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“Temos de ter apoio para ultrapassar o período de dezembro a
fevereiro”
Hoteleiros reúnem-se a partir de hoje no Algarve para debater o futuro do setor. Raul
Martins, presidente da AHP, diz que em 2022 será possível alcançar 70% dos níveis de
2019
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«Há um nó górdio na acessibilidade aérea em Portugal» que afeta
Lisboa, mas também o Algarve
O presidente da AHP deu uma extensa entrevista ao Sul Informação, tendo como
pretexto o 32º Congresso Nacional da Hotelaria e T urismo, que começa amanhã em
Albufeira

 

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) considera que «há um nó górdio na
acessibilidade aérea em Portugal» que afeta Lisboa, mas também as outras regiões turísticas,
como o Algarve.

É que, defende Raúl Martins, «enquanto não for decidido o hub para Lisboa (porque sabemos que Lisboa
é o hub de Portugal para o mundo), temos aqui uma dificuldade de crescimento».

O tema da Acessibilidade Aérea será precisamente um dos que estará em debate, num painel a ele
dedicado, durante o 32º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, organizado pela AHP, no Nau
Salgados Palace, em Albufeira, de 10 a 12 de Novembro.

Em entrevista ao Sul Informação, o presidente da principal associação hoteleira nacional admitiu que,
nas principais regiões turísticas portuguesas, o impasse tem vindo a ser ultrapassado através de
«soluções alternativas». «Voltámos a ter situações de operadores a operar diretamente para o Algarve e
isso é bom, porque não ficam condicionados ao hub de Lisboa. Também no Porto têm vindo a crescer as
rotas com várias companhias aéreas, na própria Madeira e nos Açores vemos todos dias anúncios de
novas ligações aéreas», explicou.
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Para Raúl Martins, essa é «uma estratégia óbvia» para as companhias aéreas que «sabem que há
turistas para essas zonas e, estando o aeroporto de Lisboa congestionado como está, decidem que vão
voar diretamente para os aeroportos das outras regiões. De alguma forma, isso irá compensar este
impasse da situação do hub de Lisboa».

«Se as coisas correrem bem, nós só teremos novo aeroporto em Lisboa, ou hub, o que seria o mais
indicado, daqui a três ou quatro anos». Isso quer dizer, na opinião do presidente da AHP, que,
entretanto, «muito dificilmente, poderemos aumentar o número de turistas e as receitas turísticas do
país».

Só que, defendeu Raúl Martins na sua entrevista ao Sul Informação, «as regiões do Algarve, do Porto,
da Madeira, dos Açores, têm condições e têm autonomia suficiente para criar condições de atratividade
para que as companhias voem para lá, diretamente». Aliás, salientou, «todos têm feito trabalho nesse
sentido».

E isso, na opinião do hoteleiro e dirigente do setor, «vai ser um caminho muito importante, nestes
próximos três ou quatro anos, para que as regiões fora de Lisboa não fiquem dependentes desse nó
górdio que ainda não se desatou».

 

 

 

«2022 vai ser um bom ano» de Turismo

O lema do Congresso Nacional que a AHP promove em Albufeira é «O Turismo tem futuro!». Mas, e os
efeitos da pandemia, que consequências tiveram nesse futuro?

Raúl Martins considera que Portugal, com o nível de vacinação atingido e as medidas de controlo da
pandemia adotadas, ficou «numa posição excelente para que a retoma do Turismo pudesse acontecer.
Nós, em termos de vacinação, somos os primeiros do mundo, e isso é importante em termos de
segurança daqueles que nos queiram visitar».

Tal situação «permitiu que, primeiro as zonas do interior e depois o Algarve, a Madeira e os Açores, de
seguida o Porto e agora Lisboa, viessem a recuperar paulatinamente uma ocupação razoável. Hoje
podemos dizer que estaremos com uma ocupação média já de cerca de 50% daquilo que foi 2019,
estou a dizer em tudo, o acumulado não terá ainda, mas em Outubro aconteceu assim. Isso dá-nos a
expectativa e a esperança de que a retoma começou».

«Claro que temos pela frente alguns meses difíceis de ocupação: Novembro, Dezembro, Janeiro e
Fevereiro são meses em que normalmente a ocupação é menor». Mas o presidente da AHP está
otimista e diz acreditar que «2022 vai ser um bom ano e positivo». «Obviamente que não estaremos
ainda ao nível de 2019, mas vai ser um bom ano».

Aliás, acrescentou, na sua entrevista ao nosso jornal, «é com essa expetativa que nós organizamos o
congresso, afirmando que o turismo tem futuro». É que, lamentou, «ao longo deste tempo da
pandemia, parecia que o turismo era uma atividade em vias de extinção».
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«Mas o ser humano é o principal ator do turismo, é a ele que nós dedicamos a nossa atenção, e o ser
humano, no século XXI, gosta de viajar, gosta de ter novas experiências e gosta de conviver. E portanto,
à medida que a pandemia esteja mais controlada, maior atividade iremos ter», salientou Raúl Martins.

 

 

Tipo e atitude dos turistas mudou um pouco

E será que, depois da pandemia, dos medos que trouxe, dos hábitos que mudou, os turistas que
procuram Portugal são do mesmo tipo? Ou também isso mudou?

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal admite que «temos vários exemplos de que os
turistas recentes são outros». Na Madeira, por exemplo, «tivemos, ao longo deste Verão, turistas mais
jovens».

Segundo Raúl Martins, o que se passa é que «os turistas com mais idade ainda estão recatados, ainda
têm receio de viajar, mesmo vacinados, portanto há aqui uma alteração do perfil».

Por um lado, há uma alteração do perfil da idade, «já que são os mais jovens que estão a viajar mais.
Ou estão a viajar como viajavam, mas os mais velhos é que não estão a viajar. E, dentro desses, as
preferências são diferentes, quer dizer que, enquanto os seniores procuram repouso, descanso e algum
sol, os mais novos procuram atividade, procuram novas experiências».

E, felizmente, «isso Portugal também tem. Nós temos colocado, ao longo destes últimos anos, uma
oferta muito diversificada». Há «desde percursos pedestres fantásticos, até ciclovias fora das cidades ou
situações de natureza pura».

«Hoje em dia, em Portugal, há várias ofertas desse tipo e sabemos que os hotéis do interior tiveram,
durante a pandemia, uma procura superior àquilo que tinham anteriormente. Portanto, pensamos que,
sendo os turistas diferentes e tendo um perfil diferente, Portugal tem oferta para os captar e isso tem-se
verificado e vai continuar a verificar-se», frisou o presidente da AHP.

