
PÚBLICO

03/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Algarve mantém atratividade aos olhos dos investidores
Apesar de todos os constrangimentos sentidos nos últimos 20 meses, nomeadamente
com restrições ao nível da mobilidade, a região do Algarve tem conseguido manter os
níveis de atratividade aos olhos dos investidore
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PÚBLICO

03/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 15000

Dormidas crescem 58% em setembro
O acumulado de dormidas desde o início do ano já supera a totalidade do ano de 2020,
fortemente impactado pela pandemia.
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JORNAL DO ALGARVE

03/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: -1

Algarve é protagonista de vídeo sobre os objetivos ambientais
europeus
Na sequência da C imeira do C lima 2021, a COP26, foi lançado o projeto ACCIONAD-ODS,
que se baseia no lançamento de vídeos de sensibilização para a necessidade de se
atingirem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas até
2030. O  vídeo “Entre Margens” foi filmado em várias localizações da região, divulgou a
Associação In Loco.

Começou esta semana a divulgação das “webséries” do projeto ACCIONAD- ODS, composto por quatro
episódios de consciencialização e sensibilização para a urgência de atingir os objetivos climáticos
definidos pelas Nações Unidas, até 2030. O episódio 3, “Entre Margens”, é passado em Alcoutim, com
testemunhos da Associação Almargem; em Castro Marim e Vila Real de Santo António, com a promoção
da Ciclovia da Lezíria; e em Lagos, na Quinta Vale da Lama, um projeto de sustentabilidade ambiental
ligada ao turismo rural.

Ao longo desta campanha de sensibilização, cada um dos vídeos pretende despertar a consciência sobre
os problemas globais que mais afetam o sul da península, mostrando alguns dos programas e ações que
já estão a ser levadas a cabo. Estes vídeos tem como objetivo demonstrar igualmente como a cidadania
ativa pode contribuir para o cumprimento dos ODS nos locais menos conhecidos do sul da península e
como os testemunhos e depoimentos de especialistas, ativistas e cidadãos sobre a mudança climática
podem ser inspiradores e mobilizadores para a opinião pública.

Esta campanha nasce graças ao trabalho conjunto de entidades e organizações do Algarve (com
Associação In Loco), Alentejo, Extremadura e Andaluzia e conta com o cofinanciamento do programa
INTERREG V Espanha-Portugal (POCTEP) e de entidades locais parceiras, conforme resolução da segunda
convocatória do POCTEP 2014 – 2020, cuja missão é construir uma cultura encaminhada para a
concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 11, 12 e 13 da Agenda 2030 da ONU nas
regiões que são objeto do projeto.
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https://www.accionadods.com/
https://jornaldoalgarve.pt/tag/sustentabilidade/


Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis é o primeiro objetivo
europeu (ODS11); garantir os padrões de consumo e de produção sustentáveis é a segunda meta
(ODS12); e adotar medidas para combater as alterações climáticas e os seus impactos corresponde ao
terceiro objetivo (ODS13).

Estas entidades e organizações cooperam de forma transfronteiriça, pondo em ação programas e
projetos comuns com carácter inovador para mitigar as ameaças provocadas pela mudança climática e
pela falta de produção e consumo sustentável no sul da península ibéria.

O projeto ACCIONAD-ODS está a apoiar organizações da sociedade civil e administrações públicas locais
para o cumprimento das metas que se pretendem atingir em cada um dos ODS.

Os vídeos estão disponíveis no site oficial do projeto em https://www.accionadods.com/webseries/.

Notícia

6/95

https://www.accionadods.com/webseries/
https://jornaldoalgarve.pt/algarve-e-protagonista-de-video-sobre-os-objetivos-ambientais-europeus/


SAPO

03/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4885

REACH: 34000

Confederação do Turismo apela a "quadro político estável"
A Confederação do T urismo de Portugal (CT P) apelou hoje a “um quadro político
suficientemente estável, em termos de Governo”, que assegure o crescimento da
economia portuguesa.

Em comunicado, a CTP afirma que “respeita as instituições democráticas e olha para o atual momento
político com serenidade” defendendo que “é desejável para as empresas que os próximos meses
resultem num quadro de estabilidade social e económica que permita que um próximo Governo promova
as reformas que são necessárias ao país e se assegure o crescimento da economia”.

“Ninguém desejava uma crise política, quando a pandemia ainda não está debelada e o país enfrenta uma
escalada dos preços da eletricidade e dos combustíveis”, diz o presidente da CTP, Francisco Calheiros,
citado no comunicado.

Para o líder da confederação empresarial, “o importante agora é que se consiga um quadro político
suficientemente estável, em termos de Governo, que assegure o crescimento da economia nacional”.

A CTP afirma que, para a recuperação da atividade turística, “é necessário que as empresas estejam
preparadas e sobretudo estejam capitalizadas” e sublinha que “há medidas fundamentais de capitalização
das empresas, instrumentos financeiros, que não saíram do papel e que devem ser prioridade absoluta
do próximo Governo”.

Francisco Calheiros acredita que “o ano de 2022 marcará o início da recuperação do turismo” e que, em
2023, o cenário será próximo da situação antes da pandemia, mas defende que “para que tal aconteça
têm de chegar às empresas com urgência os apoios já aprovados”.

“É preciso que os apoios previstos a nível do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], nomeadamente
as verbas canalizadas para o Programa Recuperar o Turismo, cheguem efetivamente às empresas”, frisa
Francisco Calheiros.

Para a CTP, as medidas não têm de estar dependentes das circunstâncias políticas atuais.
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O parlamento ‘chumbou’ na quarta-feira, na generalidade, a proposta de Orçamento do Estado para
2022 (OE2022) com os votos contra do PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, Chega e IL, abrindo caminho a
eleições legislativas antecipadas.

O PS foi o único partido a votar a favor da proposta orçamental, que mereceu as abstenções do PAN e
das duas deputadas não-inscritas, Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.

Antes da votação, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já tinha avisado que perante um
chumbo do OE2022 iria iniciar "logo, logo, logo a seguir o processo" de dissolução do parlamento e de
convocação de eleições legislativas antecipadas.

As legislativas antecipadas têm de se realizar nos 60 dias seguintes à dissolução do parlamento e de ser
marcadas nesse mesmo momento, de acordo com o artigo 113.º da Constituição da República
Portuguesa.

Para dissolver a Assembleia da República, o Presidente tem de ouvir os partidos parlamentares, o que
aconteceu no sábado, e o Conselho de Estado, que se reúne na quarta-feira.
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EXPRESSO

03/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Estrangeiros voltam a encher campos de golfe do Algarve.
“Estavam sedentos por jogar aqui, vê-se a felicidade na cara
deles”
Outubro superou as expectativas dos campos de golfe em Vilamoura, que voltaram aos
resultados recorde de 2019, com a maioria dos países de origem dos jogadores a
levantar restrições às viagens. O  destaque vai para o campo Victoria, que recebe o
Portugal Masters de 4 a 7 de novembro
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Atual época de golfe está a ser um 'oásis' no Algarve, após a paragem prolongada devido à pandemia de
covid-19. Numa altura em que as restrições de viagens foram levantadas nos diversos países emissores,
os jogadores estrangeiros estão este ano de regresso aos 40 campos da região, dando perspetivas de
ter os 'greens' cheios até meados de novembro, com destaque para os britânicos, que representam
mais de 70% das voltas realizadas na região.

"É o primeiro mês pós-covid em que estamos quase sem restrições nas viagens, e tivemos um aumento
incrível nas reservas em outubro, maioritariamente de britânicos, que representam mais de 70% das
reservas, mas também de outros mercados, como franceses, alemães ou escandinavos", adianta
Romeu Gonçalves, diretor de golfe do grupo Dom Pedro, proprietário dos cinco campos em Vilamoura,
designadamente do Victoria, que recebe de 4 a 7 de novembro o torneio Portugal Masters.

"Os jogadores estrangeiros estão a voltar, notava-se que havia no mercado uma ressaca do golfe, as
pessoas estavam sedentas por jogar nos campos do Algarve, e dá bem para perceber a felicidade na
cara deles", refere Romeu Gonçalves.

A ocupação tem estado a 100% no campo Victoria em Vilamoura, que acolhe o torneio Portugal Masters
de quinta-feira a domingo

 
Nuno Botelho

O Algarve teve em outubro temperaturas de verdadeiro verão, o que foi benéfico para o regresso em
força dos golfistas, à excepção dos últimos períodos de chuva forte que afetaram todo o país.
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"Outubro correu muito bem para o golfe no Algarve, com os campos apenas 10% a 20% em média
abaixo dos valores de 2019, dependendo dos casos, o que é uma situação muito positiva nestas
circunstâncias porque 2019 foi dos melhores anos de sempre", realça Luís Correia da Silva, presidente da
Dom Pedro Golfes - que detém os cinco campos em Vilamoura, quatro dos quais em funcionamento, e
estando atualmente o Laguna encerrado para remodelação, com vista a reabrir no primeiro semestre de
2022 - e também presidente da Confederação Nacional da Indústria do Golfe (CNIG).

Os campos têm estado cheios e com as reservas em alta até meados de novembro, com destaque para
o golfe Victoria, que recebe o torneio internacional Portugal Masters da European Tour, entre os dias 4 e
7 deste mês, e que representa a primeira divisão ao nível deste desporto.

O facto de decorrer o torneio internacional no campo de Vilamoura não deve ser confundido com a
afluência normal de jogadores nesta época do ano, segundo frisa Luis Correia da Silva - e em 2021,
excecionalmente, a European Tour autorizou que o campo recebesse clientes uma semana antes do
torneio, para não perder este importante mercado, devido à situação criada com a pandemia de covid-
19.

Os britânicos Andrew Burter, Ben Barker, Mark Fisher e Richard Barker vieram ao Algarve passar cinco
dias a jogar golfe. "Era suposto termos vindo no ano passado, é muito bom poder estar agora aqui",
adiantam

 
Nuno Botelho

"O que é determinante é a transmissão televisiva do Portugal Masters para o mundo inteiro, que ajuda
muito a promover o golfe e a incentivar as pessoas a virem jogar cá", faz notar o presidente da
confederação do golfe, lembrando que em Vilamoura irão decorrer as últimas provas dos jogadores
profissionais para ganhar pontos e serem qualificados para o torneio final, que irá decorrer no Dubai.

"Temos de momento 200 pessoas a jogar por dia no campo Victoria, e ao todo 800 pessoas por dia
nos quatro campos de Vilamoura. Se mais campos tivéssemos, mais voltas estaríamos a vender", refere
Romeu Gonçalves, enfatizando o momento alto a nível de procura.

"É MAIS DIVERTIDO JOGAR GOLFE COM AMIGOS"
O casal austríaco Sachautzer Margit e Villach Wövtheisee, que se assumem como "entusiásticos
jogadores de golfe", está por esta altura todos os dias a fazer voltas nos campos no Algarve, dando
conta do seu agrado.

"Vimos todos os anos jogar golfe aqui por uma semana, jogamos todos os dias, e este campo Victoria é
'top'", garante Villach Wövtheisee, que é professora na Áustria, ao regressar do jogo matinal.

Grupo de suecos a almoçar no campo Victoria em Vilamoura. É a primeira vez que voltam a viajar juntos
para jogar golfe desde que a pandemia surgiu

 
Nuno Botelho

De volta ao Algarve, estão também os suecos Mats Rönneskog, Jan Tonnby, Thomas Holberg, Christian
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Kornewall, Ulf Selvin e Lars Andersson. Todos os anos o grupo de amigos - que inclui um observador da
ONU - costuma viajar com o intuito de jogar golfe, e esta é a primeira vez que o fazem desde que surgiu
a pandemia de covid-19.

"Viemos aqui por cinco dias, está a ser excelente. É mais divertido jogar golfe com amigos, e este campo
no Algarve é extraordinário, muito provavelmente iremos voltar", avançam os suecos, enquanto
almoçam no restaurante do campo Victoria, após terem acabado de jogar.

O Reino Unido é o mercado em claro destaque entre os jogadores que estão em Vilamoura. Os
britânicos Andrew Burter, Ben Barker, Mark Fisher e Richard Barker vieram de Londres ao Algarve passar
cinco dias a jogar golfe, com um grupo ainda mais alargado de amigos, maioritariamente constituído por
professores e técnicos de treino desportivo.

Excecionalmente este ano, devido à pandemia, a European Tour assentiu a que o campo do Algarve
recebesse jogadores uma semana antes do torneio

 
Nuno Botelho

"Era suposto termos vindo no ano passado, é muito bom poder estar agora aqui", adiantam. "Este
campo Victoria é espetacular, os preços são muito bons, e vamos de certeza voltar".

TURISTAS CUJO CONSUMO VAI ALÉM DO JOGO DE
GOLFE
Em grande crescimento, estão os mercados francófonos. Da Suiça - mais propriamente da cidade La
Chaux-de-Fonds, "conhecida pelos relógios" - veio um grupo de sete amigos, numa viagem organizada
pelo português Carlos Silva, detentor da agência de viagens Golf au Portugal.

"É magnífico ter a sorte de poder jogar num campo uma semana antes de receber um importante
torneio", considera Jean-Daniel Vuille, engenheiro informático, ao concluir o jogo no Victoria com os seus
amigos Claude, Yvont, Eric, Yvan e Roberto Luca.

Grupo de amigos da Suiça está a passar uma semana a jogar golfe em Vilamoura, fazendo voltas todos
os dias

 
Nuno Botelho

"É muito bom jogar com amigos, e ficamos no campo quase o dia inteiro", descreve Jean-Daniel. "O
percurso dura umas cinco horas, mas depois ficamos sempre mais algum tempo a beber algo no
'clubhouse'".

O que carateriza os turistas de golfe é que os seus gastos não se limitam a fazer voltas no campo, e
incluem também consumos de refeições ou bebidas após o tempo de jogo, representando assim uma
relevante fonte de receita.
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"Temos tido um consumo que no final do dia é bastante bom. O golfista tipicamente fica algum tempo no
'clubhouse' depois do jogo, a consumir bebidas ou uma refeição ligeira, e o que sai mais são
hambúrgueres, batata frita, ou um 'club sandwich'. E depois disto gosta de fazer um jantar bom".
descreve o diretor de golfe do grupo Dom Pedro.

"O ideal para o golfista é começar a jogar entre as 9h e as 10h, é o 'tee time' habitual, mas como nesta
altura estamos completamente cheios temos reservas sucessivas desde as 7h30 até às 15h", refere
ainda Romeu Gonçalves.

PORTUGAL MASTERS CONTA COM 'ESTRELAS' DE
GOLFE NACIONAIS
No campo Victoria misturam-se agora golfistas habituais com os profissionais em treino e que vão
competir no Portugal Masters, que em 2021 recebe 108 jogadores internacionais e decorre entre esta
quinta-feira e domingo. "É a liga principal do golfe e a única prova nacional neste circuito, sendo a
penúltima do calendário e que irá qualificar os jogadores para a final no Dubai", lembra Romeu Gonçalves.

Vítor Lopes e Ricardo Santos, atletas de golfe portugueses que vão participar no torneio Portugal Masters

 
Nuno Botelho

O Portugal Masters também conta com jogadores nacionais e, num grupo de quatro portugueses,
Ricardo Santos foi o único no país a ter entrada direta neste torneio. "Mesmo ganhando, não sei se fico
entre os 65 primeiros para ir à final, e o meu foco é garantir que fico nos 120 lugares do ranking",
adianta o golfista.

Outra 'estrela' nacional no Portugal Masters é o golfista Vítor Lopes, que entra este ano no torneio como
convidado. "Vejo isto como um bónus, derivado da boa época que fiz, e se conseguir finalizá-la com um
bom torneio será a cereja no topo do bolo", considera. "Todos os jogadores do circuito europeu gostam
desta prova no Algarve, e este é um excelente campo para também trazerem a família cá".

Portugal é reconhecido pela qualidade dos seus campos de golfe, que têm vindo a ser sucessivamente
premiados, mas a base de jogadores nacionais é baixa, razão porque a atividade é fortemente
dependente de mercados externos - ao contrário por exemplo de países anglo-saxónicos, onde este
desporto é considerado popular e não de elite, e é praticado desde cedo, muitas vezes em campos
municipais e a preços acessíveis.

Ter os campos parados tanto tempo, e sem mercado, devido à situação gerada pela pandemia "foi
horrível", confessa Romeu Gonçalves. O torneio Portugal Masters estava para se realizar em abril, o que
acabou por não se verificar devido à covid-19, o que foi "muito frustrante" para as equipas de
manutenção, que "trabalharam todos os dias a preparar o campo para esse efeito".
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JORNAL DE NOTÍCIAS

03/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 35000

Ferrovia entre Algarve e Sevilha é uma “prioridade”
Ministro lembra que faltam 50 quilómetros em território espanhol
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JORNAL I

03/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

Ferrovia entre Algarve e Sevilha é uma “prioridade”
O ministro das Infraestruturas e da Habitação afirmou que a ligação ferroviária entre Vila
Real de Santo António, no Algarve, e a cidade espanhola de Huelva, e depois a Sevilha,
está no “topo das prioridades” do Governo
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PÚBLICO

03/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 15000

Confidencial Imobiliário
IMOBILIÁRIO TURÍSTICO
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PRESSTUR

03/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3355

REACH: -1

Portugal promove-se na maior feira de turismo do Reino Unido
O T urismo de Portugal, mais de 60 empresas e todas as Agências Regionais de Promoção
T urística portuguesas vão participar na próxima semana na World T ravel Market (WT M),
a maior feira de turismo do Reino Unido, maior emissor de turistas para Portugal.

