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Algarve vive retoma de turistas ingleses em férias escolares:
aeroporto de Faro ultrapassou os 30 mil passageiros no fim de
semana
Esta semana há paragem escolar no Reino Unido e na Alemanha, o que está a trazer ao
Algarve "sinais claros de retoma" dos seus principais turistas externos num verão tardio,
e com perspetivas positivas até meados de novembro

Outubro está a ser um mês positivo para o Algarve na recuperação dos turistas externos de mercados
com maior volume, em particular nesta última semana marcada pelo período intercalar de férias
escolares no Reino Unido e também na Alemanha.

"Tivemos 215 voos a chegar ao aeroporto de Faro no último fim de semana, com mais de 30 mil
passageiros desembarcados, e 41% provenientes do Reino Unido, o que é o maior número verificado no
Algarve desde o início de 2020", adianta João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve
(RTA).

"São sinais claros de retoma dos nossos mercados externos mais tradicionais, em particular dos
britânicos", constata o responsável do Turismo do Algarve.

Numa altura em que caíram muitas das restrições de viagens associadas à covid-19, as famílias
britânicas estão a voltar ao Algarve num "verão tardio, em que estamos com temperaturas muito boas".
E ao efeito do 'half term break' no Reino Unido (férias a meio do período letivo na última semana de
outubro), "junta-se uma época de golfe que está a correr muitíssimo bem", enfatiza João Fernandes.
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"Desde meados de setembro até final de novembro, as perspetivas são de ter a maioria dos 40 campos
da região praticamente cheios", salienta o presidente da RTA, lembrando que o impacto se deve
sobretudo aos "mercados do Reino Unido e Irlanda, que representam 73% das voltas no Algarve, e até
aqui têm estado deficitários".

O responsável do Turismo do Algarve destaca que nesta altura "os hotéis estão com ocupações
elevadas" verificando-se dois fenómenos: "está a haver um 'rebooking' de reservas que tinham sido
adiadas, e também se notam muitas reservas de 'last minute'. Temos o caso de um hoteleiro que ia
fechar o hotel, e acabou por decidir estender a época com as reservas de última hora".

As perspetivas mantêm-se positivas para novembro, com o Algarve a acolher no próximo mês dois
eventos de peso para o turismo: o Grande Prémio Moto GP (dia 7), e o torneio de golfe Portugal
Masters (de 4 a 7).

"Pela recuperação dos mercados externos, sente-se que estamos a aproximar-nos do que seria um ano
normal, mas ainda longe de 2019, em que o aeroporto de Faro movimentava um milhão de passageiros
no mês de outubro", faz notar o presidente da Região de Turismo do Algarve.

Face ao momento positivo que a região vive com a retoma do mercado britânico, "temos agora alguma
apreensão em relação ao futuro sobre a evolução da nova variante de covid, e esperamos que não
cause novas restrições às viagens", refere João Fernandes, enfatizando estar a haver "uma discussão
interna no Reino Unido sobre a necessidade de voltar a impor algumas restrições".

Mais de 40% dos hotéis do Algarve fechados no
próximo inverno
Segundo o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
Elidérico Viegas, está-se "de facto a assistir a um aumento de procura em relação ao ano anterior, mas
ainda longe dos números que eram habituais para esta época".

No caso dos hotéis Vila Galé, "podemos confirmar que já existe algum movimento de turistas britânicos
no Algarve e que são o principal mercado estrangeiro, mas se compararmos com os dados de 2019,
ainda estão 50% abaixo em numero de dormidas", adianta Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador do
grupo hoteleiro.

"O aumento que existe é real, mas tem de ser visto na perspetiva da situação desesperada em que
estamos há dois anos no Algarve, com uma gestão deficitária", reitera o presidente da AHETA,
defendendo que "estes aumentos de procura relativos não são suficientes para as empresas serem
rentáveis e não devem criar a ilusão do sucesso e de que a crise acabou".

O responsável da associação hoteleira frisa que no Algarve "10% dos hotéis não abriram sequer durante
o verão (no ano passado foram mais de 20%), e agora pelo menos 40% irão encerrar para a estação
baixa".

"A recuperação turística nunca aconteceu de um dia para o outro, e a ideia de que pode ocorrer com um
estalar de dedos não se vai verificar", sublinha Elidérico Viegas. "As previsões de algumas entidades
importantes, designadamente a associação de aeroportos europeus (ACI Europa) indicam que só em
2025 se espera uma recuperação de passageiros aos valores que havia em 2019".

Elidérico Viegas lembra ainda que "60% do negócio do Algarve era feito através de operadores turísticos,
que foram muito abalados com esta crise, e recuperar o circuito de negociações ou transferir este
volume para outros canais de comercialização, tudo isto demora tempo".