No que diz respeito ao Algarve, Raúl Martins recorda as «infraestruturas» que foram sendo criadas na
região para responder a esta nova procura, «desde passadiços, caminhos pedestres que estão ao longo
da costa, por exemplo da Quinta do Lago até Faro, percursos de aventura, rotas de trekking». E depois
há o golfe, tradicionalmente importante para esbater a sazonalidade e que, este ano, já provou de novo
a sua importância.

Mas, tanto na região algarvia, como no vizinho Alentejo, o dirigente dos hoteleiros salienta igualmente o
papel desempenhado pelo enoturismo, como forma de captar novos turistas, até fora da época alta e
mais para o interior. «Há uma situação que pode favorecer a chamada época baixa, que é o facto de as
pessoas hoje não quererem grandes concentrações e fugirem mesmo de sítios ou de épocas em que
haja muita concentração».

Quem é Raúl Martins?

Raul Martins nasceu na Labrugeira, em Alenquer, há 75 anos, tendo desenvolvido a sua atividade
profissional de engenharia e de gestão nas empresas de construção Fernando Martins, SA, que
desenvolveu entre outros o empreendimento imobiliário Encosta das Olaias, que veio a obter o prémio
Valmor em 1982.
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Desde 1974, é administrador da Altis, SA, tendo desenvolvido os projetos dos seus Hotéis Altis Suites,
Altis Avenida, Altis Prime e Altis Belém, no qual se inclui o Restaurante Feitoria, distinguido com estrela
Michelin desde 2012, e ainda o empreendimento Foz Residence, no Porto.

Fez o curso de Alta Direção de Empresas da AESE.

Atualmente, é presidente do Conselho de Administração do ALTIS Hotels, está ligado há mais de 40 anos
à atividade hoteleira e desde 2000 à vida associativa. É presidente da AHP – Associação da Hotelaria de
Portugal desde 2016, tendo exercido anteriormente funções como presidente do Conselho Fiscal e da
Assembleia Geral desta associação.

Foi presidente do Conselho Fiscal da Associação de Turismo de Lisboa, exerce funções como vice-
presidente da CTP e é membro do Comité do Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa, em
representação da AHP.

Em 2018, foi distinguido pelo Governo português com a medalha de Mérito Turístico de Grau Ouro, pelos
seus mais de 40 anos de ligação ao setor, quer como empresário, quer em reconhecimento pelo
trabalho associativo que tem desenvolvido.

(Link)
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Hotelaria aposta na mão-de-obra de Cabo Verde e das Filipinas
O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal diz que uma solução para responder
à falta de trabalhadores no sector passa por “criar fluxos de importação”
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Congresso anual da hotelaria em Albufeira atinge recorde com
quase 600 inscritos
O 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e T urismo começa hoje em Albufeira, com um
número recorde de inscritos, para um "reencontro" que a associação do setor quer que
marque "o momento de 'recomeçar'”.

 

O 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo começa hoje em Albufeira, com um número recorde
de inscritos, para um "reencontro" que a associação do setor quer que marque "o momento de
'recomeçar'”.

 

"As inscrições já fecharam e estamos muito perto das 600 inscrições. Um número recorde de inscritos
nos Congressos da AHP [Associação da Hotelaria de Portugal]. Estamos todos com muita vontade de
nos reencontrarmos e este número é o reflexo disso mesmo. Vamos ter um grande Congresso", afirma
a vice-presidente da associação, Cristina Siza Vieira, à Lusa.

 

Questionada sobre as expetativas que a AHP tem para o regresso desta reunião anual dos hoteleiros e
outros agentes do setor, um dos mais afetados pela pandemia de covid-19, a responsável diz que se
pretende que "seja o momento de 'recomeçar'”.

 

"O mundo mudou [com a pandemia de covid-19] e obrigou-nos a repensar a forma de estar na vida e
nos negócios", lembra Cristina Siza Vieira.

 

"Nestes dias de Congresso, iremos debater os temas mais prementes do setor, como os Recursos
Humanos ou a Acessibilidade Aérea, mas também outros, acelerados com a pandemia, como a
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Sustentabilidade e a Digitalização. A nossa ambição para este Congresso é que possamos definir os
traços fundamentais do caminho por onde acreditamos que irá passar o nosso futuro comum", referiu
ainda, em respostas escritas à Lusa.

 

Já aos motivos da escolha do Algarve para a realização do congresso, mais especificamente Albufeira, a
vice-presidente da AHP responde: "Por muitas e boas razões".

 

Entre as quais, "porque depois de dois anos muito difíceis, a escolha tinha de ser o Algarve, a maior
região turística de Portugal e a mais aberta ao Mundo. Porque Albufeira é um dos maiores e históricos
polos turísticos do país, com muito por descobrir e um destino de excelência para a realização de
eventos. Porque a Câmara Municipal de Albufeira foi desde a primeira hora um parceiro empenhadíssimo
em puxar este grande evento para o seu concelho. E porque o Grupo NAU, um grande associado da AHP
e o seu CEO [presidente executivo] fizeram o impossível para acomodar o congresso da AHP nas suas
excelentes instalações (...)", concluiu.

 

O Congresso vai decorrer a partir de hoje e até sexta-feira, no NAU Salgados Palace, em Albufeira.

 

O “Turismo tem Futuro” e “New Start, New Thinking: a visão de quem vem de fora!” são os painéis que
abrem e encerram o 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo.

 

Lusa

 

(Link)
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Consumidores podem começar a usar apoio do AUTOvoucher a
partir de hoje
O apoio de 10 cêntimos por litro de combustível até a um máximo mensal de 50 litros
pode começar a ser usado pelos consumidores que já se encontrem registados na
plataforma 'IVAucher'

O apoio de 10 cêntimos por litro de combustível até a um máximo mensal de 50 litros pode começar a
ser usado a partir de hoje pelos consumidores que já se encontrem registados na plataforma ‘IVAucher’.

Apelidado de ‘AUTOvoucher’, este apoio vai funcionar por cinco meses, de novembro de 2021 a março
de 2022, e traduz-se na transferência para a conta dos consumidores registados na plataforma IVAucher
de um valor de cinco euros por mês a partir do primeiro abastecimento de combustível mensal.

O subsídio de cinco euros será creditado na conta do consumidor independentemente do valor de
combustível abastecido, já que, segundo avançou à Lusa fonte do Ministério das Finanças, o despacho
que operacionaliza os detalhes da medida, que está finalizado, opta por, pelo menos para já, não definir
um valor mínimo para o abastecimento.

A medida, cujo custo está avaliado em 132,5 milhões de euros, tem uma natureza transitória e foi criada
com o objetivo de mitigar o impacto do atual contexto de aumento do preço dos combustíveis.