O Turismo de Portugal, mais de 60 empresas e todas as Agências Regionais de Promoção Turística
portuguesas vão participar na próxima semana na World Travel Market (WTM), a maior feira de turismo
do Reino Unido, maior emissor de turistas para Portugal.

O stand do Turismo de Portugal, onde estarão as 63 empresas, mais duas em formato virtual, ocupa
uma área de 812 metros quadrados.

Em comunicado, o Turismo de Portugal informa que também está confirmada a presença da secretária
de Estado do Turismo, Rita Marques, e do presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, “onde
manterão uma agenda de contactos com as várias entidades ligadas ao sector, desde associações
empresariais a companhias aéreas, e incluindo também vários representantes do trade”.

“Este ano é com particular entusiasmo que acompanho o WTM, uma das maiores feiras de Turismo do
mundo e num dos mercados emissores mais importantes para Portugal, para assinalar o retomar desta
atividade promocional e felicitar pessoalmente as empresas nacionais pela sua presença, ao mesmo
tempo dando um sinal de coragem para intensificarmos a partir de agora a nossa ação nos mercados
externos”, afirmou Rita Marques, citada na nota de imprensa.

Além da participação na WTM, o Turismo de Portugal está a desenvolver várias acções promocionais no
mercado britânico, bem como a promover a conectividade aérea, “no que diz respeito à captação de
novas rotas e retoma de operações, aumento do load factor e operações full charter”.

A operação turística é outra das prioridades de actuação do Turismo de Portugal, para captar “novas
operações e a segmentação de produtos”.
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“Para 2022 está ainda prevista a presença nas principais iniciativas do trade, operadores turísticos e
companhias aéreas britânicas, bem como a promoção dos nossos principais produtos turísticos, e outros
que contribuem para uma boa diversificação da carteira de experiências turísticas, entre os quais o
Enoturismo, Gastronomia, Casamentos e Aventura”, acrescenta o Turismo de Portugal.

Clique para ver mais: Feiras&Eventos
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AMBITUR

02/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 2889

REACH: -1

Aniversário Ambitur: “Estamos a reconstruir um turismo que
gerará ainda mais valor” | Ambitur
O 31º aniversário da Ambitur serviu de mote para sabermos qual a visão da secretária de
Estado do T urismo, Rita Marques, sobre o futuro do turismo nacional. Ao longo das
próximas semanas vamos publicar outros artigos de opinião também dos Conselheiros
Ambitur, assim como do presidente do T urismo de Portugal e da nova equipa de gestão
da TAP. Quais são então os caminhos a seguir? Ficam aqui algumas pistas…

O 31º aniversário da Ambitur serviu de mote para sabermos qual a visão da secretária de Estado do
Turismo, Rita Marques, sobre o futuro do turismo nacional. Ao longo das próximas semanas vamos
publicar outros artigos de opinião também dos Conselheiros Ambitur, assim como do presidente do
Turismo de Portugal e da nova equipa de gestão da TAP. Quais são então os caminhos a seguir? Ficam
aqui algumas pistas…

Por ocasião da celebração de mais um aniversário da Ambitur, devemos refletir sobre a evolução do
turismo em Portugal, perspetivando o futuro!

Estes 31 anos mostram que o turismo tem sido um setor prioritário para a estratégia de
desenvolvimento do país. Um setor que se mostrou fundamental na recuperação e crescimento na
década passada, pode contribuir não só para a recuperação pós pandemia como também para o
cumprimento das metas definidas para o país para esta década, reforçando a sua competitividade
internacional.

Os desafios são porém muitos, conforme expressamos no Plano Reativar o Turismo | Construir o
Futuro.

Com efeito, o impacto avassalador da pandemia tornou imperativo o lançamento, num primeiro
momento, de mecanismos que apoiem as empresas, que promovam a sua sustentabilidade financeira e
que apoiem o investimento, fomentando a competitividade e um clima de segurança. Por outro lado, a
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prioridade passa também por gerar negócio, num cenário de uma crescente concorrência com a
regularização da mobilidade internacional, exigindo uma posição reforçada e de vanguarda na
comunicação do destino, assim como na reposição da capacidade aérea. E, sobretudo, impõe-se criar as
condições para, a médio e longo prazo, promover-se uma verdadeira transformação do setor do
turismo e posicioná-lo num patamar superior de desenvolvimento, mais sustentável, mais responsável e
capaz de gerar mais valor acrescentado.

Para construir o futuro – um bom futuro! – há que desenvolver as competências e robustecer as
qualificações dos recursos humanos do setor, promover a captação e atração de talento, assim como
revigorar as competências de gestão. Este é um dos aspetos que considero prioritário para que
tenhamos empresas mais competitivas e mais resilientes, e para que consigamos um aumento do bem-
estar entre os trabalhares do turismo e dos residentes nos territórios onde se desenvolve esta atividade.
Para este propósito apostamos fortemente no potencial da rede de 12 escolas de hotelaria e turismo do
Turismo de Portugal, e também no potencial da oferta de formação digital, cujo sucesso ficou bem visível
durante este período de pandemia.

Mas é também essencial robustecer a oferta, promovendo a inovação, a eficiência e a produtividade,
transportando-a para patamares mais elevados de criação de valor, dando resposta às novas tendências
da procura. Para tal é prioritário promover a transformação digital e a transição para um setor mais
sustentável, o que reafirmamos com o reconhecimento do Digital Innovation Hub InnovTourism e com a
implementação de centenas de ações no âmbito do Plano Turismo + Sustentável 2020-2023 em 2021.

Neste ponto destaco o projeto Turismo Sustentável – um melhor destino para [com] todos,
implementado em 2021, assim como o reforço da oferta de produtos que poderão reduzir a
sazonalidade e levar o turismo a todo o território (de que são exemplos o turismo industrial, o
enoturismo, o turismo literário, o walking and cycling, o turismo religioso), objetivos estes que se
encontram expressos também nas linhas de financiamento já lançadas (Linha de Qualificação da Oferta)
e nas que viermos a lançar.

Com base nestes pilares, e sempre ambicionando a liderança a nível internacional, estamos a reconstruir
um turismo que gerará ainda mais valor, que terá ainda mais propósito, e que proporcionará as melhores
experiências ao turistas, recompensando devidamente, empresas, residentes e todos aqueles que todos
os dias dão tudo por este setor. E somos muitos!
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Turismo de Portugal lança plataforma para criar ambiente
favorável a novos negócio
A plataforma ‘Invest in T ourism’ tem como objetivo “ser a montra das oportunidades de
investimento no turismo em Portugal”.
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Turismo de Portugal lança concurso de ideias no twitter durante a
WebSummit
A WebSummit arranca esta segunda-feira, dia 1 de novembro, em Lisboa, e o T urismo de
Portugal associa-se à cimeira com várias ações, uma delas é o concurso de ideias
280ToChangePortugal, para promover o Turismo Sustentável em Portugal.

 

A WebSummit arranca esta segunda-feira, dia
1 de novembro, em Lisboa, e o Turismo de
Portugal associa-se à cimeira com várias
ações, uma delas é o concurso de ideias
280ToChangePortugal, para promover o
Turismo Sustentável em Portugal.
Utilizando os 280 caracteres disponíveis pelo Twitter, segmentada para a audiência da WebSummit, cada
participante só tem de enviar um tweet com a sua ideia para o país, explicada em 280 caracteres, sem
qualquer recurso a imagem ou link, identificar @VisitPortugal e usar a #280ToChangePortugal. Os
autores das dez melhores ideias recebem um convite para visitar Portugal enquanto nómadas digitais,
com a possibilidade de trabalharem durante um mês no espaço de coworking da StartUp Portugal em
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Lisboa e um bilhete para a próxima Web Summit. O júri é composto por Anna O’Hare, VP of Content
Marketing for Websummit, o Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e
o Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo.

Entre conferências, pitches e workshops, o Turismo de Portugal desafia os participantes da Web Summit
a experimentar a gastronomia portuguesa. Entre 1 e 4 de novembro, uma equipa de 200 alunos e 10
formadores das Escolas do Turismo de Portugal assegura o catering do evento. O objetivo é divulgar os
ativos de Portugal enquanto destino turístico, promovendo os recursos naturais do país como inspiração,
assim como divulgar a oferta de formação em turismo das nossas escolas, reveladora da capacidade
para formar e atrair talento.

O Turismo de Portugal estará presente ao longo de todo o evento no stand da StartUP Portugal (Pav.3),
onde uma equipa especializada acompanhará em permanência startups com soluções e produtos para a
indústria do turismo. Paralelamente, associar-se-á ao NEST – Centro de Inovação em Turismo, à
Portugal Ventures e ao Banco Português do Fomento para scouting de startups internacionais com
soluções e/ou produtos que antecipem tendências tecnológicas e de modelos de negócio disruptivos que
possam vir a desenvolver o seu negócio em Portugal reforçando a competitividade do país. A 4 de
novembro, pelas 11h30, no Pav 3, a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, marcará presença
num evento no qual o NEST – Centro de Inovação do Turismo e a Portugal Ventures apresentarão
oportunidades de crescimento para as startups do setor, prosseguindo assim os objetivos do Plano
Reativar o Turismo | Construir o Futuro na dimensão da inovação e do empreendedorismo.

Ao longo deste evento internacional, Portugal vai posicionar-se como um dos melhores destinos do
mundo para nómadas e criativos digitais o que se deve, entre outros, ao nível de vida, às condições
geográficas e tecnológicas. Assim, no dia 4 de novembro, às 10h50, no Pav. 4, a Secretária de Estado
do Turismo, Rita Marques, sobe ao palco Remote da Web Summit para falar sobre “Offices without
borders: How to attract remote talent”.

(Link)
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Web Summit: Viagens de negócios demorarão dois a três anos a
recuperar, avisa presidente TAP
A presidente executiva da T AP, Christine Ourmières-Widener, afirmou hoje na Web
Summit que as viagens de negócios demorarão “dois a três anos a recuperar”,
antecipando também que os protocolos associados à pandemia “vieram para ficar”.

A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, afirmou hoje na Web Summit que as
viagens de negócios demorarão “dois a três anos a recuperar”, antecipando também que os protocolos
associados à pandemia “vieram para ficar”.

“Acho que as viagens de negócios, hoje, ainda não voltaram. Podemos ver isso pelos nossos números. A
previsão para a indústria é que demorarão dois a três anos a recuperar”, disse Christine Ourmières-
Widener no palco ‘Corporate Innovation Summit’ da Web Summit, evento que decorre entre segunda e
quinta-feira na Altice Arena e na FIL, em Lisboa.

A presidente da TAP disse estar “muito otimista” de que “com a evolução da cooperação” com outros
setores da economia as viagens possam voltar, adicionando também que, como a realização da Web
Summit em formato presencial o demonstra, “no fim de contas as pessoas gostam de se encontrar com
outras pessoas”.

“Estamos saturados com reuniões no Zoom ou no Teams”, desabafou, prevendo que o regresso às
viagens de negócios ocorra “passo a passo”.

A gestora também considerou que os protocolos de viagem implementados durante a pandemia de
covid-19 “vieram para ficar”, alertando que as empresas terão de investir mais no apoio ao cliente.

“Têm sido tempos muito difíceis para os intervenientes [da aviação]. Penso que os protocolos
implementados vieram para ficar, porque não iremos mudar estes protocolos mesmo que as pessoas
estejam completamente vacinadas”, disse .

27/95



Para a líder da companhia aérea portuguesa de bandeira, o importante é que “os clientes possam sentir
novamente a liberdade”, de forma a poderem “voar quando quiserem voar, para onde quiserem voar”.

Para tal, a executiva antecipa que o setor da aviação tenha de “investir muito mais” nos serviços aos
clientes, pois “a experiência digital da indústria da aviação não é tão suave como poderia ser”.

“Temos investido em todos os protocolos a bordo para que os nossos clientes se sintam seguros
durante as viagens. Isso tem sido um grande investimento, mas agora temos de dar um próximo
passo”, salientou.

Christine Ourmières-Widener já tinha afirmado que durante a pandemia se registou um “grande aumento
do acesso aos canais ‘online’ na indústria”, algo que “tem crescido bastante”.

“Sabemos que temos de fazer melhor para providenciar esta experiência ponto a ponto”, reconheceu a
gestora.

A Web Summit decorre entre 01 e 04 de novembro em Lisboa, em modo presencial, depois de a última
edição ter sido ‘online’ e a organização espera cerca de 40 mil participantes, segundo revelou, em
setembro, Paddy Cosgrave, presidente executivo da cimeira.

A comediante Amy Poehler, o presidente da Microsoft Brad Smith, a comissária europeia Margrethe
Vestager e o jogador de futebol Gerard Pique irão juntar-se aos mais de 1.000 oradores, às cerca de
1.250 ‘startups’, 1.500 jornalistas e mais de 700 investidores, numa cimeira na qual serão discutidos
temas como tecnologia e sociedade, entre outros, de acordo com a organização.

Apesar do número previsto de visitantes ser este ano cerca de menos 30 mil do que na última edição
presencial, em 2019, as autoridades consideram que se trata do “maior evento de 2021” a ter lugar em
Lisboa.

28/95



PRESSTUR

03/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3355

REACH: -1

Congresso da Hotelaria junta especialistas para debater desafio
dos recursos humanos
A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) anunciou que o seu 32º Congresso da
Hotelaria e T urismo vai juntar especialistas para debater os recursos humanos no sector,
um tema que considera ser “o desafio da década”.

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) anunciou que o seu 32º Congresso da Hotelaria e Turismo
vai juntar especialistas para debater os recursos humanos no sector, um tema que considera ser “o
desafio da década”.

“Se antes da pandemia a falta de recursos humanos era uma ameaça, neste momento a situação
tornou-se absolutamente crítica”, sublinha a AHP em comunicado, ao anunciar o programa do seu
Congresso, que se realiza de 10 a 12 de Novembro, em Albufeira.

“Onde e como recrutar? Que adaptações as empresas têm de fazer para captar e reter os trabalhadores
pós-pandemia? Como assegurar a rentabilidade face ao aumento dos custos do trabalho?”, serão as
questões abordadas nesta sessão, que terá lugar no dia 11 de Novembro.

O debate, moderado por Sofia Vilhena, CEO da 2Improve, Formadora e Coach, terá a participação de
Marta Sotto-Mayor, Formadora e Consultora em Hotelaria, e que recentemente foi a vencedora dos
"Hospitality Education Awards" na categoria de melhor Carreira de Docente no Ensino Profissional; Rita
Almada, há quase sete anos People Analytics Manager da SONAE MC; e Luís Mexia Alves, CEO da DHM -
Discovery Hotel Management.

No dia seguinte, 12 de Novembro, o Congresso terá uma sessão de debate sobre o Algarve, uma
reflexão “num momento em que é preciso reconstruir o turismo e recomeçar os negócios”, para
conseguir “aprender com os erros do passado, identificar as ameaças e definir uma estratégia clara que
vá ao encontro de um turismo sustentável e de qualidade”.

Participam no debate João Fernandes, presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve; Mário

29/95



Azevedo Ferreira, CEO dos NAU Hotels & Resorts; e Marta Cabral, CEO da Rota Vicentina. O painel será
orientado por Rodrigo Machaz, director-geral dos Memmo Hotels, e João Soares, director-geral do Dom
José Beach Hotel. O painel terá ainda uma intervenção de Eduardo Abreu, sócio da Neoturis, empresa de
consultoria, estratégica e de negócio direccionada para o sector do Turismo, com uma vasta experiência
na região do Algarve.

“Porque vivemos tempos excecionais, e este é o Congresso que marca o reencontro dos profissionais
do setor, a AHP oferece uma inscrição por unidade hoteleira associada”, anuncia a Associação em
comunicado.

Clique para ver mais: Hotelaria

Clique para ver mais: AHP
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Filmes de Alcoutim ganham 1º prémio no ART&TUR – Festival
Internacional de Cinema de Turismo
T rês filmes promocionais feitos durante a pandemia voltaram a valer um prémio ao
Município de Alcoutim

O Município de Alcoutim conquistou o 1º prémio na categoria de “Campanhas Publicitárias” no
ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo, um dos eventos mais prestigiados a
nível mundial na área do audiovisual para turismo, que decorreu em Aveiro.

“Até já meu Amor”, vídeo de lançamento da nova imagem do turismo de fronteira de Alcoutim e
Sanlúcar de Guadiana, “Amanhã vamos Juntos”, que celebra a edição do Festival de Caminhadas de
Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana que não teve lugar por causa da pandemia, e “Tráfico de Artes no
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Guadiana irá voltar”, sobre o frenesim, o burburinho, a animação e boa disposição que são
características do Festival do Contrabando, foram os filmes que contribuíram para a conquista deste
prémio.