"Se tudo correr bem em termos de pandemia, vamos começar a recuperar o turismo no Algarve de
forma satisfatória a seguir à Páscoa de 2022", conclui o presidente da AHETA.
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Golfe no Algarve anima transporte de bagagem desportiva da
MBE
Desde setembro têm chegado muitos golfistas a Portugal, em especial ao Algarve, que
procuram os serviços da empresa

O mercado de golfe está em retoma, depois de quase ano e meio de paragem, em consequência
da pandemia e das restrições nas viagens. Nos últimos dias, o país tem registado a chegada de
muitos praticantes da modalidade, o que, segundo a Mail Boxes Etc. (MBE), "corresponde a um
aumento na procura de transporte especializado de bagagem desportiva com destino e origem
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em Portugal".

Para muitos adeptos do golfe, este é o tempo da tradicional pausa para férias desportivas, convívio e
também descanso, aproveitando o sol e a temperatura agradável que Portugal oferece nesta altura do
ano. Mas, partir de viagem com a mala pessoal e todos os equipamentos necessários, pode não ser uma
experiência tão agradável para quem quer uma viagem tranquila.

É, por isso, que muitos dos viajantes que agora chegam a Portugal têm procurado na MBE a comodidade
e a segurança para o transporte dos seus equipamentos desportivos.

"Tudo funciona de forma muito simples... o centro MBE mais próximo recolhe a bagagem em casa,
coloca-a em embalagens específicas para sacos de tacos de golfe e outros equipamentos, e entrega-a
no destino, seja um hotel, um apartamento ou um ponto de recolha, que pode até ser o centro MBE da
área geográfica das férias", explica a Mail Boxes Etc. em comunicado.

Viajar sem mala já se tornou uma moda para muitos desportistas e turistas em geral. Permite maior
facilidade nas deslocações, menos peso para transportar, mais rapidez na passagem em controlos de
segurança e menores riscos de incidentes ou perdas de bagagem.

Para além do golfe, a MBE conta que "é também muito requisitada para a embalagem e transporte nos
segmentos de surf, windsurf, snowboard e ski, assim como de bicicletas e outros equipamentos
desportivos".

Atualmente, a MBE conta com uma rede global de mais de 2.800 unidades em 53 países. Em Portugal,
existem 10 centros da marca em Cascais, Quarteira, Vila Nova de Famalicão, Carcavelos, Lisboa e Porto.

Sobre Mail Boxes Etc.

A MBE Worldwide S.p.A. (MBE), holding familiar italiana com sede em Milão, Itália, é uma das maiores
redes de centros de serviços, estrategicamente localizados que oferecem envios, armazenamento,
impressão e soluções de marketing a pequenas e médias empresas (PME) e particulares, através de uma
rede maioritariamente de centros de propriedade e administração independente.

Os centros de serviços MBE oferecem a particulares e PME soluções à medida das necessidades dos seus
negócios e atividades com um nível único e diferenciado de atendimento ao cliente.

A MBE opera atualmente sob múltiplas marcas: Mail Boxes Etc., AlphaGraphis, PostNet, Spedingo.com,
Print Speak, Pack & Send e Multicopy, com uma rede global com mais de 2.800 centros em 53 países,
mais de 11 mil funcionários e vendas anuais combinadas de cerca de 879 milhões de euros (1004
milhões de dólares), segundo o exercício de 2020.

Mais informações em www.mbeglobal.com e www.mbeportugal.pt.

Notícia
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Turismo do Algarve: campanha de comunicação dá futuro
promissor aos negócios do setor do turismo na região - Meios &
Publicidade
O verão de 2021 mostrou-se mais favorável para os serviços interligados com o setor
turístico. Depois de um ano que impôs diversos entraves ao turismo, nacional e
internacional, este setor recuperou significativamente. Foi especialmente a região do
Algarve que mais sentiu esta mudança, com aumentos significativos no número de voos
para Faro, reservas de hotéis [… ]

O verão de 2021 mostrou-se mais favorável para os serviços interligados com o setor turístico. Depois
de um ano que impôs diversos entraves ao turismo, nacional e internacional, este setor recuperou
significativamente.

Foi especialmente a região do Algarve que mais sentiu esta mudança, com aumentos significativos no
número de voos para Faro, reservas de hotéis e aluguer de casas. Em grande parte, foi devido aos
esforços do Turismo do Algarve, ao fazer uma campanha de comunicação para atrair turistas a esta
região, que o local voltou a ver os seus pontos de turismo cheios e a vibrar com visitantes.

Desta forma, não é de admirar que os setores ligados ao turismo na região tenham beneficiado com o
aumento de número de turistas. Plataformas de busca por alojamento, estabelecimentos de restauração
e empresas de aluguer de carros em Faro e em outros pontos algarvios viram um crescimento bastante
favorável na procura por seus serviços.