O decreto-lei que define o ‘AUTOvoucher’, publicado esta terça-feira em Diário da República, determina
que “são elegíveis para utilizar o benefício (…) os consumidores aderentes ao programa ‘IVAucher'”,
sendo que os consumidores que já estejam registados no ‘IVAucher’ “consideram-se automaticamente
elegíveis para utilizar o benefício ‘AUTOvoucher’ (…) sem prejuízo da possibilidade de cancelamento da
adesão, de acordo com os termos de adesão ao programa ‘IVAucher'”.

Tal como o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, já referiu
publicamente, o valor do subsídio não utilizado num determinado mês transita para os meses seguintes.

Na prática isto significa que, se num determinado mês o consumidor não fizer qualquer abastecimento de
combustível (não criando, por isso, condições para que os 10 cêntimos por litros até ao máximo de 50
litros por mês lhe sejam creditados na sua conta bancária), “esse valor acumula e pode ser utilizado no
futuro”.
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Apesar da regra dos 10 cêntimos por litro até um máximo mensal de 50 litros, a solução adotada passa
por creditar na conta bancária do consumidor a totalidade dos cinco euros de subsídio máximo mensal a
partir do primeiro abastecimento do mês.

O valor será creditado no prazo máximo de dois dias úteis como atualmente já acontece com os
consumos dos setores de atividades abrangidos pelo ‘IVAucher’ — restauração, alojamento e cultura.

Segundo o diploma publicado esta terça-feira, “participam no programa, apenas para efeitos do benefício
‘AUTOvoucher’, os comerciantes licenciados como postos de abastecimento de combustíveis”.

Para poderem participar, estes comerciantes têm de aderir ao programa, aceitando os termos de adesão
perante a entidade operadora do sistema “por forma a permitir a utilização do benefício através de
Terminais de Pagamento Automático/Point of Sale (TPA/POS) por si identificados ou ‘software’ de
pagamento validado pela entidade operadora do sistema”.

O processo de adesão dos postos de combustível iniciou-se em 01 de novembro, estando previsto que
“a entidade operadora do sistema deve divulgar por via eletrónica, com recurso a dados públicos
divulgados pela ENSE, E. P. E., ou outra entidade pública legalmente habilitada para o efeito, a localização
dos comerciantes licenciados como postos de abastecimento de combustíveis aderentes”.

De acordo com um comunicado do Ministério das Finanças desde 01 de novembro registaram-se cerca
de dois terços dos postos de abastecimento de combustíveis do Continente e Regiões Autónomas. A
expectativa é que este número continue a crescer nas próximas semanas.

Quando o ‘AUTOvoucher’ foi anunciado, o Governo referiu que o objetivo era de que os cerca de 3.800
postos de abastecimento registados na Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) adiram à
medida.

O valor dos 10 cêntimos por litro de subsídio foi definido tendo em conta o aumento médio do preço de
venda ao público entre 2019 e 2021 e os 50 litros de limite mensal tiveram por base o consumo médio
das famílias.

LT (SO) // MSF
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APAVT já tem mais de 500 confirmações para 46º Congresso |
Ambitur
A APAVT  – Associação Portuguesa das Agências de Viagens e T urismo tem já mais de 500
confirmações para o seu 46º Congresso, que terá lugar em Aveiro, entre 1 e 3 de
dezembro.

A APAVT – Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo tem já mais de 500 confirmações
para o seu 46º Congresso, que terá lugar em Aveiro, entre 1 e 3 de dezembro.

O evento será subordinado ao tema “O Reencontro do Turismo Nacional” e do programa provisório já
divulgado pela associação, que espera que este “volte a constitui-se como o maior fórum de debate
turístico nacional”, consta logo após a cerimónia oficial de abertura, “10 minutos” com o virologista
Pedro Simas, que abordará a questão de “A pandemia em Portugal e UE já terminou!”

A primeira sessão, pelas 18H00 do dia 1, será dedicada à “Recuperação pós-Covid: tendências globais,
europeias e nacionais“, numa visão do ex-vice-primeiro ministro Paulo Portas. Ainda no primeiro dia,
pelas 18H50, mais “10 minutos” com Miguel Cardoso Pinto, Head of EY Parthenon Portugal, que vai
explicar porque é que a EY Parthenon e os agentes de viagens estão a olhar para o futuro.

O jantar de abertura e espetáculo serão oferecidos pela Câmara Municipal de Aveiro.

O segundo dia do congresso arranca às 9H30, com “10 minutos” com Luís Rodrigues, CEO do Grupo
SATA. E a segunda sessão do evento, sobre “Tendências do consumidor, capacidade da oferta e
velocidade da retoma” inicia-se às 9H45 com Silvia Mosquera, CCRO da TAP Portugal; Frédéric Frère,
CEO da Travesltore; Francisco Pita, CCO da ANA Aeroportos; Joaquim Monteiro, diretor geral da Luisa
Todi DMC; e ainda por confirmar Marios Kammenos, CEO da Four Ways Travel DMC – Grécia.

Ainda de manhã, a terceira sessão do 46º Congresso da APAVT abordará a temática “E agora, sem
orçamento?“, onde um painel de especialistas liderado pelo jornalista Camilo Lourenço analisará as
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consequências da não aprovação do Orçamento do Estado.

À tarde, Miguel Lacerda, da associação ambientalista CascaiSea, fala sobre “A ameaça do lixo marinho” e
a necessidade da preservação da Natureza enquanto fator de sobrevivência do turismo.

Depois de uma ação de outdoor com o destino Aveiro, o jantar será oferecido pelo Turismo da Madeira.

O último dia do congresso começa com “10 minutos” pela DECO, e a quinta sessão debruça-se sobre
“Sustentabilidade – sim ou sim“, com a participação de Carolina Mendonça, coordenadora dos Açores
DMO; Leonor Picão, do Turismo de Portugal; Frank Oostdam, presidente da ANVR; Naut Kusters, diretor
geral da Travelife; e moderação de Catarina Cymbron, diretora geral da Melo Viagens.

O congresso termina numa conversa com Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da
Transição Digital, sobre os temas mais quentes da atualidade.
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Vueling mexe na tarifa mais barata e passa a permitir apenas
uma mala na cabine
A companhia aérea Vueling vai alterar a tarifa mais barata: a partir de dia 23 de
novembro, só será possível transportar na cabine, que terá obrigatoriamente de caber
debaixo do assento.

A companhia espanhola Vueling vai alterar a tarifa Basic, a opção mais barata de viajar nesta empresa. A
partir de dia 23 de novembro, esta tarifa possibilitará apenas o transporte de uma mala na cabine, que
terá obrigatoriamente de caber debaixo do assento.