Osvaldo Gonçalves, presidente da Câmara alcouteneja, comentou este prémio salientando que «uma
vez mais, no Art&Tur, o nome Alcoutim fez se ouvir no momento em que chamaram os vencedores de
prémios de filmes criados para promover a nossa terra».

«O orgulho que senti e a honra que me assistiu na hora da entrega deste prémio, quero partilhar com
todos os que para isso contribuíram. Num patamar de exigência elevado, ter este reconhecimento é uma
prova inequívoca do valor do nosso trabalho», acrescentou o autarca.

«Aos protagonistas, produtores, atores e realizadores assim como toda a fantástica equipa do município
de Alcoutim, deixo o meu profundo agradecimento e um bem haja a todos!», concluiu Osvaldo
Gonçalves.

Além do conjunto de filmes de Alcoutim, o ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo
atribuiu ainda um 1º prémio na categoria “Sustentabilidade em Turismo” e um 2º prémio na de “Serviços
Turísticos” ao vídeo promocional “Its Always Now at Ombria Resort”.

Do Alentejo, foi ainda galardoado, com um 1º prémio na categoria de “Hotéis & Resorts” o vídeo “Costa
do Vizir Beach Village & SPA”, empreendimento situado na Costa Alentejana, em Porto Covo.

O filme “We call it Alentejo” ganhou o 2º prémio em “Destinos Turísticos: Regiões”, enquanto na
categoria de “Aventura & Expedições”, o 2º prémio foi para o vídeo “Alentejo and Ribatejo – Caminhos
de Santiago”.

 

 

Veja aqui os três filmes vencedores do Município de Alcoutim:

 

Lista de vencedores do Festival ART&TUR Aveiro 2021:

Competição Nacional:

Artes & Criatividade
• 1º Prémio – “Sky Base One”
• 2º Prémio – “Shaping and glazing an unique project”

Cultura & Património
• 1º Prémio – “Ermida de São Simão”
• 2º Prémio – “Silêncio – Vozes de Lisboa”

Música & Dança
• 1º Prémio – “Silêncio – Vozes de Lisboa”
• 2º Prémio – “d’Orfeu AC Vida Selvagem”

Destinos Turísticos: Cidades/Locais
• 1º Prémio – “Bragança. Naturalmente!”
• 2º Prémio – “Cascais”

Destinos Turísticos: Regiões
• 1º Prémio – “Visit Porto & North Travel Series with Gabo the Guide”
• 2º Prémio – “We call it Alentejo”

Produtos Turísticos
• 1º Prémio –“Heart and Soul”
• 2º Prémio – “EPIC Climbs”

Serviços Turísticos
• 1º Prémio – “Visit Porto & North Travel Series with Gabo the Guide”
• 2º Prémio – “Its Always Now at Ombria Resort”

Hotéis & Resorts
• 1º Prémio – “Costa do Vizir Beach Village & SPA”
• 2º Prémio – “Montimerso – The Skyscape Countryhouse”
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Aventura & Expedições
• 1º Prémio – “Ermida de São Simão”
• 2º Prémio – “Alentejo and Ribatejo – Caminhos de Santiago”

Desporto & Lazer
• 1º Prémio – “EPIC Climbs”
• 2º Prémio – “As voltas do Impossível, uma história real!”

Ambiente & Ecologia
• 1º Prémio – “Long-Distance Migrants – Between the Tagus and the Arctic”
• 2º Prémio – “Natural Braga”

Sustentabilidade em Turismo
• 1º Prémio – “Its Always Now at Ombria Resort”
• 2º Prémio – “Silêncio – Vozes de Lisboa”

Inovação em Turismo
• 1º Prémio – “Sky Base One”

Impacto Emocional
• Melhor Filme – “Bragança. Naturalmente!”
• Melhor Filme – “Heart and Soul”

Originalidade
• Melhor Filme – “Bragança. Naturalmente!”
• Melhor Filme – “Visit Porto & North Travel Series with Gabo the Guide”

Conceito
• Melhor Filme – “Visit Porto & North Travel Series with Gabo the Guide”
• Melhor Filme – “Ermida de São Simão”

Qualidade Técnica
• Melhor Filme – “Heart and Soul”
• Melhor Filme – “Sky Base One”

Campanhas Publicitárias
• Melhor Filme – “Visit Porto & North Travel Series with Gabo the Guide”
• Melhor Filme – “CM Alcoutim | Campanha”

Documentários até 90’
• Melhor Filme – “Silêncio – Vozes de Lisboa”
• Melhor Filme – “Long-Distance Migrants – Between the Tagus and the Arctic”

Vídeos Promocionais até 15’
• Melhor Filme – “Bragança. Naturalmente!”
• Melhor Filme – “Heart and Soul”

Grande Prémio:
• Melhor Filme da Competição Nacional – “Visit Porto & North Travel Series with Gabo
the Guide”

Competição Internacional:

Arts & Creativity
• 1st prize – “Baldo y Tanit”
• 2nd prize – “Sky Base One”

Culture & Heritage
• 1st prize – “The Home of humanity”
• 2nd prize – “Ermida de São Simão”

Music & Dance
• 1st prize – “Silence – Voices of Lisbon”
• 2nd prize – “Menari: An Indonesian Dance Legacy”

Tourism Destinations: Countries
• 1st prize – “Imagine Travelstan”
• 2nd prize – “Time to #stayhome. Turn to nature and dream.”
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Tourism Destinations: Regions
• 1st prize – “Seek different”
• 2nd prize – “Carinthia – Its my life!”

Tourism Destinations: Cities/Local
• 1st prize – “Kitzbühel 365 – NEW Worlds, NEW Cosms, NEW Wonders”
• 2nd prize – “Ermida de São Simão”

Tourism Products
• 1st prize – “Heart and Soul”
• 2nd prize – “Valencia, destination of the Holy Grail”

Religious Tourism
• 1st prize – “Just sorry for my feet”
• 2nd prize – “O Teu Camiñar”

Tourism Services
• 1st prize – “Visit Porto & North Travel Series with Gabo the Guide”
• 2nd prize – “The Home of humanity”

Hotels & Resorts
• 1st prize – “The Perfect Proposal”
• 2nd prize – “Prayer”

Adventure & Expeditions
• 1st prize – “A Journey”
• 2nd prize – “EPIC Climbs”

Sports & Leisure
• 1st prize – “Tamsui-Kavalan Trails Trilogy”
• 2nd prize – “Perfect Chapter Looking for Perfection”

Environment & Ecology
• 1st prize – “Jewels of the Alps – Italy`s Great Lakes”
• 2nd prize – “Long-Distance Migrants – Between the Tagus and the Arctic”

Sustainable Tourism Issues
• 1st prize – “The Soul of a Cyclist”
• 2nd prize – “Slow Travel versus Fast Tourism”

Innovation in Tourism
• 1st prize – “Sky Base One”
• 2nd prize – “Future of travel in Greenland: Flattening the curve of the Coronavirus”

Emotional Impact
• Best Film – “Love around the World”
• Best Film – “Wine Tales”

Originality
• Best Film – “Slow Travel versus Fast Tourism”
• Best Film – “#ChileCreatingFuture”

Concept
• Best Film – “Extremadura, everything you can imagine, where you wouldn’t imagine it”
• Best Film – “Attica. Greece in a Snapshot”

Technical Quality
• Best Film – “Lithuania. Discover Colours You Never Knew Existed”
• Best Film – “Heart and Soul”

Advertising Campaigns
• Best Film – “#ChileCreatingFuture”
• Best Film – “Visit Porto & North Travel Series with Gabo the Guide”

Commercials up to 1’
• Best Film – “We look forward to seeing you again. In Austria.”
• Best Film – “World Masters Game 2025 PR Movie”
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Independent Films
• Best Film – “Two Deaf Travellers”
• Best Film – “Feelin Yunlin – A Wide-eyed Wander in Taiwan”

Promotional Films up to 15’
• Best Film – “Wine Tales”
• Best Film – “Follow your instinct”

Documentaries up to 90’
• Best Film – “A Year in Gorongosa”
• Best Film – “Love around the World”

Short Documentaries up to 30’
• Best Film – “Slow Travel versus Fast Tourism”
• Best Film – “A Journey”

WebDocs
• Best Film – “Perfect Chapter Looking for Perfection”

Grand Prix
• Documentaries – “Slow Travel versus Fast Tourism”

Grand Prix
• Promotional Films – “Kitzbühel 365 – NEW Worlds, NEW Cosms, NEW Wonders”

(Link)
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Congresso traz a Albufeira debate sobre o futuro do turismo
«O T urismo tem Futuro» é o tema do congresso deste ano da Associação da Hotelaria de
Portugal (AHP)
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Congresso da APAVT debate tendências do consumidor e
velocidade da retoma
As tendências do consumidor, a capacidade da oferta e a velocidade da retoma serão um
dos temas de debate do 46º Congresso da APAVT , com a participação de executivos da
TAP, Travelstore, ANA Aeroportos e Luísa Todi DMC.

As tendências do consumidor, a capacidade da oferta e a velocidade da retoma serão um dos temas de
debate do 46º Congresso da APAVT, com a participação de executivos da TAP, Travelstore, ANA
Aeroportos e Luísa Todi DMC.

“Algumas tendências visíveis do consumidor, a necessidade da manutenção de pilares básicos da oferta
turística e um olhar sobre as diferentes velocidades da retoma” serão os temas deste debate, marcado
para o segundo dia do Congresso, que decorre em Aveiro de 1 a 3 de Dezembro.

Participam nesta discussão Silvia Mosquera, CCRO da TAP, Frédéric Frère, CEO da Travelstore, Francisco
Pita, CCO da ANA, Joaquim Monteiro, director-geral da Luísa Todi DMC, e, a confirmar, Marios
Kammenos, CEO da Four Ways Travel DMC, da Grécia.

O Congresso começa no dia 1 de Dezembro com uma intervenção de Pedro Simas sobre a pandemia
em Portugal e na União Europeia, seguida de uma apresentação do ex-vice-primeiro-ministro Paulo
Portas sobre as tendências da recuperação pós-covid em Portugal, na Europa e a nível global.

Os trabalhos do primeiro dia terminam com uma sessão da Ernst & Young, apresentada por Miguel
Cardoso Pinto: “Porque é que a EY Parthenon e os Agentes de Viagens estão a olhar para o Futuro”.

Para o segundo dia, além do debate sobre o consumidor, a oferta e a retoma, a APAVT tem confirmadas
intervenções do CEO do Grupo SATA, Luís Rodrigues, sobre a actividade da empresa, do jornalista
Camilo Lourenço, sobre as consequências da não aprovação do Orçamento do Estado, e de Miguel
Lacerda, da associação ambiental Cascaisea, sobre a necessidade da preservação da natureza para a
sobrevivência do turismo, centrada na ameaça do lixo marinho.
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O último dia do Congresso terá um debate sobre sustentabilidade, a pressão da procura turística, a
certificação ambiental das empresas portuguesas, o estudo de caso dos Açores e a resposta global de
Portugal enquanto destino turístico, com Frank Oostdam, presidente da ANVR, Naut Kusters, director-
geral da Travelife, Leonor Picão, do Turismo de Portugal e Carolina Mendonça, coordenadora Açores
DMO, com moderação de Catarina Cymbron, directora-geral da Melo Viagens.

Clique para ver mais: APAVT
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MotoGP/Portugal: Algarve pode decidir títulos de equipas e
construtores
O Grande Prémio do Algarve é a 17.ª penúltima prova da temporada Mundial, que
termina em 14 de novembro, em Valência

O Grande Prémio do Algarve de MotoGP, penúltima prova do campeonato do mundo de motociclismo de
velocidade, pode atribuir os títulos de equipas e de construtores da classe ‘rainha’, assim como de pilotos
de Moto2 e Moto3.

Depois de entregue a ‘coroa’ de MotoGP ao francês Fabio Quartararo (Yamaha) na ronda anterior, em
Misano, em Itália, a equipa do virtual campeão, a Monster Energy Yamaha MotoGP, chega à prova
algarvia, que se disputa no fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), com 13 pontos
de avanço face à Ducati Lenovo, formação oficial do construtor italiano.

Em sentido contrário, é a Ducati que lidera o campeonato de construtores com 12 pontos de avanço
sobre a Yamaha, que tem sentido alguma falta de consistência dos restantes pilotos do construtor
japonês, incluindo do italiano Valentino Rossi (Petronas Yamaha) que procura despedir-se após 26 anos
de carreira com um último título conquistado.

Em aberto está, também, a luta pelo estatuto de melhor estreante (‘rookie’ do ano), cuja classificação é
liderada pelo italiano Enea Bastianini (Ducati), que tem mais cinco pontos do que o espanhol Jorge Martin
(Ducati).

Nas categorias inferiores, os títulos ainda estão por atribuir, com o australiano Remy Gardner (Red Bull
KTM Ajo) na liderança de Moto2, com 18 pontos de vantagem sobre o espanhol Raúl Fernandez (Red
Bull KTM Ajo).

O filho de Wayne Gardner, antigo campeão mundial de 500cc, conseguiu a primeira vitória na carreira
precisamente em Portimão, em 2020 e é o favorito, depois da aparatosa queda sofrida pelo seu
companheiro de equipa madrileno na ronda anterior, quando liderava.
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Para Gardner, o mais fácil será vencer e esperar que o espanhol termine abaixo do segundo lugar, numa
pista em que se estreou também ele a vencer, no Grande Prémio de Portugal de 2021, em abril deste
ano.

Em Moto3, o espanhol Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) tem sido a surpresa do ano, chegando ao
Algarve com 234 pontos, mais 21 do que o italiano Dennis Foggia (Leopard Racing), o seu único opositor
na corrida ao título.

Os dois lutaram arduamente pela vitória na primeira passagem do campeonato pela pista algarvia, com
vantagem, na altura, para Acosta, que bateu Foggia por 0,051 segundos.

Em caso de vitória no AIA, Acosta torna-se no primeiro estreante campeão da classe mais baixa desde o
italiano Loris Capirossi em 1990, que nasceu apenas em 2004.

O Grande Prémio do Algarve é a 17.ª penúltima prova da temporada Mundial, que termina em 14 de
novembro, em Valência.
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TAP e Emirates expandem acordo de codeshare
Já está a funcionar a expansão do actual acordo de codeshare assinado entre a T AP Air
Portugal e a Emirates. Assim, desde ontem (02) foram acrescentados mais 23 destinos à
parceria.

Já está a funcionar a expansão do actual acordo de codeshare assinado entre a TAP Air Portugal e a
Emirates. Assim, desde ontem (02) foram acrescentados mais 23 destinos à parceria.

Com esta adição, os passageiros poderão desfrutar da conectividade de e para 93 destinos com total
segurança e sem complicações.

Face à assinatura do acordo, a TAP activou o codeshare em quatro destinos asiáticos: Hanói (Vietname)
e Osaka e Tóquio (Narita e Haneda) no Japão. Estes destinos estão sujeitos à aprovação do governo.

Por sua vez, a Emirates disponibilizará o seu codeshare em voos operados pela TAP para mais 19
destinos a partir de Lisboa: Belém, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Maceió,
Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, Praia, Ilha do Sal, São Vicente, Conakry, Ponta Delgada, Porto
Santo e Dakar.

Recorde-se que em Março, a Emirates e a TAP assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para
expandir o acordo de codeshare actualmente em vigor entre as duas companhias aéreas. Com este
acordo, a TAP Air Portugal colocou o seu código nos voos da Emirates para destinos na Ásia Oriental e
também Barcelona e Cidade do México.

Ao mesmo tempo, os passageiros da Emirates puderam começar a desfrutar de ligações simples para
destinos domésticos adicionais em Portugal, bem como os voos da TAP Air Portugal para cidades nos
EUA, Canadá, México, Brasil, Senegal, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Marrocos, Tunísia, Gâmbia e Cabo
Verde.
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Lufthansa com prejuízo de 1.877 milhões de euros até setembro
O grupo Lufthansa, resgatado pelo Estado alemão, teve um prejuízo de 1.877 milhões de
euros até setembro, 66% menos em termos homólogos e após o forte aumento dos voos
no verão, devido ao desempenho do transporte de cargas e à redução de custos

A Lufthansa informou hoje que no terceiro trimestre teve um lucro operacional (excluindo despesas de
reestruturação) de 272 milhões de euros (prejuízo de 1.204 milhões de euros um ano antes), o primeiro
resultado positivo desde o início da pandemia.

As reservas estão atualmente em 80% do nível pré-pandemia, depois da abertura de algumas rotas
aéreas, especialmente as viagens para os Estados Unidos, acrescentou a empresa alemã.

“O relaxamento das restrições às viagens por causa da pandemia levou a um forte aumento na procura
por viagens aéreas durante os meses de verão. As viagens de negócios também se recuperaram
significativamente ao longo do trimestre”, revelou a Lufthansa.

