões com a pandemia
ESTUDO DA NOVA SBE
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CMTV

24/10/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL HORA DE

ALMOÇO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

O dia de ontem teve a maior afluência do ano no aeroporto de
Faro
O dia de ontem teve a maior afluência do ano no aeroporto de Faro

O dia de ontem teve a maior afluência do ano no aeroporto de Faro
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CMTV

24/10/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7068

REACH: -1

A concentração de voos no aeroporto de Faro entupiu a zona
pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
A concentração de voos no aeroporto de Faro entupiu a zona pelo Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras

A concentração de voos no aeroporto de Faro entupiu a zona pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
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CMTV

25/10/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

A água do mar no Algarve está agora mais quente do que nos
meses de Verão
A água do mar no Algarve está agora mais quente do que nos meses de Verão

A água do mar no Algarve está agora mais quente do que nos meses de Verão
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TVI

23/10/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 126853

REACH: -1

Já começaram as chamadas férias de golfe
Já começaram as chamadas férias de golfe

Já começaram as chamadas férias de golfe
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TVI

25/10/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 126853

REACH: -1

O Algarve está a registar um invulgar pico de Turismo
Este fim de semana, o aeroporto de Faro registou número recorde de movimentos de
aviões

O Algarve está a registar um invulgar pico de turismo este fim de semana o aeroporto de Faro registou
número recorde de movimentos de aviões houve mais de 200 voos aterrar a maioria de turistas
provenientes do Reino Unido, o que está a pôr à prova a eficácia atual dos procedimentos porque com o
brexit estes passageiros deslocam-se para fora do território comunitário e o protocolo é mais
demorado. São as chamadas férias intermédias inglesas que levam mais britânicos a desembarcar no
Algarve. Estas imagens espelha um verdadeiro fim de semana com números recordes de chegadas e
partidas. Este fim de semana, tivemos felizmente mais de 215 chegadas em termos de voos, o que
corresponde a mais 30.000 passageiros, o que é, neste momento, um recorde de dos 2 anos de Bacon
Khamenei. Dei balada se come da semana. Falta de água. Na bagagem trazem planos para aproveitar o
sol e alguns não perdem tempo. O que me dá que o afete antía que meter lá se tem descendente e
Santarém. Há quem espere largos minutos para entrar no país por não ser cidadão europeu e há relatos
de quem olha para a hora do voo e desespera a aguardar por estes turistas, o crescente volume de
passageiros alia-se a crónica escassez de recursos humanos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
para a final a. Aqui a sua longa, danish a OPA cidade que se celebra Pacers nada tem a pressão para a
posse de bola 60 este sábado e, sobretudo entre as 9 e as 11 deu-se uma concentração de voos cerca
de 23. Voos a chegar e 22 entre as 10 e as 11 a partirem o que obriga, naturalmente, uma maior
pressão sobre os serviços de Estrangeiros e Fronteiras é muito importante aproveitar o facto de estar a
decorrer um curso de formação para novos inspetores para o reforço dessas forças que vão assumir
essas competências, o SEF que, para além da identificação controla também todos os documentos que
agora dizem respeito à saúde. Como os certificados de vacinação de milhares de passageiros que todos
os dias chegam do país. O dia de hoje apresenta-se como um domingo de Outubro com o maior número
de infeções de covid covid foram registados 650 e qu e 4 casos nas últimas 24 horas. Há agora 269
pessoas hospitalizadas são -5 do que ontem.
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TVI

24/10/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 126853

REACH: -1

O melhor tratamento de assinatura em SPA do mundo fica no
Algarve
O melhor tratamento de assinatura em SPA do mundo fica no Algarve

O melhor tratamento de assinatura em SPA do mundo fica no Algarve
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TVI

24/10/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 101482

REACH: -1

Portugal venceu vinte seis prémios dos Óscares do turismo
europeu, os principais galardões foram para as praias do Algarve
e também para as ilhas dos Açores e da Madeira
Portugal venceu vinte seis prémios dos Óscares do turismo europeu, os principais
galardões foram para as praias do Algarve e também para as ilhas dos Açores e da
Madeira

Portugal venceu vinte seis prémios dos Óscares do turismo europeu, os principais galardões foram para
as praias do Algarve e também para as ilhas dos Açores e da Madeira
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ALGARVE 7

23/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Importância do relançamento turístico mundial leva Siza Vieira e
Rita Marques a conferência no Algarve
O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, vai participar na sessão de abertura da edição
de 2021 da conferência ‘T he Resort and Residential Hospitality Forum’ (R&R), no dia 26
de outubro, às 0900 horas, no T ivoli Marina Vilamoura Resort, conferência que reúne os
maiores especialistas mundiais em investimentos nas áreas do turismo, da hospitalidade e
do lazer.