A região do Algarve sempre foi a mais cobiçada pelos turistas estrangeiros e o destino de férias de
muitos portugueses. Em 2021, foi novamente visitada por milhares de portugueses que procuravam
calor e praia em regiões do país. Já em relação ao turismo internacional, quando comparados os voos
internacionais para o aeroporto de Faro no mês de agosto, observa-se um aumento de 28,5% em
relação ao último ano. Estes valores ainda não ultrapassam os valores de 2019, mas demonstram ser
uma boa recuperação do setor.
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A verdade é que, nos últimos tempos, o tipo de turismo mudou um pouco: no geral, as pessoas já não
querem ficar uma semana inteira ou duas no mesmo lugar e ir apenas à praia ou à piscina. Elas querem
descansar, mas também explorar cidades vizinhas e diversos pontos turísticos. É por esta razão que o
turismo rural se está a tornar uma escolha de muitos turistas. Desta forma, os turistas abraçam a
cultura e a gastronomia portuguesas enquanto têm a liberdade de escolher os sítios que visitam.
Conseguem relaxar, passear, conhecer novos lugares e visitar o melhor que Portugal tem para oferecer
numa questão de poucos dias.

Neste sentido, a região do Algarve também tem muito a oferecer. Para além das praias, pode passear
pelas quintas produtoras de vinho da região — que têm néctares muito exclusivos — ou dar uma
escapada para uma das imensas vivendas em que pode desfrutar de toda a comodidade mesmo que
seja somente por um fim de semana. Pode-se também aproveitar diversos outros passeios pela região,
como visitar o Parque Nacional da Ria Formosa ou as cidades próximas, como Tavira e Castro Marim.

Dessa forma, os sinais de crescimento do turismo trazem esperança para este setor e incentivam os
avanços tecnológicos que facilitam a experiência dos turistas. Além disso, campanhas como a promovida
pelo Turismo do Algarve apresentam-se como boas maneiras de incentivar o turismo neste momento de
retoma e mudança. Espera-se, então, que para os próximos anos haja uma boa recuperação do setor,
acompanhada de grande inovação e deixando para trás os tempos mais difíceis.

* conteúdo da responsabilidade de ICS Digital
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Faro recebe seminário Algarve Craft & Food
Realiza-se hoje, 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”. O  evento decorre na Escola de Hotelaria e T urismo do
Algarve.

Realiza-se hoje, 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”. O
evento decorre na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve.

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. 

O programa é o seguinte:

09h30 – Admissão de participantes 

09h45 – Abertura: João Fernandes – Região de Turismo do Algarve; João Amaro – Tertúlia Algarvia e
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 e Dália Paulo – Loulé Criativo.
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10h45 – Turismo gastronómico e sustentável – perspetiva internacional: Jane Connelly –
Consultora em turismo gastronómico 

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

11h15 – Pausa 

11h30 – Turismo criativo – Boas práticas e internacionalização: Patrícia Canejo – Singulartrips;
Rikkert Barendse – Barrio Life; Marta Mota Pinto – Hotel Anantara Vilamoura e Gloria Dall’Orto – Algarve
Food Experience 

12h30 – Perguntas e Respostas 

13h00 – Encerramento 

(Link)
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As agências de viagens e de turismo pedem ao Governo um
reforço dos apoios ao setor
O programa Adaptar T urismo surgiu este mês com o objetivo de apoiar micro pequenas e
médias empresas do setor

As agências de viagens e de turismo pedem ao Governo um reforço dos apoios ao setor
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Setor do Turismo pede ao Governo reforço dos apoios
Na semana passada, o Ministério da Economia disponibilizou um programa com 10
milhões de euros.

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) pede ao Governo um reforço dos
apoios ao setor. Na semana passada, o Ministério da Economia disponibilizou um programa com 10
milhões de euros, mas a associação garante que a verba é insuficiente e que muitas empresas não
conseguiram sequer apresentar a candidatura.

O programa Adaptar Turismo surgiu este mês com o objetivo de apoiar micro, pequenas e médias
empresa do setor a adaptarem-se ao contexto pós-pandemia.

Numa fase inicial, o valor do programa era de cinco milhões de euros. A associação que representa os
gerentes de agências de viagens e turismo garante, no entanto, que muita coisa correu mal a partir do
momento em que as candidaturas abriram.

No dia seguinte, houve um reforço de mais cinco milhões de euros que também esgotaram em poucas
horas, como consta da página do Turismo de Portugal.

A Associação de Sócios Gerentes e Agência de Viagens e Turismo pede, por isso, mais dinheiro para o
programa e lembra a importância de receber outro tipo de apoios.