A subsidiária de carga alcançou um lucro operacional recorde no terceiro trimestre de 301 milhões de
euros (169 milhões de euros no período homólogo).

A Lufthansa Cargo beneficiou da alta procura no mercado global de carga.

A subsidiária de serviços técnicos também teve um lucro operacional no terceiro trimestre de 61 milhões
de euros (prejuízo de 86 milhões de euros no ano anterior) devido ao aumento da procura por serviços
de manutenção à medida que o mercado aéreo recupera.

Os custos de reestruturação foram de 520 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano.

O grupo Lufthansa reduziu o prejuízo operacional entre janeiro e setembro para 2.123 milhões de euros,
64% abaixo do ano anterior, enquanto as receitas se mantiveram em 10.978 milhões de euros.

As receitas melhoraram no terceiro trimestre para 5.207 milhões de euros (mais 96%).

“A mudança climática é o maior desafio do nosso tempo. Comprar combustível sintético para um
trimestre por 1.000 milhões de dólares nos próximos anos é o maior investimento em sustentabilidade
na história do grupo Lufthansa até hoje”, disse seu CEO, Carsten Spohr.
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Spohr manifestou-se convencido de que a Lufthansa está a fazer tudo o que pode para tornar a aviação
mais sustentável no futuro.

A Lufthansa avançou ainda com medidas que eliminarão custos de cerca de 2.500 milhões anuais,
montante que corresponde a mais de 70% da poupança anual esperada de 3.500 milhões até 2024.

A Lufthansa espera, no mínimo, cortar o prejuízo operacional líquido pela metade em 2021, em
comparação com 2020 (prejuízo operacional de quase 5.500 milhões).

SO // SB
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Ryanair teve este Outubro o melhor mês em dois anos
A Ryanair, maior low cost europeia, indicou que em Outubro vendeu 11,3 milhões de
bilhetes, atingindo assim um máximo nos últimos dois anos, desde Outubro de 2019, em
que transportara 13,8 milhões de passageiros.

A Ryanair, maior low cost europeia, indicou que em Outubro vendeu 11,3 milhões de bilhetes, atingindo
assim um máximo nos últimos dois anos, desde Outubro de 2019, em que transportara 13,8 milhões de
passageiros.

Desde então e até este Outubro, o máximo mensal estava em 11,1 milhões, no mês de Agosto,
tradicionalmente o mês mais forte da aviação na Europa.

A informação da low cost permite calcular que em dez meses deste ano já com dados publicados soma
52,7 milhões de passageiros, mais 4,69 milhões que no período homólogo de 2010, mas ainda 82,19
milhões abaixo dos dez primeiros meses de 2019, seu melhor ano de sempre, pré-pandemia, em que
somou 130,2 milhões de passageiros.

A low cost informou também que este Outubro fez 71.500 voos, também um máximo este ano, no qual
os primeiros meses foram de operação reduzida por restrições decretadas para travar a expansão da
pandemia de covid-19, que levaram a que em Outubro a companhia tivesse feito apenas 40% da sua
operação “normal”.

Clique para mais notícias: Ryanair

Clique para mais notícias: Aviação
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“Salvar a SATA” é “totalmente prioritário” para Governo dos
Açores em 2022
O Governo dos Açores definiu como "totalmente prioritário" para 2022 "salvar a SAT A", a
companhia aérea regional, através de um aumento de capital, e pretende "manter o
subsídio para viagens interilhas" a residentes no arquipélago

A informação consta da proposta de Plano Regional Anual 2022, hoje entregue na Assembleia Legislativa
Regional, juntamente com a proposta de Orçamento de 1,9 mil milhões de euros, consultadas pela Lusa.

“No que diz respeito ao transporte aéreo, o Governo Regional dos Açores define como totalmente
prioritário ‘salvar a SATA’. Desta forma, e de acordo com o Plano de Reestruturação apresentado pela
SATA junto da Comissão Europeia, proceder-se-á a um aumento de capital repartido pelos anos de 2021
e 2022”, descreve o executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, o segundo da legislatura, após as eleições
regionais de outubro de 2020.

Na rubrica do Plano dedicada aos transportes aéreos e marítimos, o Governo refere que pretende
“manter o subsídio ao passageiro residente para viagens aéreas interilhas, vulgo Tarifa Açores”, com
passagens para residentes até 60 euros.

A intenção é “continuar a alavancar a mobilidade dos açorianos, a frequência, previsibilidade e estabilidade
no transporte, tanto de pessoas como de mercadorias”.

“Bem sabemos que é difícil conceber um crescimento económico robusto, gerador de empregos e de
riqueza, sem um sistema de transportes eficaz, com capacidade para extrair pleno proveito do mercado
interno e do efeito da globalização do comércio. É, por isso, imperioso implementar uma política
musculada de investimentos na área dos transportes”, assinala o executivo liderado pelo social-
democrata José Manuel Bolieiro.

Quanto às infraestruturas aeroportuárias, o plano é ainda “promover a requalificação da cobertura do
terminal de passageiros da Aerogare Civil das Lajes”, na ilha Terceira, bem como proceder à
remodelação da área do ‘check-in’”, dotando a Aerogare Civil das Lajes “de um novo sistema de
tratamento de bagagem, mais seguro e eficaz”.

“Envidaremos esforços no sentido de proceder à devida divulgação da Certificação Civil do Aeroporto das
Lajes junto de todas as entidades nacionais e internacionais”, adianta o Governo Regional.
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Vão ser igualmente desenvolvidas “ações a fim de angariar novos fluxos turísticos para a ilha Terceira
junto das companhias aéreas e operadores turísticos”.

Para “prosseguir com a melhoria da operacionalidade e segurança das infraestruturas aeroportuárias da
responsabilidade da Região Autónoma dos Açores”, estão planeadas a empreitada de remodelação do
Sistema de Supervisão e Controle de Lâmpadas Incandescentes (SSCLI) no Aeródromo da Ilha do Pico e
a de ampliação do parque de estacionamento das viaturas nos Aeródromos das Ilhas de S. Jorge e das
Flores.

No domínio dos transportes marítimos, a intenção é “dar continuidade ao serviço público de transporte
marítimo de passageiros e viaturas interilhas, através de obrigações de serviço público”.

O governo quer “melhorar as acessibilidades e frequências às ilhas de menor dimensão, com vista a um
eficaz movimento de carga”.

“Ao nível das infraestruturas portuárias, tendo em vista aumentar os seus índices de produtividade e de
segurança, prosseguir-se-á com obras de reperfilamento do cais -10 (ZH) e repavimentação do
terrapleno do porto de Ponta Delgada, de construção da rampa ‘ro-ro’ e ‘ferry’ e obras complementares
de abrigo do porto de Pipas”.

O governo acrescenta as empreitadas de “requalificação do porto das Poças, de construção do terminal
marítimo de passageiros do porto de S. Roque e de requalificação das oficinas do armazém e do edifício
das operações portuárias do porto da Praia da Vitória”.

Quanto ao lançamento de novos procedimentos, são referidas a construção da gare marítima no porto
do Corvo, a aquisição de carrinhos de bagagem para a gare das Velas, o estudo para o ordenamento da
baía e proteção da orla marítima do cais do Pico e a revisão do plano diretor do porto de Ponta Delgada.

“No âmbito dos investimentos decorrentes dos prejuízos causados pelo furacão Lorenzo, pretende-se
dar continuidade à proteção de emergência ao terrapleno portuário e cais a -5 (ZH) do porto das Lajes
das Flores, à construção de ponte-cais no porto das Lajes das Flores, à reparação do molhe do porto
das Lajes do Pico e à reparação dos danos no porto das Pipas e Marina de Angra do Heroísmo”, é
indicado.

Por outro lado, o governo quer “iniciar as obras de reparação dos molhes dos portos comercial e de
recreio de Vila do Porto, e de reparação do molhe e do muro cortina e das infraestruturas do porto de
Ponta Delgada”.

Há também a intenção de “lançar novos procedimentos para projetos em fase de desenvolvimento,
como a reconstrução e requalificação do porto das Lajes das Flores”.

O Governo Regional dos Açores pretende, em 2022, iniciar o projeto relativo à construção de um museu
da aviação açoriana e atlântica, “visto não ter sido possível, conforme previsto”.

ACG // ROC
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Ronaldo tem impacto no turismo da Madeira
A notoriedade de Cristiano Ronaldo tem impacto positivo no turismo da Madeira e há uma
relação entre as publicações do futebolista nas redes sociais e os prémios internacionais
conquistados pela ilha
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Desporto, música, teatro e sabores do Outono aquecem o mês
de Novembro no Algarve
«Guia Algarve» de Novembro já está disponível

«Guia Algarve» de Novembro já está disponível

A edição de Novembro do Guia Algarve já está disponível e traz dezenas de sugestões que prometem
aquecer com cultura os dias outonais dos residentes e turistas que vivem ou passam férias na região. O
calendário de eventos contempla desporto, música, exposições e festivais e pode ser descarregado
gratuitamente aqui.

O desporto é o maior destaque do mês. De 4 a 7 de Novembro, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em
Vilamoura, realiza-se a 15.ª edição do Portugal Masters, torneio de golfe que integra o circuito europeu
da PGA. Na mesma altura, de 5 a 7, regressa ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, o
MotoGP Grande Prémio do Algarve 2021, um dos maiores eventos de motociclismo do mundo que
irá acelerar as emoções na já mundialmente apelidada “Montanha-Russa Algarvia”.

De 5 a 7 de Novembro decorre ainda a 4.ª edição do Walk & Art Fest, na aldeia de Barão de São João,
em Lagos. Durante três dias, os amantes da natureza poderão usufruir de caminhadas diárias, atividades
de educação ambiental, workshops técnicos e palestras.

No panorama musical, António Zambujo apresenta-se dia 6 no Teatro das Figuras, em Faro, às 21h30.
Um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música e da língua portuguesas,
Zambujo sobe ao palco ao som de ‘Lote B’, o álbum mais intimista da sua discografia.
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Preparado para abraçar novamente as estradas e os grandes palcos, Pedro Abrunhosa convida os
Comité Caviar e parte para mais uma tour, com paragem em Olhão no dia 26, pelas 21h30, no
Auditório Municipal. Dias depois (dia 30, às 21h00), o Cineteatro Louletano recebe Cuca Roseta, um dos
maiores nomes do fado da actualidade. E em Silves, no dia 5, pelas 21h30, é a vez de Lado B com Tim,
no Teatro Mascarenhas Gregório.

A Orquestra Clássica do Sul apresenta-se em várias localidades ao longo do mês: Faro (dias 5 e 26),
Lagoa (dia 13), Castro Marim (dia 19), Tavira (dia 20) e Fuzeta (dia 27). Já a Associação Música XXI
organiza mais uma edição do Festival de Órgão do Algarve, de 5 a 28 de Novembro nas Igrejas de
Faro, Portimão, Tavira e Loulé (Boliqueime). Para os mais pequenos também há espetáculo: a Serena
Serenata da Ópera ISTO, que juntará uma varanda, um pescoço torcido e ouvidos com coração no dia
14, às 11h30, no Teatro das Figuras de Faro.

E agora uma grande novidade. Com o propósito de abrir novos caminhos e redes entre artistas,
entidades e público, no último fim-de-semana de Novembro (de 26 a 28) decorre a 1.ª edição do MOMI
– Festival Internacional de Teatro Físico – Algarve. Organizado pelo JAT – Janela Aberta Teatro,
este festival inédito na região inclui workshops, performances e espetáculos de teatro físico, mimo,
pantomima, máscara, teatro, dança, circo e conta com artistas e companhias de renome em diversos
palcos da cidade de Faro.

Em destaque está também o Festival de Batata-doce de Aljezur, que regressa em modo presencial
de 26 a 28 de Novembro, sendo um dos maiores festivais gastronómicos de outono do sul do país. Em
Portimão, é a Feira de São Martinho que vai aquecer as barrigas de 5 a 14 de Novembro.

No mês de Novembro há ainda outras opções para quem quer ocupar os tempos livres. Basta consultar
toda a programação no Guia Algarve, uma publicação bilingue (português e inglês) dirigida a residentes e
turistas. Tem uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens,
postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.

(Link)
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ALGARVE | Desporto, Música, Teatro e Sabores do Outono
aquecem o mês de novembro
A edição de novembro do Guia Algarve já está disponível e traz dezenas de sugestões
que prometem aquecer com cultura os dias outonais dos residentes e turistas que vivem
ou passam férias na região. O  calendário de eventos contempla desporto, música,
exposições e festivais e pode ser descarregado gratuitamente aqui.

 

A edição de novembro do Guia Algarve já está disponível e traz dezenas de sugestões que prometem
aquecer com cultura os dias outonais dos residentes e turistas que vivem ou passam férias na região. O
calendário de eventos contempla desporto, música, exposições e festivais e pode ser descarregado
gratuitamente aqui.

O desporto é o maior destaque do mês. De 4 a 7 de novembro, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em
Vilamoura, realiza-se a 15.ª edição do Portugal Masters, torneio de golfe que integra o circuito europeu
da PGA. Na mesma altura, de 5 a 7, regressa ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão,
o MotoGP Grande Prémio do Algarve 2021, um dos maiores eventos de motociclismo do mundo que
irá acelerar as emoções na já mundialmente apelidada “Montanha-Russa Algarvia”.
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De 5 a 7 de novembro decorre ainda a 4.ª edição do Walk & Art Fest, na aldeia de Barão de São João,
em Lagos. Durante três dias, os amantes da natureza poderão usufruir de caminhadas diárias, atividades
de educação ambiental, workshops técnicos e palestras.

51/95

https://www.walkartfest.pt/


António Zambujo

No panorama musical, António Zambujo apresenta-se dia 6 no Teatro das Figuras, em Faro, às 21h30.
Um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música e da língua portuguesas,
Zambujo sobe ao palco ao som de ‘Lote B’, o álbum mais intimista da sua discografia. 

Pedro Abrunhosa

Preparado para abraçar novamente as estradas e os grandes palcos, Pedro Abrunhosa convida
o s Comité Caviar e parte para mais uma tour, com paragem em Olhão no dia 26, pelas 21h30, no
Auditório Municipal. Dias depois (dia 30, às 21h00), o Cineteatro Louletano recebe Cuca Roseta, um dos
maiores nomes do fado da atualidade. E em Silves, no dia 5, pelas 21h30, é a vez de Lado B com Tim,
no Teatro Mascarenhas Gregório.

A Orquestra Clássica do Sul apresenta-se em várias localidades ao longo do mês: Faro (dias 5 e 26),
Lagoa (dia 13), Castro Marim (dia 19), Tavira (dia 20) e Fuzeta (dia 27). Já a Associação Música XXI
organiza mais uma edição do Festival de Órgão do Algarve, de 5 a 28 de novembro nas Igrejas de
Faro, Portimão, Tavira e Loulé (Boliqueime). Para os mais pequenos também há espetáculo: a Serena
Serenata da Ópera ISTO, que juntará uma varanda, um pescoço torcido e ouvidos com coraçãono dia
14, às 11h30, no Teatro das Figuras de Faro.
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E agora uma grande novidade. Com o propósito de abrir novos caminhos e redes entre artistas,
entidades e público, no último fim de semana de novembro (de 26 a 28) decorre a 1.ª edição do MOMI
– Festival Internacional de Teatro Físico – Algarve. Organizado pelo JAT – Janela Aberta Teatro,
este festival inédito na região inclui workshops, performances e espetáculos de teatro físico, mimo,
pantomima, máscara, teatro, dança, circo e conta com artistas e companhias de renome em diversos
palcos da cidade de Faro.

Em destaque está também o Festival de Batata-doce de Aljezur, que regressa em modo presencial
de 26 a 28 de novembro, sendo um dos maiores festivais gastronómicos de outono do sul do país. Em
Portimão, é a Feira de São Martinho quevai aquecer as barrigas de 5 a 14 de novembro.

No mês de novembro há ainda outras opções para quem quer ocupar os tempos livres. Basta consultar
toda a programação no Guia Algarve, uma publicação bilingue (português e inglês) dirigida a residentes e
turistas. Tem uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens,
postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.

(Link)
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Eventos de alta competição ganham destaque na promoção
turística do Algarve
Os grandes eventos internacionais que têm vindo a integrar, de forma regular, a agenda
do Algarve nos últimos tempos tornaram-se já importantes ativos na estratégia de
promoção do T urismo do Algarve. Neste contexto, a entidade está a apostar na
organização de ações especiais em torno deste tipo de iniciativas de grande projeção,
com o objetivo de promover o destino como palco de eleição capaz de dar resposta aos
elevados padrões exigidos para a realização de eventos de dimensão global.
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Os grandes eventos internacionais que têm vindo a integrar, de forma regular, a agenda do Algarve nos
últimos tempos tornaram-se já importantes ativos na estratégia de promoção do Turismo do Algarve.
Neste contexto, a entidade está a apostar na organização de ações especiais em torno deste tipo de
iniciativas de grande projeção, com o objetivo de promover o destino como palco de eleição capaz de
dar resposta aos elevados padrões exigidos para a realização de eventos de dimensão global.