 

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, vai participar na sessão de abertura da edição de 2021 da
conferência ‘The Resort and Residential Hospitality Forum’ (R&R), no dia 26 de outubro, às 0900 horas,
no Tivoli Marina Vilamoura Resort, conferência que reúne os maiores especialistas mundiais em
investimentos nas áreas do turismo, da hospitalidade e do lazer.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, intervirá no painel sobre o papel dos Governos na
recuperação do setor pós pandemia, tanto ao nível do investimento das empresas como dos particulares
e como reativar a mobilidade das pessoas para as viagens de turismo e lazer.

O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, participa, às 14 horas, numa sessão sobre Portugal
como destino turístico que integra ainda o CEO da Vilamoura World, João Brion Sanches, e o CEO do
Ombria Resort, Julio Delgado.

‘Lazer suporta a retoma’ é o tema da edição de 2021 da R&R, quando o setor do turismo começa a
recuperar de quase dois anos de grande instabilidade provocada pela pandemia do COVID 19, numa
prova da resiliência e adaptabilidade demonstrada por esta indústria.

A R&R, que decorre em Vilamoura entre 25 e 27 de outubro, integra o International Hospitality
Investment Forum (IHIF) e atrai um público sénior de investidores, promotores e operadores líderes no
setor de hospitalidade e de lazer. Estarão presentes no Algarve responsáveis de alguns dos maiores
grupos internacionais ligados ao investimento turístico, sendo um fórum para a troca de conhecimento
mas também para o desenvolvimento de negócios e parcerias.

As mudanças sistémicas no investimento em hospitalidade e lazer continuam a alavancar a indústria,
com linhas cada vez mais ténues entre a vida pessoal e profissional exigindo inovação em todos os
aspetos de forma a que se possa trabalhar remotamente ao mesmo tempo que se pode viver fora dos
grandes centros urbanos, aproveitando todo o tipo de infraestruturas e tecnologias que os resorts
colocam à disposição dos seus residentes.

Na edição de 2019, mais de 400 delegados de 14 países participaram neste encontro internacional que
oferece um equilíbrio entre networking e informação sobre estratégias e tendências de investimento no
setor.

Programa da R&R 2021 https://www.hospitalityinsights.com/RandR/programme

(Link)

16/40

https://www.hospitalityinsights.com/RandR/programme
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JORNAL ECONÓMICO

24/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

França continua a reforçar posição na relação económica com
Portugal
Mesmo com a pandemia, a posição da França como investidor e como parceiro comercial
tem sido reforçada. Em declarações ao JE, o presidente da Aicep – Agência para o
Investimento e Comércio Externo de Portugal refere que nos cinco anos terminados em
2020 o investimento direto líquido francês em Portu

França tem ganho um peso cada vez maior na relação económica com Portugal, como fonte de
investimento, mas também como mercado, com uma balança comercial que tem pendido para o lado
luso, afirmando-se, assim, como estruturante para empresas e empresários. Em declarações ao Jornal
Económico (JE), o presidente da Aicep Portugal Global – Agência para o Investimento e Comércio
Externo de Portugal, Luís Castro Henriques, refere que nos cinco anos terminados em 2020 o
investimento direto líquido francês em Portugal multiplicou-se por mais de sete vezes. Em termos de
stock, o investimento direto estrangeiro (IDE) francês ultrapassou os 12,8 mil milhões de euros, no final
do primeiro semestre deste ano, representando 8,3% do total. França afirma-se, assim, como uma das
cinco mais relevantes geografias de origem do investimento estrangeiro em Portugal.