Caso tal não seja possível, o cliente com a tarifa mais barata terá de pagar no mínimo mais oito euros. A
informação é avançada pelo jornal espanhol Cinco Dias, que afirma que o objetivo da companhia aérea
passa por "captar e favorecer quem queira gastar o mínimo pela reserva, reduzindo também o tempo de
espera no aeroporto".

É explicado que a empresa permitirá viajar com malas com uma dimensão máxima de 40 x 20 x 30
centímetros. No caso de o passageiro precisar de viajar com uma mala acima destas dimensões, terá de
contratar um serviço no momento da reserva, chamado "a minha mala de mão na cabine".

As restantes tarifas da Vueling - Optime, TimeFlex e Family - continuarão a permitir viajar com duas
malas na cabine - uma de bolso, que possa ser colocada debaixo do assento e uma mala de mão até
dez quilos, que obedeça ás medidas de 55 x 40 x 20 centímetros.

As mudanças na tarifa Basic aplicam-se a todas as reservas que sejam feitas a partir de dia 23 de
novembro.

Antes da Vueling, já a Ryanair tinha introduzido mudanças nas malas permitidas na cabine. Atualmente, a
política de bagagem da companhia irlandesa inclui apenas uma mala pessoal por passageiro, que tem
também de caber debaixo do assento da frente. Caso a mala seja maior - um caso habitual em viagem -
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o passageiro poderá pagar um montante a partir de seis euros para adicionar a mala de cabine. Neste
caso, há um limite de dez quilos.
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TAP repete liderança do transporte aéreo de passageiros de/para
o Brasil
A T AP transportou 62 mil passageiros em voos de/para o Brasil no mês de Setembro,
tendo sido de novo a companhia com mais passageiros em voos internacionais para
aeroportos brasileiros.

A TAP transportou 62 mil passageiros em voos de/para o Brasil no mês de Setembro, tendo sido de
novo a companhia com mais passageiros em voos internacionais para aeroportos brasileiros.

Dados publicados pela Autoridade da Aviação Civil do Brasil (ANAC) indicam que a TAP transportou mais
oito mil passageiros que a segunda maior transportadora aérea no mês, a panamiana Copa, e mais 14
mil que a maior brasileira em transporte internacional de passageiros, a LATAM.

Depois da TAP, com 62 mil passageiros em voos de/para o Brasil, da Copa, com 54 mil, e LATAM, com
48 mil, as maiores companhias em passageiros de voos internacionais no mês de Setembro foram as
norte-americanas United, com 20 mil, e American, com 19 mil, a francesa Air France, com 18 mil, a
Qatar, KLM e Azul, todas com 17 mil, e a Swiss, com 14 mil.

A informação da ANAC Brasil indica que a TAP alcançou uma quota do transporte internacional de
passageiros de/para o Brasil de 15,1%, mais dois pontos que a Copa, que teve 13,1%, e mais 3,5
pontos que a LATAM, que teve 11,6%.

Mais nenhuma companhia teve quotas acima de 10%, com a United a ficar em 4,9%, a American em
4,6%, a Air France, segunda maior europeia, em 4,4%, a Qatar em 4,2%, a KLM e a Azul em 4,1%, e a
Swiss em 3,5%.

Continua em:

Brasil atinge em Setembro novo máximo de passageiros de voos internacionais
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Clique para mais notícias: Brasil

Clique para mais notícias: TAP

Clique para mais notícias: Aviação
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Debate encerra 1ª fase do evento Algarve + Sustentável
Desde o lançamento, a 22 de Outubro, forma promovidas oficinas e ações de
sensibilização

 

Um debate sobre como estruturar uma oferta cada vez mais sustentável e como qualificar
agentes do setor do turismo, dois dos principais vetores do Plano Turismo + Sustentável 20-23,
do Turismo de Portugal, é a próxima sugestão do evento “Algarve + Sustentável”, marcada
para 26 de Novembro, na Praia de Monte Clérigo, em Aljezur.

Esta atividade vai marcar o final da 1ª fase desta nova iniciativa, que começou a 22 de Outubro e surge
da junção da Bienal de Turismo de Natureza, promovida pela Vicentina – Associação para o
Desenvolvimento do Sudoeste, e do Algarve Nature Fest, organizado pela Região de Turismo do Algarve
(RTA).

A participação é livre, mas sujeita a inscrição, através deste link.

Até agora, e desde a apresentação do evento, no dia 22, aquele que, segundo a organização, é o
«maior evento de valorização do património natural e de divulgação do turismo de natureza», promoveu
a realização de duas oficinas de conhecimento «direcionadas aos empresários, profissionais e demais
stakeholders de turismo».

No dia 26, Filipa Vinha, da Milestones, dinamizou uma oficina de Turismo de Natureza & Marketing. A 29
de Outubro, Orlando Paraíba, da Ena – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, foi o responsável pela
Oficina de Eficiência Hídrica e Energética.
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Segundo Filipa Vinha, os case studies foram os momentos mais interessantes para os participantes, uma
vez que lhes permitiu ver «a materialização de vários projetos, nomeadamente alguns que lhes são
familiares, podendo verificar que é possível trabalhar, em cada e qualquer projeto, fatores
diferenciadores.

Estes fatores são importantes na estratégia de marketing e na «diferenciação de produto, indo ao
encontro da economia das experiências».

A 5 de Novembro, decorreu uma ação de sensibilização para o património natural e cultural da região,
dirigida ao público estudantil dos 5º e 6º anos das escolas do agrupamento de Aljezur, através da
promoção do contacto direto e da aprendizagem de boas práticas.

«As atividades foram muito diversificadas, desde a observação de cetáceos, promovida pela Seafaris,
observação de aves, promovida pela Associação Vita Nativa, observação de flora e paisagem, promovida
pela Walkin Sagres, passeio com burros e oficina de artes e ofícios, promovida pela Burros & Artes e um
passeio cultural dinamizado pelo Município de Aljezur e a Associação de Defesa do Património Histórico e
Arqueológico de Aljezur», segundo a organização do “Algarve + Sustentável”.

Os jovens participantes receberam um kit de explorador, para irem bem preparados para esta aventura.

«Depois deste debate o Algarve + Sustentável “vai de férias” até Março de 2022, altura em que
decorrerá a 2ª das três fases do evento – a 3ª fase será entre Outubro e Novembro – cujo programa
será divulgado logo que esteja fechado», concluiu a organização do evento.

 

(Link)
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"Algarve + Sustentável" continua em ação
O ALGARVE + SUST ENT ÁVEL continua em ação com oficinas para empresários, atividades
de natureza para as escolas e um debate para todos.