A SIC questionou a secretaria de Estado do Turismo sobre estas queixas, mas não obteve resposta
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Portugueses voltam a viajar em força. Quase todos foram para
fora cá dentro
Os residentes em Portugal realizaram 3,6 milhões de viagens durante o segundo
trimestre de 2021, um aumento de 84% face a igual período do ano passado. A quase
totalidade destas viagens ocorreu dentro do país.

Depois de mais um confinamento para conter a pandemia, os portugueses voltaram a viajar em força
durante o segundo trimestre deste ano. Os números continuam abaixo daqueles que se registavam
antes da pandemia, mas a recuperação já começa a ser notória. E é quase exclusivamente o turismo
interno que a explica.

Os dados foram publicados esta quarta-feira, 27 de outubro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE),
no mais recente relatório sobre a procura turística de residentes.

De acordo com estes dados, os residentes em Portugal realizaram 3,6 milhões de viagens durante o
segundo trimestre de 2021, um número que corresponde a um aumento de 83,9% face a igual período
do ano passado e a uma queda 35% em relação a 2019. Apesar desta redução, há já uma recuperação
evidente: no segundo trimestre de 2020, as viagens de residentes tinham caído 65% em relação ao ano
anterior.

A justificar este crescimento acentuado em relação ao ano passado, lembra o INE, está a "declaração do
Estado de Emergência e do Estado de Calamidade que vigoraram nos meses homólogos e que
impuseram medidas de confinamento, que se fizeram sentir no número de viagens realizadas".

A quase totalidade destas viagens - 96,9% - ocorreu dentro do território nacional, uma proporção que
vem reforçar a tendência já verificada desde o início da pandemia, que tem levado a um crescimento
significativo do turismo interno. Antes da pandemia, em 2019, as viagens de residentes dentro do
território nacional representavam 85% do total.
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Quase metade destas viagens teve como finalidade o lazer, recreio ou férias, enquanto outros 40% das
deslocações foram feitas para visita a familiares ou amigos. Já as viagens por motivos profissionais ou
de negócios representaram 6,3% do total.

No período em análise, houve ainda uma diminuição do número médio de noites por turista face ao ano
passado, mas um aumento em relação a 2019. Cada turista residente dormiu, no segundo trimestre
deste ano, uma média de 5,17 noites nas viagens realizadas, abaixo da média de 6,46 noites em 2020 e
acima das 4,11 noites em 2019.
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Eurostat: Alojamento e restauração com maior volume de novas
contratações no 2º trimestre | Ambitur
De acordo com os dados divulgados recentemente pelo Eurostat, os serviços de
Alojamento e Restauração registaram o maior número de novas contratações na União
Europeia (11% dos novos empregados).

De acordo com os dados divulgados recentemente pelo Eurostat, os serviços de Alojamento e
Restauração registaram o maior número de novas contratações na União Europeia (11% dos novos
empregados).

A informação sobre as pessoas que iniciaram novos empregos fornece uma visão sobre as áreas da
economia que atraíram mais rapidamente novas pessoas no início da recuperação económica.
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Viagens turísticas de residentes aumentaram 83,9% no 2.º
trimestre
Número ainda foi inferior ao trimestre homólogo, diz INE.

Os residentes em Portugal realizaram 3,6 milhões de viagens no segundo trimestre deste ano, valor que
correspondeu a um crescimento de 89,3%, revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística
(INE). No entanto, esse valor ainda está 35,4% abaixo do segundo trimestre de 2019, altura em que
foram realizadas 5,6 milhões de viagens pelos residentes.

Segundo o gabinete de estatística, por destino das viagens, 96,9% decorreram em território nacional, o
que correspondeu a 3,5 milhões de viagens, mais de 10 pontos percentuais (p.p.) acima da percentagem
registada no segundo trimestre 2019 (85,2%), antes da pandemia. E acrescenta que, inversamente, as
viagens com destino ao estrangeiro reduziram a sua expressão, limitando-se a 111,7 mil (3,1% do
total).

Por motivações, o “lazer, recreio ou férias” foi a principal motivação para viajar no neste período em
análise (1,7 milhões de viagens, +65,1%. Mas ainda representa uma quebra de 35,8% face ao segundo
trimestre de 2019.

Segue-se a “visita a familiares ou amigos” que reforçou a sua representatividade (40,0% do total, +5,1
p.p.) sendo o segundo principal motivo das deslocações efetuadas (1,4 milhões de viagens, +110,8%).
Mas ainda cai 31,5% face ao semestre homólogo.