Parceiro comercial em crescendo Esta relação económica não se resume, apenas, a IDE, porque a
importância relativa de França como parceiro comercial tem crescido, afirmando-se como o terceiro
fornecedor e ocupando, em crescendo, a posição de segundo maior cliente, mesmo depois do impacto
da pandemia. Em 2019, antes da emergência da Covid-19, mais de 7,7 mil milhões de euros de bens e
3,4 mil milhões de euros de serviços foram vendidos por Portugal a clientes franceses. Responsável por
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um excedente comercial da ordem de 1,5 mil milhões de euros favorável a Portugal, o mercado francês
é estruturante para as empresas e empresários nacionais. E o volume de comércio significa criação de
emprego, sendo que as filiais francesas são o grande empregador estrangeiro em Portugal,
especialmente se tivermos em atenção sectores como o dos transportes e logística, do comércio,
tecnologias de informação e comunicação, mas também a indústria, nomeadamente a relacionada com
a fileira do automóvel, o que é visível, por exemplo no perfil das empresas selecionadas para os Troféus
Luso-Franceses, promovidos pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa (CCILF). Globalmente,
estamos a falar de 750 empresas com capital francês, que empregam mais de 60 mil trabalhadores. E,
desde há alguns anos que foram empresas francesas que tornaram Portugal um destino privilegiado para
os negócios de nearshoring, com grandes empresas de serviços ligados à banca e seguros a transferirem
as operações para Portugal. Não se pense, também, que os portugueses estão parados e não
aproveitam o mercado francês para também investirem, de volta. Durante os primeiros nove meses
deste ano, o stock de IDE português em França atingiu os 1,4 mil milhões de euros, com referência para
a iniciativa de grupos lusos relevantes a atuarem em todo o território gaulês, caso dos grupos Amorim,
Visabeira, Renova, Purever, Alves Ribeiro ou ainda, os “unicórnios” de matriz portuguesa, que se
mostram muito ativos, como a Talkdesk e a Outsystems.

I&D em destaque De realçar que a França é um potentado na capacidade de angariar investimentos
industriais, a par de atividade de pesquisa e desenvolvimento (I&D), ficando à frente do Reino Unido e da
Alemanha. Os sectores mais apelativos para os grandes investidores externos em França centram-se
nas energias renováveis, algo fundamental no momento atual, onde se espera ficar menos dependente
de energias fósseis e quando a União Europeia definiu regras para o processo de descarbonização da
economia, com metas ambiciosas definidas já para o final da década. E é também um país para grandes
investimentos na área da saúde, refletindo o elevado poder de compra dos seus cidadãos e também o
problema na alteração da pirâmide demográfica. Florence Mangin, Embaixadora de França em Portugal,
realça (na entrevista publicada neste Especial) que o país está recetivo e aberto a projetos industriais
onde a tecnologia portuguesa dá cartas, caso dos sectores ligados ao mobiliário, madeira, vidro e
cerâmica. A nível de serviços, o mercado francês está recetivo no setor da construção civil, uma área
onde a emigração dos anos 60 do século passado foi relevante. Na distribuição, os franceses têm um
operador público disponível para os investidores e exportadores, o Business France. Dados citados pela
Lusa referem que o Governo francês subiu de 6% para 6,25% a sua previsão de crescimento económico
para 2021. Na apresentação do orçamento francês foi referido pelo ministro da Economia, Bruno Le
Maire, que que era esperado para este mês de dezembro um nível de atividade idêntico ao período pré-
pandémico. Este é o último orçamento do atual mandato do presidente Emmanuel Macron e fecha com
um plano de investimento de 30 mil milhões de euros. Nas contas francesas o défice público deverá ficar
nos 5% em 2022, bem acima do desejado por Bruxelas, enquanto o peso da dívida pública no Produto
Interno Bruto tenha recuado ligeiramente para 114%. O ministro da Economia francesa prometeu que a
estratégia não será o equilíbrio das finanças públicas à custa de períodos longos de austeridade, mas
antes através de reformas estruturais e classificou a opção de 2008 como um erro. O desemprego
esperado para este semestre em França é de 7,6%, o mais baixo desde a crise financeiro de 2008. Foi
realçado o impacto para empresas e famílias do custo de energia e a produção nuclear vai voltar a ser a
opção para manter os valores de energia controlados, quer a nível de eletricidade, quer indiretamente no
gás. Por seu lado, o plano “France 2030” apresentado a seis meses das eleições presidenciais. Visa
relançar a França industrial, sendo que a inovação é crítica para o país financiar o modelo social. Uma das
principais medidas será o investimento de mil milhões de euros em pequenos reatores nucleares, uma
energia amplamente utilizada na França que não gera gases de efeito estufa. No entanto, não é
consensual esta opção energética. O país vai ainda aplicar quatro mil milhões de euros no
desenvolvimento de uma aeronave de baixo carbono e para produzir cerca de dois milhões de veículos
elétricos e híbridos até 2030. Haverá ainda investimento na robótica para a agricultura.