Tirando partido das emoções fortes proporcionadas pelo Grande Prémio de Moto GP, que terá lugar, no
Autódromo Internacional do Algarve, de 5 a 7 de novembro, o Turismo do Algarve vai organizar uma
ação de charme estratégica, convidando um grupo restrito composto por CEOs de companhias aéreas
internacionais, operadores turísticos e influencers para assistir à prova. Esta será a penúltima etapa do
campeonato mundial e contará com a presença de 67 mil e 500 espectadores (o correspondente a 75
por cento da lotação do recinto, em cumprimento com as atuais normas sanitárias estabelecidas pela
DGS), pelo que estarão reunidas as condições para um espetáculo cheio de adrenalina.

O Portugal Masters, o mais importante torneio de golfe português, que integra a European Tour e reúne
alguns dos principais jogadores internacionais da modalidade, será outro dos eventos em destaque na
estratégia de promoção turística do Algarve. Em conjunto com o Turismo de Portugal, o Turismo do
Algarve vai apoiar a viagem e a estadia de jogadores convidados para participar no Pro-Am (evento que
antecede a prova principal do torneio e que junta equipas compostas por atletas profissionais e
amadores). Entre os participantes convidados estarão operadores turísticos, jornalistas internacionais e
parceiros de referência. A edição deste ano do Portugal Masters realiza-se de 4 a 7 de novembro, no
Dom Pedro Victoria Golg Course, em Vilamoura, e irá ter novamente público a assistir ao evento.

Paralelamente à realização destas ações especiais, o Turismo do Algarve continua a participar em
iniciativas de referência para a promoção internacional do destino. Nos primeiros dias de novembro (de 1
a 3), marca presença na World Travel Market, uma feira emblemática direcionada aos profissionais da
indústria do turismo e viagens, que anualmente acontece em Londres. Nesta participação serão
promovidos, com especial destaque, produtos como o Turismo Desportivo, o Turismo Náutico e o
Turismo de Natureza, inseridos no âmbito do projeto «Internacional + Algarve», que visa potenciar a
internacionalização de PME algarvias dedicadas a estes segmentos. A acompanhar a Associação Turismo
do Algarve (ATA) nesta feira estarão 17 empresas algarvias.

Foto: Daniel Pina/Algarve Informativo

Notícia

55/95

https://algarveinformativo.blogspot.com/2021/11/eventos-de-alta-competicao-ganham.html


ALGARVE 7

03/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Emoções dos eventos de alta competição ganham destaque na
promoção turística do Algarve
Os grandes eventos internacionais que têm vindo a integrar, de forma regular, a agenda
da região nos últimos tempos tornaram-se já importantes ativos na estratégia de
promoção do Turismo do Algarve.
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Os grandes eventos internacionais que têm vindo a integrar, de forma regular, a agenda da região nos
últimos tempos tornaram-se já importantes ativos na estratégia de promoção do Turismo do Algarve.

Neste contexto, o Turismo do Algarve está a apostar na organização de ações especiais em torno deste
tipo de iniciativas de grande projeção, com o objetivo de promover o destino como palco de eleição
capaz de dar resposta aos elevados padrões exigidos para a realização de eventos de dimensão global.

Assim, tirando partido das emoções fortes proporcionadas pelo Grande Prémio de Moto GP, evento de
alta competição que terá lugar no Autódromo Internacional do Algarve de 5 a 7 de novembro, o Turismo
do Algarve vai organizar uma ação de charme estratégica, convidando um grupo restrito composto por
CEOs de companhias aéreas internacionais, operadores turísticos e influencers para assistir à prova. Esta
será a penúltima etapa do campeonato mundial e contará com a presença de 67.500 espectadores (o
correspondente a 75% da lotação do recinto, em cumprimento com as atuais normas sanitárias
estabelecidas pela DGS), pelo que estarão reunidas as condições para um espetáculo cheio de adrenalina.

Também o Portugal Masters, o mais importante torneio de golfe português, que integra a European Tour
e reúne alguns dos principais jogadores internacionais da modalidade, será outro dos eventos em
destaque na estratégia de promoção turística do Algarve. Em conjunto com o Turismo de Portugal, o
Turismo do Algarve vai apoiar a viagem e a estadia de jogadores convidados para participar no Pro-Am
(evento que antecede a prova principal do torneio e que junta equipas compostas por atletas
profissionais e amadores). Entre os participantes convidados estarão operadores turísticos, jornalistas
internacionais e parceiros de referência. A edição deste ano do Portugal Masters realiza-se de 4 a 7 de
novembro, no Dom Pedro Victoria Golg Course, em Vilamoura e irá ter novamente público a assistir ao
evento.

Com o regresso da alta competição ao Algarve, a região recupera, gradualmente, a normalidade e
confirma-se como o destino seguro que sempre foi, com um clima privilegiado e condições naturais
excecionais para a prática de desportos ao ar livre ao mais alto nível.

“Estas são competições prestigiantes que ajudam, não só, a posicionar o Algarve no universo
dos grandes eventos desportivos, mas também a afirmar o destino como uma opção apelativa
junto dos viajantes que procuram um turismo de qualidade superior”, defende João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve. “Achamos que faz todo o sentido integrar este tipo de eventos
de topo na estratégia de promoção do destino, não só pelo impacto económico que
representam para a região, mas também pela notoriedade e projeção globais que conferem ao
Algarve. Ao acolher este tipo de iniciativas, estamos a conseguir demonstrar que o Algarve é
um destino seguro, com um conjunto de infraestruturas de apoio de uma enorme qualidade e
uma oferta turística diversificada que enriquece a estadia de quem nos visita”, explica.
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Paralelamente à realização destas ações especiais, o Turismo do Algarve continua a participar em
iniciativas de referência para a promoção internacional do destino. Nos primeiros dias de novembro (de 1
a 3), marca presença na World Travel Market, uma feira emblemática direcionada aos profissionais da
indústria do turismo e viagens, que anualmente acontece em Londres. Nesta participação, serão
promovidos, com especial destaque, produtos como o Turismo Desportivo, o Turismo Náutico e o
Turismo de Natureza, inseridos no âmbito do projeto “Internacional + Algarve”, que visa potenciar a
internacionalização de PME algarvias dedicadas a estes segmentos. A acompanhar a Associação Turismo
do Algarve (ATA) nesta feira estarão 17 empresas da região.

Notícia
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RTA apoia e organiza ações especiais em torno de eventos
desportivos
O T urismo do Algarve está a apostar na organização de ações especiais em torno deste
tipo de iniciativas de grande projeção, com o objetivo de promover o destino como palco
de eleição capaz de dar resposta aos elevados padrões exigidos para a realização de
eventos de dimensão global.

 

 

 

O Turismo do Algarve anunciou esta terça-feira que está a organizar e a apoiar a realização de ações
especiais em torno de eventos como o Grande Prémio de Moto GP e o Portugal Masters, para promover
o destino como opção de eleição para um turismo de qualidade superior.

Os grandes eventos internacionais que têm vindo a integrar, de forma regular, a agenda da região nos
últimos tempos tornaram-se já importantes ativos na estratégia de promoção do Turismo do Algarve.

Neste contexto, o Turismo do Algarve está a apostar na organização de ações especiais em torno deste
tipo de iniciativas de grande projeção, com o objetivo de promover o destino como palco de eleição
capaz de dar resposta aos elevados padrões exigidos para a realização de eventos de dimensão global.

Assim, tirando partido das emoções fortes proporcionadas pelo Grande Prémio de Moto GP, evento de
alta competição que terá lugar no Autódromo Internacional do Algarve de 5 a 7 de novembro, o Turismo
do Algarve vai organizar uma ação de charme estratégica, convidando um grupo restrito composto por
CEOs de companhias aéreas internacionais, operadores turísticos e influencers para assistir à prova. Esta
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será a penúltima etapa do campeonato mundial e contará com a presença de 67.500 espectadores (o
correspondente a 75% da lotação do recinto, em cumprimento com as atuais normas sanitárias
estabelecidas pela DGS), pelo que estarão reunidas as condições para um espetáculo cheio de adrenalina.

Também o Portugal Masters, o mais importante torneio de golfe português, que integra a European Tour
e reúne alguns dos principais jogadores internacionais da modalidade, será outro dos eventos em
destaque na estratégia de promoção turística do Algarve. Em conjunto com o Turismo de Portugal, o
Turismo do Algarve vai apoiar a viagem e a estadia de jogadores convidados para participar no Pro-Am
(evento que antecede a prova principal do torneio e que junta equipas compostas por atletas
profissionais e amadores). Entre os participantes convidados estarão operadores turísticos, jornalistas
internacionais e parceiros de referência. A edição deste ano do Portugal Masters realiza-se de 4 a 7 de
novembro, no Dom Pedro Victoria Golg Course, em Vilamoura e irá ter novamente público a assistir ao
evento.

Com o regresso da alta competição ao Algarve, a região recupera, gradualmente, a normalidade e
confirma-se como o destino seguro que sempre foi, com um clima privilegiado e condições naturais
excecionais para a prática de desportos ao ar livre ao mais alto nível.

“Estas são competições prestigiantes que ajudam, não só, a posicionar o Algarve no universo dos
grandes eventos desportivos, mas também a afirmar o destino como uma opção apelativa junto dos
viajantes que procuram um turismo de qualidade superior”, defende João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve. “Achamos que faz todo o sentido integrar este tipo de eventos de topo na
estratégia de promoção do destino, não só pelo impacto económico que representam para a região,
mas também pela notoriedade e projeção globais que conferem ao Algarve. Ao acolher este tipo de
iniciativas, estamos a conseguir demonstrar que o Algarve é um destino seguro, com um conjunto de
infraestruturas de apoio de uma enorme qualidade e uma oferta turística diversificada que enriquece a
estadia de quem nos visita”, explica.

Paralelamente à realização destas ações especiais, o Turismo do Algarve continua a participar em
iniciativas de referência para a promoção internacional do destino. Nos primeiros dias de novembro (de 1
a 3), marca presença na World Travel Market, uma feira emblemática direcionada aos profissionais da
indústria do turismo e viagens, que anualmente acontece em Londres. Nesta participação, serão
promovidos, com especial destaque, produtos como o Turismo Desportivo, o Turismo Náutico e o
Turismo de Natureza, inseridos no âmbito do projeto “Internacional + Algarve”, que visa potenciar a
internacionalização de PME algarvias dedicadas a estes segmentos. A acompanhar a Associação Turismo
do Algarve (ATA) nesta feira estarão 17 empresas da região.

 

Notícia
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Emoções dos eventos de alta competição ganham destaque na
promoção turística do Algarve
O T urismo do Algarve está a organizar e a apoiar a realização de ações especiais em
torno de eventos como o Grande Prémio de Moto GP e o Portugal Masters para promover
o destino como opção de eleição para um turismo de qualidade superior.
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O Turismo do Algarve está a organizar e a apoiar a realização de ações especiais em torno de
eventos como o Grande Prémio de Moto GP e o Portugal Masters para promover o destino como
opção de eleição para um turismo de qualidade superior.

Os grandes eventos internacionais que têm vindo a integrar, de forma regular, a agenda da região nos
últimos tempos tornaram-se já importantes ativos na estratégia de promoção do Turismo do Algarve.

Neste contexto, o Turismo do Algarve está a apostar na organização de ações especiais em torno deste
tipo de iniciativas de grande projeção, com o objetivo de promover o destino como palco de eleição
capaz de dar resposta aos elevados padrões exigidos para a realização de eventos de dimensão global.

Assim, tirando partido das emoções fortes proporcionadas pelo Grande Prémio de Moto GP, evento de
alta competição que terá lugar no Autódromo Internacional do Algarve de 5 a 7 de novembro, o Turismo
do Algarve vai organizar uma ação de charme estratégica, convidando um grupo restrito composto por
CEOs de companhias aéreas internacionais, operadores turísticos e influencers para assistir à prova. Esta
será a penúltima etapa do campeonato mundial e contará com a presença de 67.500 espectadores (o
correspondente a 75% da lotação do recinto, em cumprimento com as atuais normas sanitárias
estabelecidas pela DGS), pelo que estarão reunidas as condições para um espetáculo cheio de adrenalina.

Também o Portugal Masters, o mais importante torneio de golfe português, que integra a European Tour
e reúne alguns dos principais jogadores internacionais da modalidade, será outro dos eventos em
destaque na estratégia de promoção turística do Algarve. Em conjunto com o Turismo de Portugal, o
Turismo do Algarve vai apoiar a viagem e a estadia de jogadores convidados para participar no Pro-Am
(evento que antecede a prova principal do torneio e que junta equipas compostas por atletas
profissionais e amadores). Entre os participantes convidados estarão operadores turísticos, jornalistas
internacionais e parceiros de referência. A edição deste ano do Portugal Masters realiza-se de 4 a 7 de
novembro, no Dom Pedro Victoria Golg Course, em Vilamoura e irá ter novamente público a assistir ao
evento.

Com o regresso da alta competição ao Algarve, a região recupera, gradualmente, a normalidade e
confirma-se como o destino seguro que sempre foi, com um clima privilegiado e condições naturais
excecionais para a prática de desportos ao ar livre ao mais alto nível.
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“Estas são competições prestigiantes que ajudam, não só, a posicionar o Algarve no universo
dos grandes eventos desportivos, mas também a afirmar o destino como uma opção apelativa
junto dos viajantes que procuram um turismo de qualidade superior”, defende João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve. “Achamos que faz todo o sentido integrar este tipo de eventos
de topo na estratégia de promoção do destino, não só pelo impacto económico que
representam para a região, mas também pela notoriedade e projeção globais que conferem ao
Algarve. Ao acolher este tipo de iniciativas, estamos a conseguir demonstrar que o Algarve é
um destino seguro, com um conjunto de infraestruturas de apoio de uma enorme qualidade e
uma oferta turística diversificada que enriquece a estadia de quem nos visita”, explica.

Paralelamente à realização destas ações especiais, o Turismo do Algarve continua a participar em
iniciativas de referência para a promoção internacional do destino. Nos primeiros dias de novembro (de 1
a 3), marca presença na World Travel Market, uma feira emblemática direcionada aos profissionais da
indústria do turismo e viagens, que anualmente acontece em Londres. Nesta participação, serão
promovidos, com especial destaque, produtos como o Turismo Desportivo, o Turismo Náutico e o
Turismo de Natureza, inseridos no âmbito do projeto “Internacional + Algarve”, que visa potenciar a
internacionalização de PME algarvias dedicadas a estes segmentos. A acompanhar a Associação Turismo
do Algarve (ATA) nesta feira estarão 17 empresas da região.

Notícia
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Eventos de Alta Competição ganham destaque na Promoção
Turística do Algarve
O T urismo do Algarve está a organizar e a apoiar a realização de ações especiais em
torno de eventos como o Grande Prémio de Moto GP e o Portugal Masters para promover
o destino como opção de eleição para um turismo de qualidade superior.

O Turismo do Algarve está a organizar e a apoiar a realização de ações especiais em torno de
eventos como o Grande Prémio de Moto GP e o Portugal Masters para promover o destino
como opção de eleição para um turismo de qualidade superior.

Os grandes eventos internacionais que têm vindo a integrar, de forma regular, a agenda da região nos
últimos tempos tornaram-se já importantes ativos na estratégia de promoção do Turismo do Algarve.

Neste contexto, o Turismo do Algarve está a apostar na organização de ações especiais em torno deste
tipo de iniciativas de grande projeção, com o objetivo de promover o destino como palco de eleição
capaz de dar resposta aos elevados padrões exigidos para a realização de eventos de dimensão global.

Assim, tirando partido das emoções fortes proporcionadas pelo Grande Prémio de Moto GP, evento de
alta competição que terá lugar no Autódromo Internacional do Algarve de 5 a 7 de novembro, o Turismo
do Algarve vai organizar uma ação de charme estratégica, convidando um grupo restrito composto por
CEOs de companhias aéreas internacionais, operadores turísticos e influencers para assistir à prova. Esta
será a penúltima etapa do campeonato mundial e contará com a presença de 67.500 espectadores (o
correspondente a 75% da lotação do recinto, em cumprimento com as atuais normas sanitárias
estabelecidas pela DGS), pelo que estarão reunidas as condições para um espetáculo cheio de adrenalina.

Também o Portugal Masters, o mais importante torneio de golfe português, que integra a European Tour
e reúne alguns dos principais jogadores internacionais da modalidade, será outro dos eventos em
destaque na estratégia de promoção turística do Algarve. Em conjunto com o Turismo de Portugal, o
Turismo do Algarve vai apoiar a viagem e a estadia de jogadores convidados para participar no Pro-Am
(evento que antecede a prova principal do torneio e que junta equipas compostas por atletas
profissionais e amadores). Entre os participantes convidados estarão operadores turísticos, jornalistas
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internacionais e parceiros de referência. A edição deste ano do Portugal Masters realiza-se de 4 a 7 de
novembro, no Dom Pedro Victoria Golg Course, em Vilamoura e irá ter novamente público a assistir ao
evento.