 

O ALGARVE + SUSTENTÁVEL continua em ação com oficinas para empresários, atividades de natureza
para as escolas e um debate para todos.

Após a inauguração no passado dia 22 de outubro, é tempo de passar à ação para um Algarve +
Sustentável.

O maior evento de valorização do património natural e de divulgação do turismo de natureza viu
acontecer, em outubro, duas Oficinas de Conhecimento direcionadas aos empresários, profissionais e
demais stakeholders de turismo. Dia 26, Filipa Vinha da Milestones dinamizou a oficina de Turismo de
Natureza & Marketing, e a 29 Orlando Paraíba, da Ena – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida foi o
responsável pela Oficina de Eficiência Hídrica e Energética.

Nas palavras de Filipa Vinha, os case studies foram os momentos mais interessantes para os
participantes “(...) pois viram a materialização de vários projetos, nomeadamente alguns que lhes são
familiares, podendo verificar que é possível trabalhar, em cada e qualquer projeto, fatores diferenciadores
(...)” tão importantes na estratégia de marketing e na “(...) diferenciação de produto, indo ao encontro
da economia das experiências.”

Já a 5 de novembro foi tempo de sensibilizar o público estudantil dos 5º e 6º anos das escolas do
agrupamento de Aljezur para o património natural e cultural da região, promovendo o contacto direto e
a aprendizagem de boas práticas. As atividades foram muito diversificadas, desde a observação de
cetáceos, promovida pela Seafaris, observação de aves, promovida pela Associação Vita Nativa,
observação de flora e paisagem, promovida pela Walkin Sagres, passeio com burros e oficina de artes e
ofícios, promovida pela Burros & Artes e um passeio cultural dinamizado pelo Município de Aljezur e a
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur. Os “jovens exploradores” foram
bem preparados para este dia de aventura, com um Kit de Explorador oferecido pela organização do
Algarve + Sustentável.
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No próximo dia 26 de novembro encerra-se a 1ª fase deste evento com um Debate que irá reunir
profissionais e público em geral para partilhar vivências, conhecimento, estratégias e opiniões sobre dois
dos principais vetores do Plano Turismo + Sustentável 20-23, do Turismo de Portugal: estruturar uma
oferta cada vez mais sustentável e qualificar agentes do setor.

A participação é livre, mas sujeita a inscrição através do site do evento: algarvemaissustentavel.pt/

Depois deste debate o Algarve + Sustentável “vai de férias” até março de 2022, altura em que decorrerá
a 2ª das três fases do evento - a 3ª fase será entre outubro e novembro - cujo programa será
divulgado logo que esteja fechado.

 

(Link)
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O ALGARVE + SUSTENTÁVEL continua em ação com oficinas para
empresários, atividades de natureza para as escolas e um debate
para todos
Após a inauguração no passado dia 22 de outubro, é tempo de passar à ação para um
Algarve + Sustentável.

 

Após a inauguração no passado dia 22 de outubro, é tempo de passar à ação para um Algarve +
Sustentável.

O maior evento de valorização do património natural e de divulgação do turismo de natureza viu
acontecer, em outubro, duas Oficinas de Conhecimento direcionadas aos empresários, profissionais e
demais stakeholders de turismo. Dia 26, Filipa Vinha da Milestones dinamizou a oficina de Turismo de
Natureza & Marketing, e a 29 Orlando Paraíba, da Ena – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida foi o
responsável pela Oficina de Eficiência Hídrica e Energética.

 

Nas palavras de Filipa Vinha, os case studies foram os momentos mais interessantes para os
participantes “(...) pois viram a materialização de vários projetos, nomeadamente alguns que lhes são
familiares, podendo verificar que é possível trabalhar, em cada e qualquer projeto, fatores diferenciadores
(...)” tão importantes na estratégia de marketing e na “(...) diferenciação de produto, indo ao encontro
da economia das experiências.”

 

Já a 5 de novembro foi tempo de sensibilizar o público estudantil dos 5º e 6º anos das escolas do
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agrupamento de Aljezur para o património natural e cultural da região, promovendo o contacto direto e
a aprendizagem de boas práticas. As atividades foram muito diversificadas, desde a observação de
cetáceos, promovida pela Seafaris, observação de aves, promovida pela Associação Vita Nativa,
observação de flora e paisagem, promovida pela Walkin Sagres, passeio com burros e oficina de artes e
ofícios, promovida pela

 

Burros & Artes e um passeio cultural dinamizado pelo Município de Aljezur e a Associação de Defesa do
Património Histórico e Arqueológico de Aljezur. Os “jovens exploradores” foram bem preparados para
este dia de aventura, com um Kit de Explorador oferecido pela organização do Algarve + Sustentável.

 

No próximo dia 26 de novembro encerra-se a 1ª fase deste evento com um Debate que irá reunir
profissionais e público em geral para partilhar vivências, conhecimento, estratégias e opiniões sobre dois
dos principais vetores do Plano Turismo + Sustentável 20-23, do Turismo de Portugal: estruturar uma
oferta cada vez mais sustentável e qualificar agentes do setor. A participação é livre, mas sujeita a
inscrição através do site do evento algarvemaissutentavel.pt

 

Depois deste debate o Algarve + Sustentável “vai de férias” até março de 2022, altura em que decorrerá
a 2ª das três fases do evento - a 3ª fase será entre outubro e novembro - cujo programa será
divulgado logo que esteja fechado.

 

(Link)
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O ALGARVE + SUSTENTÁVEL continua em ação
Após a inauguração no passado dia 22 de outubro, é tempo de passar à ação para um
Algarve + Sustentável.

Após a inauguração no passado dia 22 de outubro, é tempo de passar à ação para um Algarve +
Sustentável.

O maior evento de valorização do património natural e de divulgação do turismo de natureza viu
acontecer,
em outubro, duas Oficinas de Conhecimento direcionadas aos empresários, profissionais e demais
stakeholders de turismo. Dia 26, Filipa Vinha da Milestones dinamizou a oficina de Turismo de Natureza &
Marketing, e a 29 Orlando Paraíba, da Ena – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida foi o responsável
pela Oficina de Eficiência Hídrica e Energética.

Nas palavras de Filipa Vinha, os case studies foram os momentos mais interessantes para os
participantes
“(…) pois viram a materialização de vários projetos, nomeadamente alguns que lhes são familiares,
podendo
verificar que é possível trabalhar, em cada e qualquer projeto, fatores diferenciadores (…)” tão
importantes
na estratégia de marketing e na “(…) diferenciação de produto, indo ao encontro da economia das
experiências.”