Investimento imobiliário continua em alta O imobiliário também tem sido um sector de destino do
investimento francês. O clima e o custo de vida de Portugal têm atraído cada vez mais franceses, tanto
como residentes, beneficiando de um quadro fiscal competitivo, como em turismo. No ano passado, um
período atípido devido à pandemia, os franceses tornaram-se os turistas mais gastadores em território
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português, ultrapassando uma posição que era detida pelos britânicos. Segundo o Banco de Portugal, em
2020, os turistas gauleses deixaram 1.551 milhões de euros em Portugal. E lideraram, também, no
primeiro semestre deste ano. Em 2016, Reino Unido e China foram ultrapassados pelos franceses, que
se tornaram os maiores investidores estrangeiros no imobiliário português. O estudo “Living Destination”
apresentado recentemente pela consultora imobiliária JLL veio mostrar que esta realidade se manteve,
apontando que os franceses são a terceira nacionalidade com maior peso na procura internacional por
habitação no mercado português, contando com 16%, atrás de chineses e de brasileiros. No final do ano
passado, estavam inscritas no registo consular junto da Embaixada de França em Portugal, 16.787
pessoas, fazendo com que a francesa seja a oitava comunidade estrangeira mais importante do país.
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DN

24/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Pandemia deu confiança aos investidores e há mais nove projetos
de retail parks | Breves - DINHEIRO
Retail parks provaram ser formato comercial resistente a crises sanitária | Enoturismo
denuncia desigualdades nos apoios | Pavilhão na Expo Dubai com 42 mil visitas
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CORREIO DA MANHÃ

24/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

Manifestação contra o lítio | Chegadas entupidas
Breves - Economia

22/40



23/40



PÚBLICO

24/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • CULTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • IDÁLIO REVEZ

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Um museu renovado com uma cabra de oito patas
Museu de Lagos, com quase um século de existência, representa a expressão da vontade
popular com chancela cientíca
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DN

23/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 38

PROGRAMA • VIVER

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 1743

REACH: 4100

Passadiços do Paiva e ponte suspensa de Arouca vencem nos
óscares do turismo
Os dois projetos turísticos foram premiados nos World T ravel Awards, iniciativa que
voltou a eleger a Madeira como melhor destino insular da Europa e o Algarve como
melhor destino de praia. Os Açores também ganharam.
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RENASCENÇA ONLINE

23/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Secretária de Estado estima recuperação de 65% das rotas até
fim do ano - Renascença
Ana Rita Marques adianta que "apenas em 2023 se retomará o nível de receitas turísticas
que se conheciam nesse ano".

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, estimou esta sexta-feira chegar ao fim do ano com
65% das rotas áreas recuperadas, mas acredita que só em 2023 as receitas voltarão aos níveis de
2019.

"Neste momento temos a perspetiva de terminar o ano com cerca de 65% das rotas aéreas já
recuperadas face ao nível que conhecíamos em 2019", afirmou Ana Rita Marques, em Óbidos,
acrescentando que, ainda assim, o setor do turismo "tem um largo e grande caminho a percorrer" e que
"apenas em 2023 se retomará o nível de receitas turísticas que se conheciam nesse ano".

A governante, que hoje visitou o Folio, Festival Literário Internacional de Óbidos, sublinhou a
"importância" deste tipo de eventos" numa altura em que, após o confinamento as pessoas
demonstram uma vontade de viajar que é inata, que "faz parte da condição humana".

"É bom verificar que as pessoas, continuando a preservar e cumprir as regras sanitárias, começam a ter
segurança para poder percorrer estas ruas da vila medieval de Óbidos", disse à agência Lusa,
ressalvando a importância de "as câmaras municipais, as entidades municipais e supra municipais
continuarem a apostar na organização destes festivais".