Com o regresso da alta competição ao Algarve, a região recupera, gradualmente, a normalidade e
confirma-se como o destino seguro que sempre foi, com um clima privilegiado e condições naturais
excecionais para a prática de desportos ao ar livre ao mais alto nível.

"Estas são competições prestigiantes que ajudam, não só, a posicionar o Algarve no universo
dos grandes eventos desportivos, mas também a afirmar o destino como uma opção apelativa
junto dos viajantes que procuram um turismo de qualidade superior", defende João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve. "Achamos que faz todo o sentido integrar este tipo de
eventos de topo na estratégia de promoção do destino, não só pelo impacto económico que
representam para a região, mas também pela notoriedade e projeção globais que conferem ao
Algarve. Ao acolher este tipo de iniciativas, estamos a conseguir demonstrar que o Algarve é
um destino seguro, com um conjunto de infraestruturas de apoio de uma enorme qualidade e
uma oferta turística diversificada que enriquece a estadia de quem nos visita", explica.

Paralelamente à realização destas ações especiais, o Turismo do Algarve continua a participar em
iniciativas de referência para a promoção internacional do destino. Nos primeiros dias de novembro (de 1
a 3), marca presença na World Travel Market, uma feira emblemática direcionada aos profissionais da
indústria do turismo e viagens, que anualmente acontece em Londres. Nesta participação, serão
promovidos, com especial destaque, produtos como o Turismo Desportivo, o Turismo Náutico e o
Turismo de Natureza, inseridos no âmbito do projeto "Internacional + Algarve", que visa potenciar a
internacionalização de PME algarvias dedicadas a estes segmentos. A acompanhar a Associação Turismo
do Algarve (ATA) nesta feira estarão 17 empresas da região.

ATA
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Moto GP: Algarve com "impacto mediático enorme" e milhares de
dormidas
O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este
ano uma corrida do Mundial de motociclismo.

 

O presidente do Turismo do Algarve afirmou esta terça-feira que a região vai beneficiar de um
"impacto mediático enorme" com a realização do Grande Prémio de MotoGP e do Portugal
Masters, que permitirão atingir entre 90.000 a 120.000 dormidas.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este ano uma corrida
do Mundial de motociclismo de velocidade e o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, a 15.ª
edição do Portugal Mastes, a única prova lusa do European Tour de golfe.

Em declarações à agência Lusa, João Fernandes destacou a importância dos grandes eventos
desportivos para a promoção da região e para a atividade turística em época baixa.

"O MotoGP, segundo dados da Dorna [a organização da prova], tem um impacto
mediático enorme. Só através da televisão, chega a 428 milhões de casas.
Depois, ao nível de sites, aplicações e redes sociais, tem 48 milhões de
seguidores/subscritores", quantificou o presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA).

68/95



João Fernandes salientou também o facto de o Grande Prémio do Algarve de MotoGP já poder contar
com público nas bancadas, depois de levantadas as restrições impostas devido à pandemia de covid-19
e que impediam o acesso de espetadores ao AIA, na primeira prova deste ano, em 18 de abril, e no ano
passado, frisando que isso beneficia as unidades de alojamento da região.

"Estamos a contar ter à volta de 60.000 espetadores, o que nos permitirá ter
entre 90.000 a 120.000 dormidas na região, em plena época baixa", estimou,
cifrando também um impacto económico na região de cerca de 40 milhões de
euros, "considerando o consumo direto, os gastos com fornecedores locais e o
impacto indireto".

Prova acontece no momento em que o Algarve
está a "retomar uma procura externa"
João Fernandes referiu que este Grande Prémio conta também com "o especial interesse de ver o [piloto
português] Miguel Oliveira [da KTM], finalmente, ao vivo, com público, em Portugal" e de ser "a última
oportunidade para ver o italiano Valentino Rossi" competir, depois de sete vezes campeão do mundo ter
anunciado o fim da carreira.

O presidente da RTA frisou ainda que a prova portuguesa em Portimão, que mereceu a "distinção de
melhor organização do ano anterior", realiza-se no momento em que a região está a "retomar uma
procura externa".

"Neste período acontece também o Portugal Masters, em Vilamoura, e, portanto,
temos aqui grandes eventos a gerar uma procura adicional para a região num
período de época baixa", havendo unidades hoteleiras "que programaram a
extensão da sua atividade até à conclusão" destes dois eventos.

Também o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
considerou que os grandes eventos desportivos "são uma mais-valia na promoção turística da região,
devido à sua cobertura mediática internacional, mais importante que a promoção tradicional".

"Estas provas que geram importantes fluxos turísticos para a região, sobretudo
nos períodos de menor procura. Têm uma cobertura mediática que se traduz
num impacto mais eficaz e direto junto dos mercados emissores de turistas do
que a promoção tradicional", referiu Elidérico Viegas.

Estes eventos poderiam "fazer parte da oferta da
região"
Para o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, as provas dos Mundiais de MotoGP,
Formula1 ou o do circuito europeu de golfe "deviam de ser asseguradas com regularidade para o
Algarve, durante um determinado número de anos, para que fossem institucionalizadas nos calendários
europeus e mundiais".

Assim, estes eventos poderiam "fazer parte da oferta da região", tornando-se num "fator anual de
atratividade e da oferta do turismo do Algarve", considerou aquele dirigente, argumentando que este tipo
de provas não devem "ser feitas de forma desgarrada, mas sim, com regularidade".

Segundo Elidérico Viegas, ainda "não é possível quantificar com exatidão o impacto que os eventos
anteriores tiveram no turismo algarvio, dado terem ocorrido num período de grandes restrições de
público" devido à pandemia da covid-19.
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"Sabemos que estas provas são geradoras de fluxos turísticos importantes, não
apenas de Espanha, como de outros países, mas os eventos já realizados não se
refletiram na ocupação do Algarve por terem sido realizados num período com
limitação de espetadores", sublinhou.

O dirigente da AHETA perspetiva que a 17.ª e penúltima etapa do Mundial de MotoGP, entre sexta-feira e
domingo, "já sem a limitação de espetadores, possa atrair muitas pessoas de vários países, com
reflexos substanciais na ocupação dos hotéis e empreendimentos turísticos que estão na área de
influência do autódromo, designadamente nas zonas de Portimão, Alvor e de Lagos".

"A não limitação de público é uma boa notícia não só para os organizadores da
prova de MotoGP, que veem aumentar as receitas, como também para a
economia da região, nomeadamente, por se realizar num período de menor
procura turística", concluiu.

 

(Link)
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MotoGP/Portugal: Algarve com “impacto mediático enorme” e
milhares de dormidas
O presidente do T urismo do Algarve afirmou hoje que a região vai beneficiar de um
“impacto mediático enorme” com a realização do Grande Prémio de MotoGP e do Portugal
Masters, que permitirão atingir entre 90.000 a 120.000 dormidas.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este ano uma corrida
do Mundial de motociclismo de velocidade e o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, a 15.ª
edição do Portugal Mastes, a única prova lusa do European Tour de golfe.

Em declarações à agência Lusa, João Fernandes destacou a importância dos grandes eventos
desportivos para a promoção da região e para a atividade turística em época baixa.

“O MotoGP, segundo dados da Dorna [a organização da prova], tem um impacto mediático enorme. Só
através da televisão, chega a 428 milhões de casas. Depois, ao nível de sites, aplicações e redes sociais,
tem 48 milhões de seguidores/subscritores”, quantificou o presidente da Região de Turismo do Algarve
(RTA).

João Fernandes salientou também o facto de o Grande Prémio do Algarve de MotoGP já poder contar
com público nas bancadas, depois de levantadas as restrições impostas devido à pandemia de covid-19
e que impediam o acesso de espetadores ao AIA, na primeira prova deste ano, em 18 de abril, e no ano
passado, frisando que isso beneficia as unidades de alojamento da região.

“Estamos a contar ter à volta de 60.000 espetadores, o que nos permitirá ter entre 90.000 a 120.000
dormidas na região, em plena época baixa”, estimou, cifrando também um impacto económico na região
de cerca de 40 milhões de euros, “considerando o consumo direto, os gastos com fornecedores locais e
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o impacto indireto”.

João Fernandes referiu que este Grande Prémio conta também com “o especial interesse de ver o [piloto
português] Miguel Oliveira [da KTM], finalmente, ao vivo, com público, em Portugal” e de ser “a última
oportunidade para ver o italiano Valentino Rossi” competir, depois de sete vezes campeão do mundo ter
anunciado o fim da carreira.

O presidente da RTA frisou ainda que a prova portuguesa em Portimão, que mereceu a “distinção de
melhor organização do ano anterior”, realiza-se no momento em que a região está a “retomar uma
procura externa”.

“Neste período acontece também o Portugal Masters, em Vilamoura, e, portanto, temos aqui grandes
eventos a gerar uma procura adicional para a região num período de época baixa”, havendo unidades
hoteleiras “que programaram a extensão da sua atividade até à conclusão” destes dois eventos.

Também o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
considerou que os grandes eventos desportivos “são uma mais-valia na promoção turística da região,
devido à sua cobertura mediática internacional, mais importante que a promoção tradicional”.

“Estas provas que geram importantes fluxos turísticos para a região, sobretudo nos períodos de menor
procura. Têm uma cobertura mediática que se traduz num impacto mais eficaz e direto junto dos
mercados emissores de turistas do que a promoção tradicional”, referiu Elidérico Viegas.

Para o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, as provas dos Mundiais de MotoGP,
Formula1 ou o do circuito europeu de golfe “deviam de ser asseguradas com regularidade para o
Algarve, durante um determinado número de anos, para que fossem institucionalizadas nos calendários
europeus e mundiais”.

Assim, estes eventos poderiam “fazer parte da oferta da região”, tornando-se num “fator anual de
atratividade e da oferta do turismo do Algarve”, considerou aquele dirigente, argumentando que este tipo
de provas não devem “ser feitas de forma desgarrada, mas sim, com regularidade”.

Segundo Elidérico Viegas, ainda “não é possível quantificar com exatidão o impacto que os eventos
anteriores tiveram no turismo algarvio, dado terem ocorrido num período de grandes restrições de
público” devido à pandemia da covid-19.

“Sabemos que estas provas são geradoras de fluxos turísticos importantes, não apenas de Espanha,
como de outros países, mas os eventos já realizados não se refletiram na ocupação do Algarve por
terem sido realizados num período com limitação de espetadores”, sublinhou.

O dirigente da AHETA perspetiva que a 17.ª e penúltima etapa do Mundial de MotoGP, entre sexta-feira e
domingo, “já sem a limitação de espetadores, possa atrair muitas pessoas de vários países, com
reflexos substanciais na ocupação dos hotéis e empreendimentos turísticos que estão na área de
influência do autódromo, designadamente nas zonas de Portimão, Alvor e de Lagos”.

“A não limitação de público é uma boa notícia não só para os organizadores da prova de MotoGP, que
veem aumentar as receitas, como também para a economia da região, nomeadamente, por se realizar
num período de menor procura turística”, concluiu.

MHC/JPC // JP

By Impala News / Lusa

(Link)
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Algarve com "impacto mediático enorme" e milhares de dormidas
com Grande Prémio de MotoGP
João Fernandes destacou a importância dos grandes eventos para a promoção da região
e para a atividade turística.

O presidente do Turismo do Algarve afirmou esta terça-feira que a região vai beneficiar de um "impacto
mediático enorme" com a realização do Grande Prémio de MotoGP e do Portugal Masters, que
permitirão atingir entre 90 mil a 120 mil dormidas.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este ano uma corrida
do Mundial de motociclismo de velocidade e o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, a 15.ª
edição do Portugal Mastes, a única prova lusa do European Tour de golfe.

Em declarações à agência Lusa, João Fernandes destacou a importância dos grandes eventos
desportivos para a promoção da região e para a atividade turística em época baixa.

"O MotoGP, segundo dados da Dorna [a organização da prova], tem um impacto mediático enorme. Só
através da televisão, chega a 428 milhões de casas. Depois, ao nível de sites, aplicações e redes sociais,
tem 48 milhões de seguidores/subscritores", quantificou o presidente da Região de Turismo do Algarve
(RTA).

João Fernandes salientou também o facto de o Grande Prémio do Algarve de MotoGP já poder contar
com público nas bancadas, depois de levantadas as restrições impostas devido à pandemia de covid-19
e que impediam o acesso de espetadores ao AIA, na primeira prova deste ano, em 18 de abril, e no ano
passado, frisando que isso beneficia as unidades de alojamento da região.

"Estamos a contar ter à volta de 60 mil espetadores, o que nos permitirá ter entre 90.000 a 120.000
dormidas na região, em plena época baixa", estimou, cifrando também um impacto económico na região
de cerca de 40 milhões de euros, "considerando o consumo direto, os gastos com fornecedores locais e
o impacto indireto".
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João Fernandes referiu que este Grande Prémio conta também com "o especial interesse de ver o [piloto
português] Miguel Oliveira [da KTM], finalmente, ao vivo, com público, em Portugal" e de ser "a última
oportunidade para ver o italiano Valentino Rossi" competir, depois de sete vezes campeão do mundo ter
anunciado o fim da carreira.

O presidente da RTA frisou ainda que a prova portuguesa em Portimão, que mereceu a "distinção de
melhor organização do ano anterior", realiza-se no momento em que a região está a "retomar uma
procura externa".

"Neste período acontece também o Portugal Masters, em Vilamoura, e, portanto, temos aqui grandes
eventos a gerar uma procura adicional para a região num período de época baixa", havendo unidades
hoteleiras "que programaram a extensão da sua atividade até à conclusão" destes dois eventos.

Também o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
considerou que os grandes eventos desportivos "são uma mais-valia na promoção turística da região,
devido à sua cobertura mediática internacional, mais importante que a promoção tradicional".

"Estas provas que geram importantes fluxos turísticos para a região, sobretudo nos períodos de menor
procura. Têm uma cobertura mediática que se traduz num impacto mais eficaz e direto junto dos
mercados emissores de turistas do que a promoção tradicional", referiu Elidérico Viegas.

Para o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, as provas dos Mundiais de MotoGP,
Formula1 ou o do circuito europeu de golfe "deviam de ser asseguradas com regularidade para o
Algarve, durante um determinado número de anos, para que fossem institucionalizadas nos calendários
europeus e mundiais".

Assim, estes eventos poderiam "fazer parte da oferta da região", tornando-se num "fator anual de
atratividade e da oferta do turismo do Algarve", considerou aquele dirigente, argumentando que este tipo
de provas não devem "ser feitas de forma desgarrada, mas sim, com regularidade".

Segundo Elidérico Viegas, ainda "não é possível quantificar com exatidão o impacto que os eventos
anteriores tiveram no turismo algarvio, dado terem ocorrido num período de grandes restrições de
público" devido à pandemia da covid-19.

"Sabemos que estas provas são geradoras de fluxos turísticos importantes, não apenas de Espanha,
como de outros países, mas os eventos já realizados não se refletiram na ocupação do Algarve por
terem sido realizados num período com limitação de espetadores", sublinhou.

O dirigente da AHETA perspetiva que a 17.ª e penúltima etapa do Mundial de MotoGP, entre sexta-feira e
domingo, "já sem a limitação de espetadores, possa atrair muitas pessoas de vários países, com
reflexos substanciais na ocupação dos hotéis e empreendimentos turísticos que estão na área de
influência do autódromo, designadamente nas zonas de Portimão, Alvor e de Lagos".

"A não limitação de público é uma boa notícia não só para os organizadores da prova de MotoGP, que
veem aumentar as receitas, como também para a economia da região, nomeadamente, por se realizar
num período de menor procura turística", concluiu.

(Link)
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Algarve estima impacto de 40 milhões com realização do MotoGP
Presidente do T urismo do Algarve diz que a região vai beneficiar de um "impacto
mediático enorme" com a realização do MotoGP e do Portugal Masters, esperando até
120 mil dormidas.

O presidente do Turismo do Algarve afirmou esta terça-feira que a região vai beneficiar de um “impacto
mediático enorme” com a realização do Grande Prémio de MotoGP e do Portugal Masters, que
permitirão atingir entre 90.000 a 120.000 dormidas.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este ano uma corrida
do Mundial de motociclismo de velocidade e o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, a 15.ª
edição do Portugal Masters, a única prova lusa do European Tour de golfe.

Em declarações à agência Lusa, João Fernandes destacou a importância dos grandes eventos
desportivos para a promoção da região e para a atividade turística em época baixa.

“O MotoGP, segundo dados da Dorna [a organização da prova], tem um impacto mediático enorme. Só
através da televisão, chega a 428 milhões de casas. Depois, ao nível de sites, aplicações e redes sociais,
tem 48 milhões de seguidores/subscritores”, quantificou o presidente da Região de Turismo do Algarve
(RTA).

João Fernandes salientou também o facto de o Grande Prémio do Algarve de MotoGP já poder contar
com público nas bancadas, depois de levantadas as restrições impostas devido à pandemia de covid-19
e que impediam o acesso de espetadores ao AIA, na primeira prova deste ano, em 18 de abril, e no ano
passado, frisando que isso beneficia as unidades de alojamento da região.