Para “hotéis e similares” concentraram-se 16,5% das dormidas, reforçando a sua representatividade
(+5,7 p.p.). O “alojamento particular gratuito” apesar da redução do seu peso no total (-7,4 p.p.) foi
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opção em mais de ¾ do total de dormidas (76,8%).

Diz ainda o INE que no processo de organização das deslocações, a internet foi utilizada em 14,2% dos
casos (+2,3 p.p.), tendo este recurso sido opção em 53,5% (+5,4 p.p.) das viagens para o estrangeiro
e em 12,9% (+1,3 p.p.) das viagens em território nacional.
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Greenpeace urge UE a proibir voos de curta distância e que os
substitua por viagens de comboio
A organização ambientalista urgiu a União Europeia a proibir voos de curta distância no
seu territór...

A organização ambientalista urgiu a União Europeia a proibir voos de curta distância no seu território,
substituindo-os por viagens de comboio com duração inferior a seis horas sempre que possível. O
objectivo é reduzir as emissões de CO2.

De acordo com a Greenpeace, um terço dos voos que operam na UE faz rotas que podem ser
substituídas pelos comboios. “A indústria da aviação é uma das indústrias mais prejudiciais ao clima”,
afirmou a Greenpeace em comunicado.

Segundo dados do Eurocontrol relativos a 2020, 51,9% das emissões comunitárias atribuíveis à aviação
são geradas em voos com mais de 400 km, mas 20,6% é referente a viagens de entre 500 e 1.500 km
e 4,3% a viagens de menos de 500km.

O estudo da organização ambientalista, que surge dias antes do arranque da Conferência das Nações
Unidas para as Alterações Climáticas (COP26), em Glasgow, apontou algumas rotas aéreas
particularmente problemáticas, alguns dos quais que podem emitir uma dúzia de vezes mais dióxido de
carbono do que os comboios.

As rotas em questão, que incluem Madrid-Barcelona, Frankfurt-Berlim e Bruxelas-Amsterdão, podem ser
feitas de comboio em menos de seis horas, refere a Greenpeace. Uma grande ajuda para esta mudança,
aponta o relatório, seria a promoção pelos Governos do bloco europeu.
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Rota do Petisco termina em festa
Este ano a Rota Solidária irá apoiar nove projetos sociais, previamente selecionados, com
o valor da aquisição do passaporte do evento

 

A Rota do Petisco terminou mais uma edição no dia 10 de Outubro e a Teia D’Impulsos,
organizadora da iniciativa, vai voltar a realizar a habitual Festa de Encerramento, que terá lugar
esta sexta-feira, dia 29 de Outubro, às 18h30, na sua sede no Espaço Raiz, em Portimão.

Num importante momento de retoma para a restauração, após a Covid-19, o evento «foi a “desculpa”
perfeita para voltar a juntar os petiscadores à mesa, com familiares e amigos, e levá-los a descobrir
novas iguarias e estabelecimentos, que assim quiseram dar a conhecer o seu trabalho», começa por
dizer a associação Teia D’Impulsos.

Os resultados são «excelentes», num evento «que se confirmou bastante resiliente em período de
pandemia». O evento deste ano «gerou um impacto económico direto próximo dos 400 mil euros, com
mais de de 135 mil ementas vendidas, o que representou um aumento de mais de 20% em relação ao
impacto em 2020».

Este ano a Rota Solidária irá apoiar nove projetos sociais, previamente selecionados, com o valor da
aquisição do passaporte do evento.

Nesta 11.ª edição, foram vendidos mais de 13 milhares de passaportes pelo que foi possível, graças a
todos os petiscadores, angariar cerca de 20 mil euros para as instituições, valor que ultrapassa o do ano
passado e excede as expectativas da organização.
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Nuno Vieira, coordenador do projeto Rota do Petisco, realça que «a organização da edição de 2021 da
Rota do Petisco foi um desafio para a Teia D’Impulsos, tendo em conta as dificuldades sentidas pelo
impacto da pandemia de Covid-19 para a implementação do projeto».

«Felizmente, a receptividade tanto dos estabelecimentos de restauração, dos nossos parceiros e dos
próprios petiscadores para abraçarem com entusiasmo mais uma rota, tornaram realidade a 11ª Rota
do Petisco que se traduziu em mais um sucesso. Ultrapassamos as 130 mil rotas vendidas e o grau de
satisfação dos participantes foi muito elevado. Estamos já a começar a pensar em 2022, para que todo
o Algarve volte novamente a entrar em Estado de Petisco!», exclama.

Uma vez mais, os petiscadores foram convidados a eleger as 10 Estrelas da Rota do Petisco 2021 nas
categorias de “Melhor Ementa” e “Melhor Espírito”, e a criarem um slogan para o evento, habilitando-se
assim a um Prémio Especial, tendo aderido de forma significativa.