Portugal, acrescentou, "faz um grande esforço para mobilizar os meios para angariar e reter festivais
desta natureza, mas sem o apoio municipal não seria possível" manter os eventos que contribuem "para
esbater a sazonalidade e criar novos motivos de visita para além dos meses de verão".

Rita Marques falava à margem do lançamento do primeiro curso de Turismo Literário, promovido pelo
Turismo de Portugal e que será ministrado na Escola de Hotelaria do Oeste, a partir de 23 de novembro.
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O curso terá uma duração de 60 horas, maioritariamente lecionadas 'online', e será dividido em oito
partes, com enfoque no enquadramento do turismo literário, literatura portuguesa, oferta turística
literária, literatura de viagens e storytelling.

A apresentação do curso integrou a programação da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste no Folio,
festival que decorre até domingo.

O festival reúne na vila 175 autores e escritores que participam em mais de 160 atividades, entre as
quais 16 mesas de autor e debates, 23 concertos e 12 exposições.
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PÚBLICO

23/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

O Turismo respondeu ao desafio do Governo
Por: Francisco Calheiros
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PORTO CANAL

23/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

BTL regressa em março de 2022 com ambição de ser "melhor
edição de sempre"
Redação, 22 out 2021 (Lusa) -- A Bolsa de T urismo de Lisboa (BT L) regressa em 2022
entre os dias 16 e 20 de março, na FIL, depois de uma paragem de dois anos, devido à
pandemia de covid-19, foi hoje anunciado, pela organização.

Redação, 22 out 2021 (Lusa) -- A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) regressa em 2022 entre os dias 16
e 20 de março, na FIL, depois de uma paragem de dois anos, devido à pandemia de covid-19, foi hoje
anunciado, pela organização.

"A Fundação AIP, organizadora da BTL, os patrocinadores, parceiros e expositores estão determinados
em fazer da BTL2022 a melhor edição de sempre, nomeadamente no que respeita à diversidade dos
setores representados e da dinâmica de negócios presentes no evento", lê-se numa nota, que anuncia
que "o evento regressa de 16 a 20 de março na FIL".

Citado na mesma nota, o diretor adjunto da Lisboa FCE (entidade organizadora), Pedro Braga, referiu
que a entidade tem a "ambição de começar, na BTL 2022, um caminho de afirmação da BTL no contexto
internacional que lhe permita, num prazo máximo de 10 anos, poder vir a ser considerada uma das mais
importantes feiras/eventos do setor do turismo a nível internacional".

"Queremos reforçar a qualidade e a representatividade dos diferentes segmentos do programa de
'buyers' [potenciais clientes compradores] da BTL, e para isso precisamos de trabalhar em rede, com a
ajuda de parceiros nacionais e internacionais que nos ajudem a materializar esse objetivo", indicou,
salientando que a BTL quer "através de uma maior qualificação e melhor identificação desses 'buyers'
internacionais, nos diferentes segmentos, a médio prazo, podermos ambicionar ter um dos melhores
programas de 'buyers' do setor do turismo".

A organização recordou que a última edição da BTL, realizada em 2019, foi considerada "uma das
melhores de sempre", com "71.000 visitantes, entre profissionais e público" que "demonstraram o
crescente interesse e vitalidade de um setor que representa cerca de 15% do PIB nacional".

Segundo a organização, a edição do próximo ano "não só irá manter os setores tradicionais da feira na
promoção do destino Portugal, como terá uma especial ênfase na área do enoturismo, com um espaço
próprio de divulgação das estruturas hoteleiras e marcas de vinho, que proporcionam experiências únicas
nesta área".

Também o turismo da natureza estará em destaque nesta edição, com o objetivo de "abordar o papel
da sustentabilidade e da ecologia de forma transversal ao setor do turismo".
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A BTL pretende apresentar "as unidades hoteleiras, os alojamentos locais e todos os operadores
turísticos que prestam serviços aos amantes da natureza", um segmento que "terá uma tendência
evolutiva nos próximos anos, por ser um dos produtos turísticos que saiu reforçado e despertou o
interesse e procura, durante este período pandémico".

A região nacional convidada da edição de 2022 é o Porto e Norte.

ALYN // MSF

Lusa/Fim
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BTL regressa em março de 2022 a querer ser a "melhor edição
de sempre"
A Bolsa de T urismo de Lisboa (BT L) regressa em 2022 entre os dias 16 e 20 de março, na
FIL, depois de uma paragem de dois anos, devido à pandemia de covid-19, foi hoje
anunciado, pela organização.