“Estamos a contar ter à volta de 60.000 espetadores, o que nos permitirá ter entre 90.000 a 120.000
dormidas na região, em plena época baixa”, estimou, cifrando também um impacto económico na região
de cerca de 40 milhões de euros, “considerando o consumo direto, os gastos com fornecedores locais e
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o impacto indireto”.

João Fernandes referiu que este Grande Prémio conta também com “o especial interesse de ver o [piloto
português] Miguel Oliveira [da KTM], finalmente, ao vivo, com público, em Portugal” e de ser “a última
oportunidade para ver o italiano Valentino Rossi” competir, depois de sete vezes campeão do mundo ter
anunciado o fim da carreira.

O presidente da RTA frisou ainda que a prova portuguesa em Portimão, que mereceu a “distinção de
melhor organização do ano anterior”, realiza-se no momento em que a região está a “retomar uma
procura externa”.

“Neste período acontece também o Portugal Masters, em Vilamoura, e, portanto, temos aqui grandes
eventos a gerar uma procura adicional para a região num período de época baixa”, havendo unidades
hoteleiras “que programaram a extensão da sua atividade até à conclusão” destes dois eventos.

Também o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
considerou que os grandes eventos desportivos “são uma mais-valia na promoção turística da região,
devido à sua cobertura mediática internacional, mais importante que a promoção tradicional”.

“Estas provas que geram importantes fluxos turísticos para a região, sobretudo nos períodos de menor
procura. Têm uma cobertura mediática que se traduz num impacto mais eficaz e direto junto dos
mercados emissores de turistas do que a promoção tradicional”, referiu Elidérico Viegas.

Para o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, as provas dos Mundiais de MotoGP,
Formula1 ou o do circuito europeu de golfe “deviam de ser asseguradas com regularidade para o
Algarve, durante um determinado número de anos, para que fossem institucionalizadas nos calendários
europeus e mundiais”.

Assim, estes eventos poderiam “fazer parte da oferta da região”, tornando-se num “fator anual de
atratividade e da oferta do turismo do Algarve”, considerou aquele dirigente, argumentando que este tipo
de provas não devem “ser feitas de forma desgarrada, mas sim, com regularidade”.

Segundo Elidérico Viegas, ainda “não é possível quantificar com exatidão o impacto que os eventos
anteriores tiveram no turismo algarvio, dado terem ocorrido num período de grandes restrições de
público” devido à pandemia da covid-19.

“Sabemos que estas provas são geradoras de fluxos turísticos importantes, não apenas de Espanha,
como de outros países, mas os eventos já realizados não se refletiram na ocupação do Algarve por
terem sido realizados num período com limitação de espetadores”, sublinhou.

O dirigente da AHETA perspetiva que a 17.ª e penúltima etapa do Mundial de MotoGP, entre sexta-feira e
domingo, “já sem a limitação de espetadores, possa atrair muitas pessoas de vários países, com
reflexos substanciais na ocupação dos hotéis e empreendimentos turísticos que estão na área de
influência do autódromo, designadamente nas zonas de Portimão, Alvor e de Lagos”.

“A não limitação de público é uma boa notícia não só para os organizadores da prova de MotoGP, que
veem aumentar as receitas, como também para a economia da região, nomeadamente, por se realizar
num período de menor procura turística”, concluiu.

76/95



TRIBUNA EXPRESSO

02/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 125

REACH: -1

MotoGP. Cerca de 60 mil espectadores esperados no GP Algarve
Penúltima prova do Mundial de motociclismo poderá contar com adeptos nas bancadas,
algo que não aconteceu nas duas últimas vezes que o MotoGP esteve no Algarve.
T urismo local espera “impacto mediático enorme” no próximo fim de semana, altura em
que se realiza ainda o Portugal Masters, em golfe

 

O presidente do Turismo do Algarve afirmou esta terça-feira que a região vai beneficiar de um “impacto
mediático enorme” com a realização do Grande Prémio de MotoGP e do Portugal Masters, que
permitirão atingir entre 90.000 a 120.000 dormidas.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este ano uma corrida
do Mundial de motociclismo de velocidade e o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, a 15.ª
edição do Portugal Masters, a única prova lusa do European Tour de golfe.

Em declarações à agência Lusa, João Fernandes destacou a importância dos grandes eventos
desportivos para a promoção da região e para a atividade turística em época baixa.

“O MotoGP, segundo dados da Dorna [a organização da prova], tem um impacto mediático enorme. Só
através da televisão, chega a 428 milhões de casas. Depois, ao nível de sites, aplicações e redes sociais,
tem 48 milhões de seguidores/subscritores”, quantificou o presidente da Região de Turismo do Algarve
(RTA).
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João Fernandes salientou também o facto de o Grande Prémio do Algarve de MotoGP já poder contar
com público nas bancadas, depois de levantadas as restrições impostas devido à pandemia de covid-19
e que impediam o acesso de espectadores ao AIA, na primeira prova deste ano, em 18 de abril, e no ano
passado, frisando que isso beneficia as unidades de alojamento da região.

“Estamos a contar ter à volta de 60.000 espectadores, o que nos permitirá ter entre 90.000 a 120.000
dormidas na região, em plena época baixa”, estimou, cifrando também um impacto económico na região
de cerca de 40 milhões de euros, “considerando o consumo direto, os gastos com fornecedores locais e
o impacto indireto”.

João Fernandes referiu que este Grande Prémio conta também com “o especial interesse de ver o [piloto
português] Miguel Oliveira [da KTM], finalmente, ao vivo, com público, em Portugal” e de ser “a última
oportunidade para ver o italiano Valentino Rossi” competir, depois de sete vezes campeão do mundo ter
anunciado o fim da carreira.

O presidente da RTA frisou ainda que a prova portuguesa em Portimão, que mereceu a “distinção de
melhor organização do ano anterior”, realiza-se no momento em que a região está a “retomar uma
procura externa”.

“Neste período acontece também o Portugal Masters, em Vilamoura, e, portanto, temos aqui grandes
eventos a gerar uma procura adicional para a região num período de época baixa”, havendo unidades
hoteleiras “que programaram a extensão da sua atividade até à conclusão” destes dois eventos.

Também o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
considerou que os grandes eventos desportivos “são uma mais-valia na promoção turística da região,
devido à sua cobertura mediática internacional, mais importante que a promoção tradicional”.

“Estas provas que geram importantes fluxos turísticos para a região, sobretudo nos períodos de menor
procura. Têm uma cobertura mediática que se traduz num impacto mais eficaz e direto junto dos
mercados emissores de turistas do que a promoção tradicional”, referiu Elidérico Viegas.

Para o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, as provas dos Mundiais de MotoGP,
Formula1 ou o do circuito europeu de golfe “deviam de ser asseguradas com regularidade para o
Algarve, durante um determinado número de anos, para que fossem institucionalizadas nos calendários
europeus e mundiais”.

Assim, estes eventos poderiam “fazer parte da oferta da região”, tornando-se num “fator anual de
atratividade e da oferta do turismo do Algarve”, considerou aquele dirigente, argumentando que este tipo
de provas não devem “ser feitas de forma desgarrada, mas sim, com regularidade”.

Segundo Elidérico Viegas, ainda “não é possível quantificar com exatidão o impacto que os eventos
anteriores tiveram no turismo algarvio, dado terem ocorrido num período de grandes restrições de
público” devido à pandemia da covid-19.

“Sabemos que estas provas são geradoras de fluxos turísticos importantes, não apenas de Espanha,
como de outros países, mas os eventos já realizados não se refletiram na ocupação do Algarve por
terem sido realizados num período com limitação de espectadores”, sublinhou.

O dirigente da AHETA perspetiva que a 17.ª e penúltima etapa do Mundial de MotoGP, entre sexta-feira e
domingo, “já sem a limitação de espectadores, possa atrair muitas pessoas de vários países, com
reflexos substanciais na ocupação dos hotéis e empreendimentos turísticos que estão na área de
influência do autódromo, designadamente nas zonas de Portimão, Alvor e de Lagos”.

“A não limitação de público é uma boa notícia não só para os organizadores da prova de MotoGP, que
veem aumentar as receitas, como também para a economia da região, nomeadamente, por se realizar
num período de menor procura turística”, concluiu.

(Link)
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Moto GP em Portimão vai contar com mais de 67 mil espetadores
O Grande Prémio de Moto GP decorrerá no Autódromo Internacional do Algarve (AIA),
em Portimão, entre 5 e 7 de novembro. Cerca de 67 500 pessoas poderão assistir ao vivo
ao evento, correspondendo a uma lotação de 75% dos lugares.

O Grande Prémio de Moto GP decorrerá no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão,
entre 5 e 7 de novembro. Cerca de 67 500 pessoas poderão assistir ao vivo ao evento, correspondendo
a uma lotação de 75% dos lugares.

Na apresentação do evento em Portimão, Paulo Pinheiro, administrador do AIA revelou que esta será a
primeira vez em que o público poderá assistir a “uma das últimas provas” do lendário Valentino Rossi e
ver o piloto português Miguel Oliveira (KTM), “a lutar por uma vitória.
Segundo o mesmo responsável, esta prova é o reconhecimento de uma “longa caminhada” do projecto
que possibilita a realização de três provas do MotoGP e duas de Fórmula 1 “no espaço de 12 meses”, às
quais se soma quase uma dezena de outros eventos. O piloto Miguel Oliveira esteve também presente
na apresentação, assim como Ilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão, que realçou os “40
milhões de euros de retorno” previstos para a região com esta prova e que muitos hoteleiros estão a
ponderar “não fechar os hotéis” no mês de outubro, procurando mantê-los abertos “até novembro”.
O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, considerou que a prova irá “atrair
público” para a região e “promover a imagem do Algarve a nível internacional”.
Segundo a organização, uma das novidades desta corrida é a montagem de uma bancada num dos
locais mais marcantes do circuito, junto à curva Craig Jones.
Como complemento ao espectáculo das motos a rolarem a alta velocidade, o AIA tem também
agendadas outras iniciativas de entretenimento do público, entre as quais actividades em pista e
demonstrações aéreas.

 

(Link)
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Grandes eventos desportivos no Algarve com “impacto mediático
enorme” e milhares de dormidas | Ambitur
O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este
ano uma corrida do Mundial de motociclismo de velocidade e o Dom Pedro Victoria Golf
Course, em Vilamoura, a 15.ª edição do Portugal Mastes, a única prova lusa do European
Tour de golfe.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este ano uma corrida
do Mundial de motociclismo de velocidade e o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, a 15.ª
edição do Portugal Mastes, a única prova lusa do European Tour de golfe.

Em declarações à agência Lusa, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, destacou
a importância dos grandes eventos desportivos para a promoção da região e para a atividade turística
em época baixa. “O MotoGP, segundo dados da Dorna, tem um impacto mediático enorme. Só através
da televisão, chega a 428 milhões de casas. Depois, ao nível de sites, aplicações e redes sociais, tem 48
milhões de seguidores/subscritores”, quantificou o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA).

João Fernandes salientou também o facto de o Grande Prémio do Algarve de MotoGP já poder contar
com público nas bancadas, depois de levantadas as restrições impostas devido à pandemia de covid-19
e que impediam o acesso de espetadores ao AIA, na primeira prova deste ano, em 18 de abril, e no ano
passado, frisando que isso beneficia as unidades de alojamento da região. “Estamos a contar ter à volta
de 60.000 espetadores, o que nos permitirá ter entre 90.000 a 120.000 dormidas na região, em plena
época baixa”, estimou, cifrando também um impacto económico na região de cerca de 40 milhões de
euros, “considerando o consumo direto, os gastos com fornecedores locais e o impacto indireto”.

João Fernandes referiu que este Grande Prémio conta também com “o especial interesse de ver o Miguel
Oliveira, finalmente, ao vivo, com público, em Portugal” e de ser “a última oportunidade para ver o
italiano Valentino Rossi” competir, depois de sete vezes campeão do mundo ter anunciado o fim da
carreira.

80/95



O presidente da RTA frisou ainda que a prova portuguesa em Portimão, que mereceu a “distinção de
melhor organização do ano anterior”, realiza-se no momento em que a região está a “retomar uma
procura externa”. “Neste período acontece também o Portugal Masters, em Vilamoura, e, portanto,
temos aqui grandes eventos a gerar uma procura adicional para a região num período de época baixa”,
havendo unidades hoteleiras “que programaram a extensão da sua atividade até à conclusão” destes
dois eventos.

Também o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
considerou que os grandes eventos desportivos “são uma mais-valia na promoção turística da região,
devido à sua cobertura mediática internacional, mais importante que a promoção tradicional”. “Estas
provas que geram importantes fluxos turísticos para a região, sobretudo nos períodos de menor procura.
Têm uma cobertura mediática que se traduz num impacto mais eficaz e direto junto dos mercados
emissores de turistas do que a promoção tradicional”, referiu Elidérico Viegas.

Para o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, as provas dos Mundiais de MotoGP,
Formula1 ou o do circuito europeu de golfe “deviam de ser asseguradas com regularidade para o
Algarve, durante um determinado número de anos, para que fossem institucionalizadas nos calendários
europeus e mundiais”. Assim, estes eventos poderiam “fazer parte da oferta da região”, tornando-se
num “fator anual de atratividade e da oferta do turismo do Algarve”, considerou aquele dirigente,
argumentando que este tipo de provas não devem “ser feitas de forma desgarrada, mas sim, com
regularidade”.

Segundo Elidérico Viegas, ainda “não é possível quantificar com exatidão o impacto que os eventos
anteriores tiveram no turismo algarvio, dado terem ocorrido num período de grandes restrições de
público” devido à pandemia da covid-19. “Sabemos que estas provas são geradoras de fluxos turísticos
importantes, não apenas de Espanha, como de outros países, mas os eventos já realizados não se
refletiram na ocupação do Algarve por terem sido realizados num período com limitação de
espetadores”, sublinhou.

O dirigente da AHETA perspetiva que a 17.ª e penúltima etapa do Mundial de MotoGP, entre sexta-feira e
domingo, “já sem a limitação de espetadores, possa atrair muitas pessoas de vários países, com
reflexos substanciais na ocupação dos hotéis e empreendimentos turísticos que estão na área de
influência do autódromo, designadamente nas zonas de Portimão, Alvor e de Lagos”. “A não limitação de
público é uma boa notícia não só para os organizadores da prova de MotoGP, que veem aumentar as
receitas, como também para a economia da região, nomeadamente, por se realizar num período de
menor procura turística”, concluiu.
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MotoGP/Portugal: Algarve com "impacto mediático enorme" e
milhares de dormidas
O presidente do T urismo do Algarve afirmou hoje que a região vai beneficiar de um
“impacto mediático enorme” com a realização do Grande Prémio de MotoGP e do Portugal
Masters, que permitirão atingir entre 90.000 a 120.000 dormidas.

 

O presidente do Turismo do Algarve afirmou hoje que a região vai beneficiar de um “impacto mediático
enorme” com a realização do Grande Prémio de MotoGP e do Portugal Masters, que permitirão atingir
entre 90.000 a 120.000 dormidas.

 

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai acolher pela segunda vez este ano uma corrida
do Mundial de motociclismo de velocidade e o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, a 15.ª
edição do Portugal Mastes, a única prova lusa do European Tour de golfe.

 

Em declarações à agência Lusa, João Fernandes destacou a importância dos grandes eventos
desportivos para a promoção da região e para a atividade turística em época baixa.

 

“O MotoGP, segundo dados da Dorna [a organização da prova], tem um impacto mediático enorme. Só
através da televisão, chega a 428 milhões de casas. Depois, ao nível de sites, aplicações e redes sociais,
tem 48 milhões de seguidores/subscritores”, quantificou o presidente da Região de Turismo do Algarve
(RTA).

 

João Fernandes salientou também o facto de o Grande Prémio do Algarve de MotoGP já poder contar
com público nas bancadas, depois de levantadas as restrições impostas devido à pandemia de covid-19
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e que impediam o acesso de espetadores ao AIA, na primeira prova deste ano, em 18 de abril, e no ano
passado, frisando que isso beneficia as unidades de alojamento da região.

 

“Estamos a contar ter à volta de 60.000 espetadores, o que nos permitirá ter entre 90.000 a 120.000
dormidas na região, em plena época baixa”, estimou, cifrando também um impacto económico na região
de cerca de 40 milhões de euros, “considerando o consumo direto, os gastos com fornecedores locais e
o impacto indireto”.

 

João Fernandes referiu que este Grande Prémio conta também com “o especial interesse de ver o [piloto
português] Miguel Oliveira [da KTM], finalmente, ao vivo, com público, em Portugal” e de ser “a última
oportunidade para ver o italiano Valentino Rossi” competir, depois de sete vezes campeão do mundo ter
anunciado o fim da carreira.

 

O presidente da RTA frisou ainda que a prova portuguesa em Portimão, que mereceu a “distinção de
melhor organização do ano anterior”, realiza-se no momento em que a região está a “retomar uma
procura externa”.

 

“Neste período acontece também o Portugal Masters, em Vilamoura, e, portanto, temos aqui grandes
eventos a gerar uma procura adicional para a região num período de época baixa”, havendo unidades
hoteleiras “que programaram a extensão da sua atividade até à conclusão” destes dois eventos.