25/46



Já a 5 de novembro foi tempo de sensibilizar o público estudantil dos 5º e 6º anos das escolas do
agrupamento de Aljezur para o património natural e cultural da região, promovendo o contacto direto e
a
aprendizagem de boas práticas. As atividades foram muito diversificadas, desde a observação de
cetáceos,
promovida pela Seafaris, observação de aves, promovida pela Associação Vita Nativa, observação de
flora
e paisagem, promovida pela Walkin Sagres, passeio com burros e oficina de artes e ofícios, promovida
pela
Burros & Artes e um passeio cultural dinamizado pelo Município de Aljezur e a Associação de Defesa do
Património Histórico e Arqueológico de Aljezur. Os “jovens exploradores” foram bem preparados para
este
dia de aventura, com um Kit de Explorador oferecido pela organização do Algarve + Sustentável.

No próximo dia 26 de novembro encerra-se a 1ª fase deste evento com um Debate que irá reunir
profissionais e público em geral para partilhar vivências, conhecimento, estratégias e opiniões sobre dois
dos principais vetores do Plano Turismo + Sustentável 20-23, do Turismo de Portugal: estruturar uma
oferta
cada vez mais sustentável e qualificar agentes do setor. A participação é livre, mas sujeita a inscrição
através do site do evento algarvemaissutentavel.pt

Depois deste debate o Algarve + Sustentável “vai de férias” até março de 2022, altura em que decorrerá
a
2ª das três fases do evento – a 3ª fase será entre outubro e novembro – cujo programa será divulgado
logo
que esteja fechado.

(Link)
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«Algarve + Sustentável» já realizou oficinas para empresários e
atividades de natureza para escolas
Foi em prol de um turismo mais consciente, ecológico e sustentável que a Bienal de
T urismo de Natureza (BT N) e a Algarve Nature Fest (ANF), dois dos mais reconhecidos
eventos sobre turismo de natureza do Algarve

 

Foi em prol de um turismo mais consciente, ecológico e sustentável que a Bienal de Turismo de Natureza
(BTN) e a Algarve Nature Fest (ANF), dois dos mais reconhecidos eventos sobre turismo de natureza do
Algarve, se juntaram num evento único, o "Algarve + Sustentável", organizado pela Vicentina -
Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, Turismo do Algarve com o apoio do Município de
Aljezur, sendo cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020.

 Após a inauguração no passado dia 22 de outubro, foi tempo de passar à ação.
 
Considerado como o maior evento de valorização do património natural e de divulgação do turismo de
natureza, foram realizadas em outubro, duas oficinas de conhecimento direcionadas aos empresários,
profissionais e demais stakeholders de turismo. No dia 26, Filipa Vinha da Milestones dinamizou a oficina
de turismo de natureza & marketing, a 29, Orlando Paraíba, da Ena – Agência de Energia e Ambiente da
Arrábida foi o responsável pela oficina de eficiência hídrica e energética.
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 Nas palavras de Filipa Vinha, os case studies foram os momentos mais interessantes para os
participantes “pois viram a materialização de vários projetos, nomeadamente alguns que lhes são
familiares, podendo verificar que é possível trabalhar, em cada e qualquer projeto, fatores
diferenciadores” tão importantes na estratégia de marketing e na “diferenciação de produto, indo ao
encontro da economia das experiências.”
 
Já a 5 de novembro, sensibilizou-se o público estudantil dos 5º e 6º anos das escolas do agrupamento
de Aljezur para o património natural e cultural da região. As atividades passaram pela observação de
cetáceos, promovida pela Seafaris, observação de aves, promovida pela Associação Vita Nativa,
observação de flora e paisagem, promovida pela Walkin Sagres, passeio com burros e oficina de artes e
ofícios, promovida pela Burros & Artes e um passeio cultural dinamizado pelo Município de Aljezur e a
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur. 
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No próximo dia 26 de novembro, encerra-se a primeira fase deste evento com um debate que espera
reunir profissionais e público em geral para partilhar vivências, conhecimento, estratégias e opiniões
sobre dois dos principais vetores do Plano Turismo + Sustentável 20-23, do Turismo de Portugal:
estruturar uma oferta cada vez mais sustentável e qualificar agentes do setor. A participação é livre, mas
sujeita a inscrição através do site do evento.

 

Depois deste debate o Algarve + Sustentável “vai de férias” até março de 2022, altura em que decorrerá
a segunda das três fases do evento - a terceira fase será entre outubro e novembro - cujo programa
será divulgado logo que esteja fechado.

 

(Link)
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Após apresentação, projeto ALGARVE + SUSTENTÁVEL promove
ações
Após a inauguração do projeto, no final de outubro, o projeto ALGARVE + SUST ENT ÁVEL
arrancou com ações direcionadas para empresários, escolas e para toda a comunidade,
anunciou a organização. A primeira fase do projeto termina a 26 de novembro com um
debate sobre turismo sustentável.

Após a inauguração do projeto, no final de outubro, o projeto ALGARVE + SUSTENTÁVEL arrancou com
ações direcionadas para empresários, escolas e para toda a comunidade, anunciou a organização. A
primeira fase do projeto termina a 26 de novembro com um debate sobre turismo sustentável.

O maior evento de valorização do património natural e de divulgação do turismo de natureza viu
acontecer, em outubro, duas “oficinas de conhecimento” direcionadas aos empresários, profissionais e
demais stakeholders de turismo.

No dia 26 de outubro, Filipa Vinha, da Milestones, dinamizou a oficina “Turismo de Natureza &
Marketing”, e a 29, Orlando Paraíba, da Ena – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, foi o
responsável pela Oficina “Eficiência Hídrica e Energética”. Nas palavras de Filipa Vinha, os case studies
foram os momentos mais interessantes para os participantes “(…) pois viram a materialização de vários
projetos, nomeadamente alguns que lhes são familiares, podendo verificar que é possível trabalhar, em
cada e qualquer projeto, fatores diferenciadores (…)” tão importantes na estratégia de marketing e na
“(…) diferenciação de produto, indo ao encontro da economia das experiências.”

Já a 5 de novembro, foi tempo de sensibilizar o público estudantil, do 5.º e 6.º ano, das escolas do
agrupamento de Aljezur para o património natural e cultural da região, promovendo o contacto direto e
a aprendizagem de boas práticas. As atividades abrangeram a observação de cetáceos, promovida pela
Seafaris, observação de aves, promovida pela Associação Vita Nativa, observação de flora e paisagem,
promovida pela Walkin Sagres, passeio com burros e oficina de artes e ofícios, promovida pela Burros &
Artes e um passeio cultural dinamizado pelo Município de Aljezur e a Associação de Defesa do Património
Histórico e Arqueológico de Aljezur.
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No próximo dia 26 de novembro, encerra-se a primeira fase deste evento, com um debate que irá reunir
profissionais e público em geral, para partilhar vivências, conhecimento, estratégias e opiniões sobre dois
dos principais vetores do Plano Turismo + Sustentável 20-23, do Turismo de Portugal: estruturar uma
oferta cada vez mais sustentável e qualificar agentes do setor. A participação é livre, mas sujeita a
inscrição através do site do evento algarvemaissutentavel.pt.