"A Fundação AIP, organizadora da BTL, os patrocinadores, parceiros e expositores estão determinados
em fazer da BTL2022 a melhor edição de sempre, nomeadamente no que respeita à diversidade dos
setores representados e da dinâmica de negócios presentes no evento", lê-se numa nota, que anuncia
que "o evento regressa de 16 a 20 de março na FIL".

Citado na mesma nota, o diretor adjunto da Lisboa FCE (entidade organizadora), Pedro Braga, referiu
que a entidade tem a "ambição de começar, na BTL 2022, um caminho de afirmação da BTL no contexto
internacional que lhe permita, num prazo máximo de 10 anos, poder vir a ser considerada uma das mais
importantes feiras/eventos do setor do turismo a nível internacional".

"Queremos reforçar a qualidade e a representatividade dos diferentes segmentos do programa de
'buyers' [potenciais clientes compradores] da BTL, e para isso precisamos de trabalhar em rede, com a
ajuda de parceiros nacionais e internacionais que nos ajudem a materializar esse objetivo", indicou,
salientando que a BTL quer "através de uma maior qualificação e melhor identificação desses 'buyers'
internacionais, nos diferentes segmentos, a médio prazo, podermos ambicionar ter um dos melhores
programas de 'buyers' do setor do turismo".

A organização recordou que a última edição da BTL, realizada em 2019, foi considerada "uma das
melhores de sempre", com "71.000 visitantes, entre profissionais e público" que "demonstraram o
crescente interesse e vitalidade de um setor que representa cerca de 15% do PIB nacional".

Segundo a organização, a edição do próximo ano "não só irá manter os setores tradicionais da feira na
promoção do destino Portugal, como terá uma especial ênfase na área do enoturismo, com um espaço
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próprio de divulgação das estruturas hoteleiras e marcas de vinho, que proporcionam experiências únicas
nesta área".

Também o turismo da natureza estará em destaque nesta edição, com o objetivo de "abordar o papel
da sustentabilidade e da ecologia de forma transversal ao setor do turismo".

A BTL pretende apresentar "as unidades hoteleiras, os alojamentos locais e todos os operadores
turísticos que prestam serviços aos amantes da natureza", um segmento que "terá uma tendência
evolutiva nos próximos anos, por ser um dos produtos turísticos que saiu reforçado e despertou o
interesse e procura, durante este período pandémico".

A região nacional convidada da edição de 2022 é o Porto e Norte.
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Para ter impacto no território há um ″Algarve + Sustentável″
Dos residentes aos turistas, dos profissionais de turismo às crianças. São diferentes os
públicos-alvo que o programa pretende atingir

Áudio

Durante um ano, até outubro de 2022, serão levadas a cabo uma série de iniciativas na região do
Algarve a pensar na sustentabilidade do território. Desde debates, ações de capacitação para os
profissionais de turismo, caminhadas, iniciativas destinadas às crianças. "Vamos capacitar os
alojamentos de pequena escala para serem "bike e walk friendly", para terem conhecimento do
património cultural e natural, para terem eficiência energética e hídrica", conta o presidente da Entidade
Regional de Turismo do Algarve (ERTA).

João Fernandes explica que no "Algarve + Sustentável" os operadores internacionais não vão ficar
esquecidos, assim como as crianças. "Vamos levar já em novembro os miúdos de Aljezur a verem os
golfinhos, a fazerem observação de aves, caminhadas para conhecerem a fauna e a flora." Também os
operadores turísticos internacionais ligados ao turismo da natureza e os agentes locais vão ter encontros
para que os estrangeiros fiquem a conhecer a oferta regional.

Segundo o presidente da ERTA, o turismo de Natureza é um segmento cada vez mais procurado. Os
últimos dados conhecidos reportam a 2014 e apontavam já para um ganho de 6 milhões. No entanto,
João Fernandes afirma que este setor tem tido um "crescimento exponencial".

"Quarenta por cento do território do Algarve tem proteção ambiental, quer por estar em rede natura,
quer por pertencer a parques naturais, e temos tido, dos mercados do Reino Unido, da Alemanha,
Holanda e dos escandinavos, uma forte procura para atividades no período da época baixa", conta.