 

Também o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
considerou que os grandes eventos desportivos “são uma mais-valia na promoção turística da região,
devido à sua cobertura mediática internacional, mais importante que a promoção tradicional”.

 

“Estas provas que geram importantes fluxos turísticos para a região, sobretudo nos períodos de menor
procura. Têm uma cobertura mediática que se traduz num impacto mais eficaz e direto junto dos
mercados emissores de turistas do que a promoção tradicional”, referiu Elidérico Viegas.

 

Para o dirigente da maior associação de hoteleiros do Algarve, as provas dos Mundiais de MotoGP,
Formula1 ou o do circuito europeu de golfe “deviam de ser asseguradas com regularidade para o
Algarve, durante um determinado número de anos, para que fossem institucionalizadas nos calendários
europeus e mundiais”.

 

Assim, estes eventos poderiam “fazer parte da oferta da região”, tornando-se num “fator anual de
atratividade e da oferta do turismo do Algarve”, considerou aquele dirigente, argumentando que este tipo
de provas não devem “ser feitas de forma desgarrada, mas sim, com regularidade”.

 

Segundo Elidérico Viegas, ainda “não é possível quantificar com exatidão o impacto que os eventos
anteriores tiveram no turismo algarvio, dado terem ocorrido num período de grandes restrições de
público” devido à pandemia da covid-19.

 

“Sabemos que estas provas são geradoras de fluxos turísticos importantes, não apenas de Espanha,
como de outros países, mas os eventos já realizados não se refletiram na ocupação do Algarve por
terem sido realizados num período com limitação de espetadores”, sublinhou.

 

O dirigente da AHETA perspetiva que a 17.ª e penúltima etapa do Mundial de MotoGP, entre sexta-feira e
domingo, “já sem a limitação de espetadores, possa atrair muitas pessoas de vários países, com
reflexos substanciais na ocupação dos hotéis e empreendimentos turísticos que estão na área de
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influência do autódromo, designadamente nas zonas de Portimão, Alvor e de Lagos”.

 

“A não limitação de público é uma boa notícia não só para os organizadores da prova de MotoGP, que
veem aumentar as receitas, como também para a economia da região, nomeadamente, por se realizar
num período de menor procura turística”, concluiu.

 

Lusa

 

(Link)
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Turismo do Algarve pede reforço de meios para controlo de
fronteiras
O presidente do T urismo do Algarve pediu hoje um reforço de agentes para evitar
estrangulamentos no controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a transição
de competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças.

O presidente do Turismo do Algarve pediu hoje um reforço de agentes para evitar estrangulamentos no
controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a transição de competências do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças.

No último fim de semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro, sobretudo do
Reino Unido, situação que já se tinha registado em outubro e que agora se agravou face ao grande
afluxo de pessoas, não só devido às férias escolares naquele país, mas também ao arranque de eventos
desportivos internacionais.

“É importante assegurar uma transição eficaz e dotar as forças de segurança dos meios adequados”,
defendeu João Fernandes, notando que há “uma especial oportunidade” para reforçar as forças que vão
controlar as fronteiras Algarve com o curso de formação para inspetores que está a decorrer.

Em declarações à Lusa, aquele responsável considerou que os agentes que estão a terminar o curso
“poderiam servir para reforçar os quadros sempre deficitários das forças de segurança que agora
assumem essas competências”, no Algarve, e que não se fixassem em Lisboa, como aconteceu noutras
ocasiões.

Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao elevado número de
voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo, a grande maioria fora do espaço

85/95



Schengen e em especial britânicos, sujeitos ao controlo de passaporte e o principal mercado turístico
emissor do Algarve.

No último fim de semana a situação voltou a agravar-se com o regresso de turistas ao Reino Unido após
o término das férias escolares, assim como devido ao afluxo de pessoas que deverão participar no
Portugal Masters em golfe e no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, que se realizam no próximo fim
de semana.

“Era importante que as forças que assumem agora novas competências tenham os recursos adequados.
Ora, como quer a PSP, quer a GNR, são deficitárias em termos de recursos humanos e, assumindo
novas competências, têm naturalmente um período de adaptação e aprendizagem, é muito importante
que haja um plano detalhado para a transição, mas também reforço de recursos humanos”, argumentou
João Fernandes.

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi aprovada na Assembleia da República em 22
de outubro, sendo que a proposta acordada entre o PS e BE determina que as competências policiais do
SEF passem para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.

Segundo a proposta, as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos
estrangeiros passam a ser exercidas por uma nova entidade – a Agência Portuguesa para as Migrações e
Asilo (APMA) – e pelo Instituto dos Registos e do Notariado.

Com a mudança, a GNR ficará responsável por controlar as fronteiras marítima e terrestre e a PSP as
fronteiras aeroportuárias e terminais de cruzeiros.

A PJ fica com a competência reservada na investigação dos crimes relacionados com a imigração ilegal e
tráfico de pessoas.

Os processos de afastamento coercivo e de expulsão judicial de cidadãos estrangeiros passam para a
competência da PSP e GNR.

(Link)
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Turismo do Algarve pede reforço de meios para controlo de
fronteiras
No último fim-de-semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro,
sobretudo do Reino Unido, situação que já se tinha registado em Outubro.

No último fim-de-semana registaram-se longas
filas de turistas no aeroporto de Faro, sobretudo
do Reino Unido, situação que já se tinha registado
em Outubro.
O presidente do Turismo do Algarve pediu um reforço de agentes para evitar estrangulamentos no
controlo de fronteiras mostrando-se preocupado com a transição de competências do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças.

No último fim-de-semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro, sobretudo do
Reino Unido, situação que já se tinha registado em Outubro e que agora se agravou face ao grande
afluxo de pessoas, não só devido às férias escolares naquele país, mas também ao arranque de eventos
desportivos internacionais.

“É importante assegurar uma transição eficaz e dotar as forças de segurança dos meios adequados”,
defendeu João Fernandes, notando que há “uma especial oportunidade” para reforçar as forças que vão
controlar as fronteiras do Algarve com o curso de formação para inspetores que está a decorrer.

(Link)
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Turismo do Algarve pede reforço de meios para controlo de
fronteiras
O presidente do T urismo do Algarve pediu ontem um reforço de agentes para evitar
estrangulamentos no controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a transição
de competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças.

O presidente do Turismo do Algarve pediu ontem um reforço de agentes para evitar estrangulamentos
no controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a transição de competências do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças.

No último fim de semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro, sobretudo do
Reino Unido, situação que já se tinha registado em outubro e que agora se agravou face ao grande
afluxo de pessoas, não só devido às férias escolares naquele país, mas também ao arranque de eventos
desportivos internacionais.

"É importante assegurar uma transição eficaz e dotar as forças de segurança dos meios adequados",
defendeu João Fernandes, notando que há "uma especial oportunidade" para reforçar as forças que vão
controlar as fronteiras Algarve com o curso de formação para inspetores que está a decorrer.

Em declarações à Lusa, aquele responsável considerou que os agentes que estão a terminar o curso
"poderiam servir para reforçar os quadros sempre deficitários das forças de segurança que agora
assumem essas competências", no Algarve, e que não se fixassem em Lisboa, como aconteceu noutras
ocasiões.

Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao elevado número de
voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo, a grande maioria fora do espaço
Schengen e em especial britânicos, sujeitos ao controlo de passaporte e o principal mercado turístico
emissor do Algarve.

No último fim de semana a situação voltou a agravar-se com o regresso de turistas ao Reino Unido após
o término das férias escolares, assim como devido ao afluxo de pessoas que deverão participar no
Portugal Masters em golfe e no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, que se realizam no próximo fim
de semana.
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"Era importante que as forças que assumem agora novas competências tenham os recursos adequados.
Ora, como quer a PSP, quer a GNR, são deficitárias em termos de recursos humanos e, assumindo
novas competências, têm naturalmente um período de adaptação e aprendizagem, é muito importante
que haja um plano detalhado para a transição, mas também reforço de recursos humanos", argumentou
João Fernandes.

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi aprovada na Assembleia da República em 22
de outubro, sendo que a proposta acordada entre o PS e BE determina que as competências policiais do
SEF passem para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.

Segundo a proposta, as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos
estrangeiros passam a ser exercidas por uma nova entidade - a Agência Portuguesa para as Migrações e
Asilo (APMA) - e pelo Instituto dos Registos e do Notariado.

Com a mudança, a GNR ficará responsável por controlar as fronteiras marítima e terrestre e a PSP as
fronteiras aeroportuárias e terminais de cruzeiros.

A PJ fica com a competência reservada na investigação dos crimes relacionados com a imigração ilegal e
tráfico de pessoas.

Os processos de afastamento coercivo e de expulsão judicial de cidadãos estrangeiros passam para a
competência da PSP e GNR.

(Link)
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Turismo do Algarve pede reforço de meios para controlo de
fronteiras
O presidente do T urismo do Algarve pediu hoje um reforço de agentes para evitar
estrangulamentos no controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a transição
de competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças.

O presidente do Turismo do Algarve pediu hoje um reforço de agentes para evitar estrangulamentos no
controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a transição de competências do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças.

 

No último fim de semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro, sobretudo do
Reino Unido, situação que já se tinha registado em outubro e que agora se agravou face ao grande
afluxo de pessoas, não só devido às férias escolares naquele país, mas também ao arranque de eventos
desportivos internacionais.

 

“É importante assegurar uma transição eficaz e dotar as forças de segurança dos meios adequados”,
defendeu João Fernandes, notando que há “uma especial oportunidade” para reforçar as forças que vão
controlar as fronteiras Algarve com o curso de formação para inspetores que está a decorrer.

 

Em declarações à Lusa, aquele responsável considerou que os agentes que estão a terminar o curso
“poderiam servir para reforçar os quadros sempre deficitários das forças de segurança que agora
assumem essas competências”, no Algarve, e que não se fixassem em Lisboa, como aconteceu noutras
ocasiões.

 

Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao elevado número de
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voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo, a grande maioria fora do espaço
Schengen e em especial britânicos, sujeitos ao controlo de passaporte e o principal mercado turístico
emissor do Algarve.

 

No último fim de semana a situação voltou a agravar-se com o regresso de turistas ao Reino Unido após
o término das férias escolares, assim como devido ao afluxo de pessoas que deverão participar no
Portugal Masters em golfe e no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, que se realizam no próximo fim
de semana.

 

“Era importante que as forças que assumem agora novas competências tenham os recursos adequados.
Ora, como quer a PSP, quer a GNR, são deficitárias em termos de recursos humanos e, assumindo
novas competências, têm naturalmente um período de adaptação e aprendizagem, é muito importante
que haja um plano detalhado para a transição, mas também reforço de recursos humanos”, argumentou
João Fernandes.

 

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi aprovada na Assembleia da República em 22
de outubro, sendo que a proposta acordada entre o PS e BE determina que as competências policiais do
SEF passem para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.

 

Segundo a proposta, as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos
estrangeiros passam a ser exercidas por uma nova entidade – a Agência Portuguesa para as Migrações e
Asilo (APMA) - e pelo Instituto dos Registos e do Notariado.

 

Com a mudança, a GNR ficará responsável por controlar as fronteiras marítima e terrestre e a PSP as
fronteiras aeroportuárias e terminais de cruzeiros.

 

A PJ fica com a competência reservada na investigação dos crimes relacionados com a imigração ilegal e
tráfico de pessoas.

 

Os processos de afastamento coercivo e de expulsão judicial de cidadãos estrangeiros passam para a
competência da PSP e GNR.

 

(Link)
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Turismo do Algarve pede reforço de meios para controlo de
fronteiras
O presidente do T urismo do Algarve, João Fernandes, pede um reforço de agentes para
evitar estrangulamentos no controlo de fronteiras, mostrando-se preocupado com a
transição de competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras
forças.

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, pede um
reforço de agentes para evitar estrangulamentos no controlo de
fronteiras, mostrando-se preocupado com a transição de
competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para
outras forças.
No último fim de semana registaram-se longas filas de turistas no aeroporto de Faro, sobretudo do
Reino Unido, situação que já se tinha registado em outubro e que agora se agravou face ao grande
afluxo de pessoas, não só devido às férias escolares naquele país, mas também ao arranque de eventos
desportivos internacionais.

“É importante assegurar uma transição eficaz e dotar as forças de segurança dos meios adequados”,
defendeu João Fernandes, notando que há “uma especial oportunidade” para reforçar as forças que vão
controlar as fronteiras Algarve com o curso de formação para inspetores que está a decorrer.
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Em declarações à Lusa, aquele responsável considerou que os agentes que estão a terminar o curso
“poderiam servir para reforçar os quadros sempre deficitários das forças de segurança que agora
assumem essas competências”, no Algarve, e que não se fixassem em Lisboa, como aconteceu noutras
ocasiões.

Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao elevado número de
voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo, a grande maioria fora do espaço
Schengen e em especial britânicos, sujeitos ao controlo de passaporte e o principal mercado turístico
emissor do Algarve.

No último fim de semana a situação voltou a agravar-se com o regresso de turistas ao Reino Unido após
o término das férias escolares, assim como devido ao afluxo de pessoas que deverão participar no
Portugal Masters em golfe e no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, que se realizam no próximo fim
de semana.

“Era importante que as forças que assumem agora novas competências tenham os recursos adequados.
Ora, como quer a PSP, quer a GNR, são deficitárias em termos de recursos humanos e, assumindo
novas competências, têm naturalmente um período de adaptação e aprendizagem, é muito importante
que haja um plano detalhado para a transição, mas também reforço de recursos humanos”, argumentou
João Fernandes.

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi aprovada na Assembleia da República em 22
de outubro, sendo que a proposta acordada entre o PS e BE determina que as competências policiais do
SEF passem para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.

Segundo a proposta, as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos
estrangeiros passam a ser exercidas por uma nova entidade – a Agência Portuguesa para as Migrações e
Asilo (APMA) – e pelo Instituto dos Registos e do Notariado.

Com a mudança, a GNR ficará responsável por controlar as fronteiras marítima e terrestre e a PSP as
fronteiras aeroportuárias e terminais de cruzeiros.

A PJ fica com a competência reservada na investigação dos crimes relacionados com a imigração ilegal e
tráfico de pessoas.

Os processos de afastamento coercivo e de expulsão judicial de cidadãos estrangeiros passam para a
competência da PSP e GNR.

(Link)
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Turismo do Algarve pede reforço de agentes nas fronteiras
O presidente do T urismo do Algarve falou, este fim-de-semana, de um reforço de
agentes fronteiriços, com o objetivo de evitar o sufoco dos profissionais do setor nos
aeroportos, sublinhando ainda a preocupação com o processo de transição do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras forças.

O presidente do Turismo do Algarve falou, este fim-de-semana, de um reforço de agentes fronteiriços,
com o objetivo de evitar o sufoco dos profissionais do setor nos aeroportos, sublinhando ainda a
preocupação com o processo de transição do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para outras
forças.

Na sequência de uma semana de grande afluxo turístico na região, com longas filas de turistas no
Aeroporto de Faro, João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, reforçou a necessidade de
assegurar uma transição eficaz e dotar as forças de segurança com meios adequados, notando que há
“uma especial oportunidade” para reforçar as forças que vão controlar as fronteiras Algarve com o curso
de formação para inspetores que está a decorrer.

Em declarações à Lusa, aquele responsável considerou que os agentes que estão a terminar o curso
poderiam servir para reforçar os quadros, “sempre deficitários”, das forças de segurança que agora
assumem essas competências, no Algarve.

Apesar de ser época baixa, o aeroporto de Faro tem registado longas filas devido ao elevado número de
voos e de passageiros que aterram no Algarve quase em simultâneo, a grande maioria fora do espaço
Schengen e em especial britânicos, sujeitos ao controlo de passaporte e o principal mercado turístico
emissor do Algarve.

No último fim de semana a situação voltou a agravar-se com o regresso de turistas ao Reino Unido após
o término das férias escolares, assim como devido ao afluxo de pessoas que deverão participar no
Portugal Masters em golfe e no Grande Prémio do Algarve de MotoGP, que se realizam no próximo fim
de semana.
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A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi aprovada na Assembleia da República em 22
de outubro, sendo que a proposta acordada entre o PS e BE determina que as competências policiais do
SEF passem para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.

Segundo a proposta, as atuais atribuições em matéria administrativa relativamente a cidadãos
estrangeiros passam a ser exercidas por uma nova entidade – a Agência Portuguesa para as Migrações e
Asilo (APMA) – e pelo Instituto dos Registos e do Notariado.

Com a mudança, a GNR ficará responsável por controlar as fronteiras marítima e terrestre e a PSP as
fronteiras aeroportuárias e terminais de cruzeiros. A PJ fica com a competência reservada na
investigação dos crimes relacionados com a imigração ilegal e tráfico de pessoas.

Os processos de afastamento coercivo e de expulsão judicial de cidadãos estrangeiros passam para a
competência da PSP e GNR.

(Link)
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