Depois deste debate, o Algarve + Sustentável “vai de férias” até março de 2022, altura em que
decorrerá a segunda das três fases do evento. A terceira fase ocorre entre outubro e novembro de
2022.

Notícia
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O ALGARVE + SUSTENTÁVEL continua em acção
Com oficinas para empresários, atividades de natureza para as escolas e um debate para
todos.
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Com oficinas para empresários, atividades de natureza para as escolas e um debate para todos.

Após a inauguração no passado dia 22 de Outubro, é tempo de passar à acção para um Algarve +
Sustentável.

O maior evento de valorização do património natural e de divulgação do turismo de natureza viu
acontecer, em Outubro, duas Oficinas de Conhecimento direccionadas aos empresários, profissionais e
demais stakeholders de turismo. Dia 26, Filipa Vinha da Milestones dinamizou a oficina de Turismo de
Natureza & Marketing, e a 29 Orlando Paraíba, da Ena – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida foi o
responsável pela Oficina de Eficiência Hídrica e Energética.

Nas palavras de Filipa Vinha, os case studies foram os momentos mais interessantes para os
participantes “(...) pois viram a materialização de vários projetos, nomeadamente alguns que lhes são
familiares, podendo verificar que é possível trabalhar, em cada e qualquer projeto, fatores diferenciadores
(...)” tão importantes na estratégia de marketing e na “(...) diferenciação de produto, indo ao encontro
da economia das experiências.”

Já a 5 de Novembro foi tempo de sensibilizar o público estudantil dos 5º e 6º anos das escolas do
agrupamento de Aljezur para o património natural e cultural da região, promovendo o contacto directo e
a aprendizagem de boas práticas. As actividades foram muito diversificadas, desde a observação de
cetáceos, promovida pela Seafaris, observação de aves, promovida pela Associação Vita Nativa,
observação de flora e paisagem, promovida pela Walkin Sagres, passeio com burros e oficina de artes e
ofícios, promovida pela Burros & Artes e um passeio cultural dinamizado pelo Município de Aljezur e a
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur. Os “jovens exploradores” foram
bem preparados para este dia de aventura, com um Kit de Explorador oferecido pela organização do
Algarve + Sustentável.

No próximo dia 26 de Novembro encerra-se a 1ª fase deste evento com um Debate que irá reunir
profissionais e público em geral para partilhar vivências, conhecimento, estratégias e opiniões sobre dois
dos principais vetores do Plano Turismo + Sustentável 20-23, do Turismo de Portugal: estruturar uma
oferta cada vez mais sustentável e qualificar agentes do setor. A participação é livre, mas sujeita a
inscrição através do site do evento algarvemaissutentavel.pt

Depois deste debate o Algarve + Sustentável “vai de férias” até Março de 2022, altura em que decorrerá
a 2ª das três fases do evento - a 3ª fase será entre Outubro e Novembro - cujo programa será
divulgado logo que esteja fechado.

33/46



 

Notícia
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A VOZ DO @LGARVE
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Quinta do Lago apresenta Quinta Shopping - Feira de Natal
Entre no espírito festivo da época natalícia que se aproxima e visite a tradicional Feira de
Natal do Quinta Shopping, na Quinta do Lago, no sábado, dia 27 de Novembro 2021,
entre as 10.00h e as 17.00h.

A feira conta com uma seleção variada de cerca de 50 expositores com diversos produtos alusivos à
época, e uma ampla variedade de produtos artesanais, comidas e bebidas regionais, para todos os
gostos e preferências, ideais para uma oferta de Natal mais especial ou mesmo para si.

Descubra as propostas originais para os presentes mais requintados como a beleza da ceramica, dos
tecidos e da cortiça. Delicie-se com os chocolates, os licores e os bolos tradicionais ou experimente as
novas tendências dos óleos essenciais, sabonetes e da joalharia artesanal. E ainda a decoração e
arranjos de flores e os inúmeros produtos biológicos, ecológicos, orgânicos ou naturais.

A não perder, pelas 11.30h, e para os mais pequenos, a entrada exuberante do Pai Natal, onde
encontrará um cenário específico para fotografias de família, ideais como uma lembrança mais
personalizada.

A feira é já uma tradição no Quinta Shopping que atrai muitos turistas e residentes locais proporcionando
um ambiente perfeito para as tradicionais compras de Natal. Ao mesmo tempo, os visitantes têm a
possibilidade de conhecer as propostas para a estação dos mais de 60 espaços no Quinta Shopping
incluindo restaurantes e bares.

Entre no espírito de Natal com o Quinta Shopping e acarinhe um dos projetos de solidariedade
apadrinhados pela ACCA – Associação de Crianças Carenciadas do Algarve.
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ALGARVE PRIMEIRO
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Este fim de semana, Albufeira recebe o VII Meeting Internacional
do Algarve em natação
O VII Meeting Internacional do Algarve em natação, tem data marcada para os dias 12,
13 e 14 deste mês nas Piscinas Municipais de Albufeira.

O VII Meeting Internacional do Algarve em natação, tem data marcada para os dias 12, 13 e 14 deste
mês nas Piscinas Municipais de Albufeira.
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Em nota de imprensa, a autarquia informa que, a competição realizada em piscina curta (25 metros) é
uma das mais importantes do calendário nacional de natação. O evento terá um formato de
eliminatórias, finais e finais diretas em regime de absolutos realizadas em cinco sessões. Em 2019, esta
prova contou com a receção do público e dos atletas, pelo que Albufeira volta a receber o encontro,
depois do interregno de um ano, dado o elevado risco pandémico.

 

A edição deste ano, vai contar com a participação da seleção nacional absoluta, prevendo-se a presença
de cerca de 200 atletas oriundos de 42 clubes, nomeadamente 37 nacionais, de onde se destacam Sport
Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal, e ainda dois clubes de Espanha, um de Singapura, outro
de Moçambique e um do Malawi.

 

José Carlos Rolo, presidente da Câmara de Albufeira, salienta que este evento, o maior realizado neste
espaço na última década, «será uma excelente preparação para o Mundial de Natação de Síndrome de
Down – DSISO a realizar em 2022».