João Fernandes lembra que não faltam possibilidades e opções para fazer caminhadas na região: no
litoral, há a Rota Vicentina; junto à fronteira, a Rota do Guadiana ou ainda no interior a Via Algarviana,
numa extensão de 300 km.
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Sustentabilidade da região do Algarve vai ser discutida durante
um ano
O “Algarve + sustentável” surge da junção da Bienal de T urismo de Natureza organizada
pela Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste (Vicentina) e da Algarve Nature
Fest, dinamizada pela RTA

Debates, oficinas de conhecimento e ações diversas sobre o tema da sustentabilidade e turismo de
natureza são algumas das ações previstas no programa “Algarve + sustentável”, ontem apresentado e
que decorrerá até outubro de 2022.

Ao abrigo do programa, vão ser dinamizadas várias atividades, sobretudo direcionadas a empresários,
profissionais e demais interessados na área do turismo, com foco na implementação de práticas,
produtos e serviços mais conscientes e em concordância com os padrões internacionais de turismo
sustentável.

Na apresentação, que aconteceu ontem em Aljezur, o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA)
defendeu que há muito se sabe da necessidade de atenuar a sazonalidade, gerar novas motivações de
visitas e reduzir a litoralização, mas considerou que é preciso passar à ação.

“Já há muito planeamento para a sustentabilidade e felizmente no próximo quadro comunitário há um
envelope financeiro direcionado para as questões da sustentabilidade, mas é preciso concretizar”, realçou
João Fernandes.

O dirigente destacou o conjunto “multifacetado de ações e de públicos-alvo que se pretende atingir”,
elogiando as sinergias criadas entre várias instituições que juntaram os seus “recursos e visão comum”
para criarem durante um ano um programa dedicado à sustentabilidade que tem como objetivo a “ação,
não se ficando apenas pelo planeamento”.

O programa divide-se por três fases, com a primeira a ter início hoje com a apresentação do evento e a
realização de duas caminhadas, estando marcadas para este mês duas oficinas, uma dedicada ao
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“Marketing no turismo de natureza”, em 26 de outubro e a outra à “Eficiência Energética e Hídrica de
Unidades de Alojamento”, no dia 29.

Até ao dia 26 de novembro haverá, ainda, vários debates para auscultar o setor e fomentar o diálogo
entre agentes de turismo e entidades institucionais, assim como ações de sensibilização para o público
estudantil.

A segunda fase decorre em março e abril de 2022 e a última entre setembro e novembro de 2022.

Na apresentação, João Fernandes destacou as ações que convidam alunos do 2.º ciclo a serem turistas
no seu território, mas também as que visam trabalhar com os pequenos empresários formas de
implementar a eficiência hídrica, energética ou a melhoria da gestão dos resíduos nas suas unidades.

Na área cultural, estão previstas ações de capacitação para a “interpretação e valorização dos aspetos
patrimoniais e tradições da história da região”, sendo um dos objetivos sensibilizar os algarvios para o
usufruto e respeito pelos espaços naturais, revelou.

Os operadores internacionais serão também convidados a conhecer o destino Algarve altura em serão
criados “momentos de comercialização” com agentes de turismo de natureza algarvios, notou.

As inscrições e demais informações sobre o evento podem ser obtidas em
www.algarvemaissustentavel.pt.

O “Algarve + sustentável” surge da junção da Bienal de Turismo de Natureza organizada pela Associação
para o Desenvolvimento do Sudoeste (Vicentina) e da Algarve Nature Fest, dinamizada pela RTA.
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Seminário Algarve Craft & Food quer dinamizar o turismo cultural
e criativo da região
Realiza-se no dia 27 de outubro o seminário Algarve Craft & Food – Internacionalização
de artesanato, produtos alimentares locais e turismo criativo, inserido no âmbito do
projeto “Algarve Craft & Food”, que terá lugar na Escola de Hotelaria e T urismo do
Algarve, a partir das 09h30.

Realiza-se no dia 27 de outubro o seminário Algarve Craft & Food – Internacionalização de artesanato,
produtos alimentares locais e turismo criativo, inserido no âmbito do projeto “Algarve Craft & Food”, que
terá lugar na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, a partir das 09h30.