Os vencedores das 10 Estrelas da Rota, para a categoria de “Melhor Ementa”, são Chaparro (Aljezur),
Império – Cervejaria Marisqueira (Lagos), Tapas Ó Destapas (Portimão), Peixarada (Portimão),
Velochique (Monchique), asa do Rio (Lagoa), Vale d’el Rei (Tavira), Água Salgada Marisqueira (Loulé),
NAU Salgados Dunas Suites – Restaurante L14 (Albufeira) e Marisqueira Casa Velha (Silves).

Já para a categoria de “Melhor Espírito”, os vencedores são Restaurante Gigi (Vila do Bispo), Amuras Bar
(Lagos), Humberto’s (Portimão), Segredos, Saberes e Sabores (Monchique), V5 Petiscaria e Bar
(Lagoa), Recanto dos Mouros (Silves), Vila Petra – Bucha Tapas & Wine Bar (Albufeira), Bistro
Gastronómica (Albufeira), Café Vitória (São Brás de Alportel) e Dayia Sushi & Cocktail (Tavira).

 

 

Com o intuito de reunir os parceiros, agradecendo todo o seu apoio, e de fazer um balanço do evento e
dos números alcançados, a Teia D’Impulsos vai voltar a organizar a habitual Festa de Encerramento da
Rota do Petisco, com um dos momentos chave do evento a ser «a atribuição dos vários prémios da
Rota aos justos vencedores, entre estabelecimentos e petiscadores», tendo os estabelecimentos
vencedores sido desafiados a (re)apresentar os seus petiscos durante a festa.
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Os petiscadores que venceram o Prémio Especial com o melhor slogan da Rota também foram
convidados a marcar presença.

Além disso, serão conhecidas também as três melhores fotografias partilhadas nas redes sociais, através
da iniciativa Rota das Imagens, e será feito o sorteio dos restantes Prémios da Rota, atribuídos mediante
o envio de prova de 12 carimbos diferentes no passaporte.

Este ano, os municípios participantes da Rota do Petisco foram Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão,
Monchique, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.

Entre os parceiros contam-se, ainda, a Região de Turismo do Algarve (RTA), a Direção Regional de
Cultura do Algarve (Cultalg), as Terras do Infante, a Freguesia de Portimão e a Freguesia de Alvor, a
Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), os Comboios de Portugal (CP), a Multiponto, a IT Base, a Prime
Digital, a Double Bun, a Zomato, a Necton, André Mota – Fotografia e Vídeo, o Sul Informação, a Alvor
FM, a Sagres FM, a Total FM, a Rádio Gilão e a Rádio Horizonte.

(Link)
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Invest in Tourism: “a montra das oportunidades de investimento
no turismo em Portugal”
O T urismo de Portugal lançou uma nova plataforma, a Invest in T ourism, que pretende
ser “a montra das oportunidades de investimento no turismo em Portugal”, segundo a
secretária de Estado de Turismo, Rita Marques.

O Turismo de Portugal lançou uma nova plataforma, a Invest in Tourism, que pretende ser “a montra das
oportunidades de investimento no turismo em Portugal”, segundo a secretária de Estado de Turismo,
Rita Marques.

A plataforma pretende “maximizar contactos com potenciais investidores, dinamizar processos de
recrutamento de talento, divulgar oportunidades de negócio no turismo e criar ambientes favoráveis ao
nascimento de novos negócios turísticos que permitam acelerar dinâmicas de investimento assentes em
soluções inovadoras”, especifica o Turismo de Portugal em comunicado.

A nova ferramenta, disponível em português e inglês, também pretende “acrescentar valor a um
conjunto de atividades económicas ligadas ao turismo, reforçar a notoriedade internacional de produtos
e serviços nacionais e a perceção de qualidade da Marca Portugal”.

Citada no comunicado, Rita Marques salienta que Portugal “já é um dos destinos europeus mais
atractivos para o investimento estrangeiro” e “há que continuar a trabalhar para se promover o
investimento e financiamento para a sustentabilidade do turismo, desenvolvendo competências e
melhorando a coordenação de ações nas diferentes áreas de política, incluindo o empreendedorismo ou
a inovação”.

Na sua opinião, a nova plataforma Invest in Tourism “passará a ser a montra das oportunidades de
investimento no turismo em Portugal”.

Esta nova ferramenta está dividida em quatro áreas: “Portugal de relance; Começar um negócio;
Procurar uma oportunidade; Opções de financiamento”. Os utilizadores também encontram na
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plataforma “análises sobre talento, empreendedorismo e inovação, sustentabilidade, macroeconomia,
estratégia, IDE, desempenho turístico, investimento e financiamento, benefícios fiscais, turismo
residencial e tendências, bem como, informação sobre negócios recentes, principais transações e
aberturas e número de projetos em pipeline”.