Dirigido a artesãos, designers, produtores agroalimentares, chefs de cozinha e agentes turísticos, o
seminário Algarve Craft & Food pretende contribuir para o aumento das competências de
internacionalização do artesanato, dos produtos alimentares locais e do turismo cultural e criativo da
região.

A sessão de abertura está prevista para as 09h45 e contará com a presença de João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Amaro, diretor executivo da Tertúlia Algarvia, e
João Ministro, da QRER-Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, as três
entidades promotoras do projeto “Algarve Craft & Food”.

O seminário pretende dar a conhecer casos de boas práticas nacionais e internacionais, em matéria de
internacionalização de indústrias culturais e criativas, e promover a exploração de sinergias para a criação
de programas de turismo cultural e criativo no Algarve.

As inscrições para assistir ao Seminário Algarve Craft & Food encontram-se abertas no site da iniciativa.

(Link)
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“Algarve Craft & Food” promove o turismo cultural e criativo da
região
O seminário “Algarve Craft & Food - Internacionalização de artesanato, produtos
alimentares locais e turismo criativo” realiza-se no dia 27 de outubro na Escola de
Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, divulgou a organização do evento.

O seminário “Algarve Craft & Food - Internacionalização de artesanato, produtos alimentares locais e
turismo criativo” realiza-se no dia 27 de outubro na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro,
divulgou a organização do evento.

Inserido no âmbito do projeto “Algarve Craft & Food”, este projeto é dirigido a artesãos, designers,
produtores agroalimentares, chefes de cozinha e agentes turísticos, com o objetivo de contribuir para o
aumento das competências de internacionalização do artesanato, dos produtos alimentares locais e
do turismo cultural e criativo da região.

A sessão de abertura está prevista para as 09:45 e contará com a presença de João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Amaro, diretor

executivo da Tertúlia Algarvia, e João Ministro, da QRER-Cooperativa para o Desenvolvimento dos
Territórios de Baixa Densidade, as três entidades promotoras do projeto “Algarve Craft &Food”.

O seminário pretende dar a conhecer casos de boas práticas nacionais e internacionais, em matéria de
internacionalização de indústrias culturais e criativas, e promover a exploração de sinergias para a criação
de programas de turismo cultural e criativo no Algarve.

As inscrições para assistir ao evento encontram-se abertas no site da iniciativa.

Notícia
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https://jornaldoalgarve.pt/tag/turismo/
https://algarvecraftandfood.pt/
https://jornaldoalgarve.pt/algarve-craft-food-promove-o-turismo-cultural-e-criativo-da-regiao/
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Seminário Algarve Craft & Food quer dinamizar o turismo cultural
e criativo da região
Realiza-se no dia 27 de outubro o seminário Algarve Craft & Food – Internacionalização
de artesanato, produtos alimentares locais e turismo criativo, inserido no âmbito do
projeto “Algarve Craft & Food”, que terá lugar na Escola de Hotelaria e T urismo do
Algarve, a partir das 09h30.

Realiza-se no dia 27 de outubro o seminário Algarve Craft & Food – Internacionalização de
artesanato, produtos alimentares locais e turismo criativo, inserido no âmbito do projeto
“Algarve Craft & Food”, que terá lugar na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, a partir das
09h30.

Dirigido a artesãos, designers, produtores agroalimentares, chefs de cozinha e agentes turísticos, o
seminário Algarve Craft & Food pretende contribuir para o aumento das competências de
internacionalização do artesanato, dos produtos alimentares locais e do turismo cultural e criativo da
região. 

A sessão de abertura está prevista para as 09h45 e contará com a presença de João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Amaro, diretor executivo da Tertúlia Algarvia, e
João Ministro, da QRER-Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, as três
entidades promotoras do projeto “Algarve Craft & Food”.  

O seminário pretende dar a conhecer casos de boas práticas nacionais e internacionais, em matéria de
internacionalização de indústrias culturais e criativas, e promover a exploração de sinergias para a criação
de programas de turismo cultural e criativo no Algarve. 

As inscrições para assistir ao Seminário Algarve Craft & Food encontram-se abertas no site da iniciativa.

(Link)
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https://algarvecraftandfood.pt/inscricao
https://algarve7.pt/index.php/2021/10/23/seminario-algarve-craft-food-quer-dinamizar-o-turismo-cultural-e-criativo-da-regiao/12/40/