O Turismo de Portugal tem uma equipa dedicada a esta área, com a missão de apoiar no processo de
investimento, nos domínios das oportunidades de investimento, financiamento, licenciamento, recursos
humanos, empreendedorismo, estatísticas e parcerias, contando também com o contributo das equipas
do Turismo de Portugal no estrangeiro.

A esta iniciativa do Turismo de Portugal associa-se uma rede alargada de parceiros, tais como a Abanca,
Bankinter, BPI, Banco Português de Gestão, Banco Montepio, Crédito Agrícola, Caixa Geral de Depósitos,
Eurobic, GoParity, Novo Banco, Novo Banco dos Açores, Millennium BCP, Santander, Capital Partners,
Quadrantis, Portugal Ventures e Turismo Fundos, estes dois últimos do Grupo Banco Português de
Fomento.

Para aceder à plataforma Invest in Tourism clique aqui.
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Turismo de Portugal lança plataforma para facilitar investimento
estrangeiro
Nova plataforma visa afirmar Portugal “como destino de investimento” no turismo, assim
como “maximizar contactos com potenciais investidores”.

 

O Turismo de Portugal lançou a plataforma Invest In Tourism com o objetivo de "reforçar a
competitividade internacional de um setor estruturante para a economia nacional, através da afirmação
do país como destino de investimento".

De acordo com um comunicado enviado à imprensa, a nova plataforma pretende "acrescentar valor a
um conjunto de atividades económicas ligadas ao turismo, reforçar a notoriedade internacional de
produtos e serviços nacionais e a perceção de qualidade da Marca Portugal", assim como "maximizar
contactos com potenciais investidores, dinamizar processos de recrutamento de talento, divulgar
oportunidades de negócio no turismo e criar ambientes favoráveis ao nascimento de novos negócios
turísticos".

Disponível em português e em inglês, a nova plataforma está dividida em quatro áreas, concretamente
'Portugal de relance'; 'Começar um negócio'; 'Procurar uma oportunidade' e 'Opções de financiamento',
onde é fornecida "toda a informação sobre o país, caracterização do setor e como começar um negócio
em Portugal, sendo ainda apresentados casos de sucesso".

"São também disponibilizadas análises sobre talento, empreendedorismo e inovação, sustentabilidade,
macroeconomia, estratégia, IDE, desempenho turístico, investimento e financiamento, benefícios fiscais,
turismo residencial e tendências, bem como, informação sobre negócios recentes, principais transações e
aberturas e número de projetos em pipeline", acrescenta o Turismo de Portugal.
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Para apoiar o processo de investimento, o Turismo de Portugal disponibiliza ainda uma equipa dedicada a
esta área e que vai atuar nos "domínios das oportunidades de investimento, financiamento,
licenciamento, recursos humanos, empreendedorismo, estatísticas e parcerias, contando também com o
contributo das equipas do Turismo de Portugal que atuam no estrangeiro".

“Portugal já é um dos destinos europeus mais atrativos para o investimento estrangeiro”, considera Rita
Marques, secretária de Estado do Turismo, defendendo, no entanto, que é necessário "continuar a
trabalhar para se promover o investimento e financiamento para a sustentabilidade do turismo,
desenvolvendo competências e melhorando a coordenação de ações nas diferentes áreas de política,
incluindo o empreendedorismo ou a inovação".

Para a governante, a nova plataforma "Invest in Tourism passará a ser a montra das oportunidades de
investimento no turismo em Portugal".

Além do Turismo de Portugal, o Invest in Tourism conta com uma rede alargada de parceiros, onde se
inclui a Abanca, Bankinter, BPI, Banco Português de Gestão, Banco Montepio, Crédito Agrícola, Caixa
Geral de Depósitos, Eurobic, GoParity, Novo Banco, Novo Banco dos Açores, Millennium BCP, Santander,
Capital Partners, Quadrantis, Portugal Ventures e Turismo Fundos, estes dois últimos do Grupo Banco
Português de Fomento.

A nova plataforma foi lançada durante o Resort & Residential Hospitality Forum, o maior encontro
internacional de investidores, decisores e operadores líderes no segmento Resort e Residencial, que se
encontra a decorrer em Vilamoura, Algarve, terminando esta quarta-feira, 27 de outubro.

Na informação divulgada, o Turismo de Portugal lembra que Portugal está no Top10 dos destinos
europeus mais atrativos para o investimento estrangeiro, de acordo com o estudo “Attractiveness
Survey 2021” (EY), que detalha que 70% dos investidores são europeus e 30% originários de outros
países, com destaque para os EUA, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e Bélgica.

O país é também o 12.º destino turístico mais competitivo do mundo, segundo o Fórum Económico
Mundial, e pretende posicionar-se como "destino de investimento e polo de referência internacional na
inovação, no empreendedorismo e na produção de bens e serviços para o turismo, conforme designado
na Estratégia Turismo 2027".
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Turismo algarvio reforça aposta nos mercados sustentáveis
O T urismo do Algarve está a promover a região a viajantes que sejam apreciadores de
um destino mais sustentável, que sejam mais atentos ao fator preço e que prefiram
evitar a época alta, anunciou a Região de Turismo do Algarve (RTA).

 

O Turismo do Algarve está a promover a região a viajantes que sejam apreciadores de um destino mais
sustentável, que sejam mais atentos ao fator preço e que prefiram evitar a época alta, anunciou a
Região de Turismo do Algarve (RTA).

Os alvos desta aposta de turismo são os mercados dos turistas de países do norte da Europa e do
continente americano, com o objetivo de “continuar a crescer em valor e consolidar a perceção da
qualidade diferenciada da oferta da região face aos principais destinos concorrentes”, segundo o
comunicado.

Suécia e Dinamarca são alguns dos países do norte do continente europeu de onde chegam os turistas
a o Algarve durante a época baixa, atraídos pelo golfe, além do Brasil, Estados Unidos da América e
Canadá, que têm mais interesse na gastronomia, cultura e turismo de natureza.

Este reforço da promoção do destino nestes mercados segue uma estratégia através das características
do perfil de turista que sejam relevantes e que contribuam para um desenvolvimento sustentado do
Algarve.

Ao longo do mês de outubro decorreram vários eventos de turismo para promover o Algarve um pouco
por todo o mundo. Até ao dia 29 de outubro, a região está representada no ILTM Latin America, que
decorre em São Paulo.

“Todos estes eventos são montras privilegiadas para promovermos o Algarve num posicionamento que
temos vindo a construir em torno da qualidade, da diversidade e do caráter diferenciador da oferta do
destino”, afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
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(Link)
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Algarve turns focus to offseason tourists
T he Algarve T ourism Association (AT A) has announced it is turning its focus to travellers
who prefer a “more sustainable form of tourism”, are “less concerned about prices” and
who “prefer to visit the region outside of the high season”.

 

The Algarve Tourism Association (ATA) has announced it is turning its focus to travellers who prefer a
“more sustainable form of tourism”, are “less concerned about prices” and who “prefer to visit the region
outside of the high season”.

The goal is “to continue growing in value and consolidate the perception of the unique quality that the
region has to offer compared to its main rival destinations,” the association says in a communiqué to the
press.

In order to achieve its objectives, ATA is trying to appeal to tourists who can contribute to the “sustained
growth of the region”.

In other words, the association is attempting to woo tourists from markets such as the north of Europe
(Sweden and Denmark, mainly), who seek the Algarve outside of the summer season mostly for golf.

ATA is also targeting travellers from countries such as Brazil, USA and Canada, whose interest towards
the Algarve has been “growing substantially” thanks to the Algarve’s offer of gastronomy, culture and
nature tourism.

The association has taken part in a series of events this month, the first of which was the International
Golf Travel Market, held in Wales between October 18 and 21. The event is considered the “largest
meeting point for golf travel professionals”, says ATA.

Second on the list was The Quality Travel Fair, which took place between October 22 and 24 in
Copenhagen and focuses on the luxury tourism segment.
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ATA has also taken part in MCE South Europe at the Pestana Vila Sol Hotel in Vilamoura between October
24 and 26, a forum that “brings together destinations and event suppliers from South Europe, as well as
various other countries, meeting with international event planners”.

Last but not least, the association will be participating in the ILTM Latin America, described as a “luxury
travel trade show that offers pre-scheduled meetings with suppliers from the best travel experiences
from around the world”. The event is taking place in São Paulo (Brazil) until Friday (October 29).

“These events are excellent to promote the Algarve,” says Algarve tourism chief João Fernandes, adding
that the goal is to present “surprising proposals that prove the wealth and authenticity of the experiences
that can be enjoyed in the region.”

(Link)
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Viagem de regresso aos hotéis
Depois de um annus horribilis para o setor da hotelaria, as unidades nacionais abriram as
portas (algumas pela primeira vez) e voltaram a receber hóspedes que ficam mais
tempo, querem mais espaço e pagam ligeiramente menos. Já os hotéis lutam contra a
falta de mão de obra, numa altura em que a procura só cresce
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AHRESP quer reforço do Adaptar Turismo
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) pediu o reforço
urgente do programa Adaptar T urismo, cuja dotação esgotou em dois dias, marcados por
dificuldades no acesso à plataforma para submissão de candidaturas
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