 

Nas mesmas declarações, o autarca acredita que, «esta modalidade desportiva pode ter um grande
impacto na imagem de Albufeira enquanto destino de práticas desportivas».

 

Refere ainda a mesma publicação que, o VII Meeting Internacional de Natação do Algarve é reconhecido
pela FPN e pela FINA como um dos eventos de qualificação para as principais competições nacionais e
internacionais, tais como: o Campeonato Nacional em piscina curta a realizar entre os dias 26 e 28 de
novembro em Leiria e o Campeonato do Mundo em piscina curta a realizar entre os dias 16 e 21 de
dezembro em Abu Dhabi.

 

A prova é organizada pela Associação de Natação do Algarve (ANALGARVE), com o apoio da Federação
Portuguesa de Natação (FPN), do Futebol Clube de Ferreiras e da Câmara Municipal de Albufeira.

 

Notícia
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"Dia dos solteiros" com ofertas exclusivas na Vila Galé
Campanha é válida para todas as reservas diretas efetuadas a 11 de novembro, durante
24 horas, para estadas até 31 de março de 2022
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Pra celebrar o "Dia dos solteiros", que se assinala mundialmente esta quinta-feira, 11 de
novembro, a Vila Galé tem uma campanha exclusiva para usufruir individualmente.

As reservas feitas neste dia em quarto single terão um valor de 50 euros por noite nos hotéis Vila Galé
 de quatro estrelas e de 80 euros por noite nas unidades de cinco estrelas, sempre com pequeno-almoço
incluído. Caso se queira acomodar uma ou duas crianças até aos 12 anos (consoante a disponibilidade
do hotel), não haverá qualquer custo adicional.

Esta campanha é válida para todas as reservas diretas efetuadas a 11 de novembro, durante 24 horas,
para estadas até 31 de março de 2022 (excetuando-se o período do réveillon, de 28 de dezembro a 2
de janeiro), não acumulando com outros descontos em vigor.

As reservas devem ser feitas no site da Vila Galé, com o código promocional JUSTME, através
do email portugal.reservas@vilagale.com ou pelo número de telefone 212 460 650.

Também os Satsanga Spa & Wellness terão uma campanha exclusiva para este dia: a compra
de vouchers massagem beneficia de um desconto de 15%.

Sobre o Grupo Vila Galé
A Vila Galé é o segundo maior grupo hoteleiro em Portugal e está no ranking das maiores empresas de
hotelaria do mundo.

O grupo é composto por diversas sociedades, das quais se destaca, pela sua dimensão e importância, a
Vila Galé - Sociedade de Empreendimentos Turísticos, SA.

A rede de hotéis Vila Galé conta atualmente com 27 unidades em território português - Algarve, Elvas,
Évora, Beja, Alter do Chão, Oeiras, Estoril Cascais, Sintra, Ericeira, Lisboa, Coimbra, Serra da Estrela,
Porto, Braga, Douro e Arquipélago da Madeira - e dez no Brasil, com mais de 8.000 quartos.

 

Notícia
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Algarve. Um fim de semana em grande
Além do Moto GP, foram várias as provas desportivas que deram ao Algarve vários
motivos para sorrir este fim de semana. O  sol brilhou e o público disse ‘presente’. As
perspetivas para a retoma são as melhores e agora é esperar que a pandemia continue a
ajudar.

As imagens das televisões não deixam margem para dúvidas: o Algarve encheu para deixar passar o
Moto GP e a região parece estar a viver uma das melhores fases deste o início da pandemia de covid-19,
em março de 2020.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, a certeza é uma: este fim de semana correu
“muitíssimo bem” para uma região fortemente afetada pela pandemia. A procura para o Moto GP foi
muito boa: “Tivemos 43 mil bilhetes vendidos e próximo das 70 mil entradas durante o fim de semana.
Tivemos naturalmente muitos portugueses mas também muitos espanhóis, ingleses, franceses... até
porque o piloto que se sagrou campeão é francês, Fabio Quartararo”, diz João Fernandes.

Ainda sobre esta prova, que trouxe ao Algarve uma estrela do desporto quase em fim de carreira –
Valentino Rossi – o responsável pelo turismo algarvio diz que chegaram alguns italianos à região. Mas
não só. “O que se via era muitos adeptos do Rossi mas o Rossi é o melhor corredor de todos os
tempos, por isso, tem adeptos que não são italianos”.

Na mesma linha de pensamento está Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) que diz que “o balanço destes eventos é sempre
positivo porque para além de atrair um número elevado de espetadores, são eventos que têm uma
grande projeção internacional” e, por isso, “funcionam tão bem como meios privilegiados e promoção e
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divulgação da região no exterior”.

Ao i, o responsável defende que “as unidades hoteleiras e de empreendimentos turísticos que estão na
área de influência do autódromo, designadamente na zona de Portimão, Praia da Rocha, Alvor, Lagos,
etc, tiveram ocupações elevadas naquelas unidades hoteleiras que receberam as equipas, os sponsors,
os jornalistas, todo aquele círculo que acompanha esta prova e obviamente que isso teve reflexos
também depois nas receitas e não apenas nos hotéis e empreendimentos mas também da restauração
e do comércio em geral uma vez que os espetadores que vêm assistir às provas acabam depois por
consumir um pouco por toda a região mas sobretudo naquela zona próxima do autódromo”.

Feitas as contas, não há dúvidas: o evento foi “muito bom”. E a justificação é simples: “Estas coisas são
muito positivas, são eventos que se inserem naquela estratégia que temos vindo a defender de dotar o
Algarve de meia dúzia de eventos âncora nos períodos de menor procura para que possam gerar fluxos
turísticos importantes por um lado, e depois terem a tal cobertura mediática internacional que promove a
região e, portanto, nessa perspetiva, é preciso garantir que estes eventos têm continuidade no futuro”,
diz Elidérico Viegas acrescentando que “o que é preciso não é que estes eventos se realizem apenas um
ano ou dois mas que se afirmem progressivamente nos calendários europeus das grandes realizações.
Europeus e mundiais”.

Apesar de referir que o Moto GP não é “propriamente a Fórmula 1”, o presidente da AHETA nota que
“não deixa de ser um evento de dimensão internacional e, portanto, cumpre aqueles objetivos que se
pretende para a região”.

Mas foram os portugueses a “salvar” o fim de semana? Não só. Segundo Elidérico Viegas, apesar de
termos “assistido sobretudo este ano” a uma enorme procura portuguesa, “já o ano passado isso se
havia verificado nos meses de verão mas este ano mais, uma subida exponencial da procura por parte
dos portugueses que influenciaram positivamente as ocupações. Contribuíram sobretudo em agosto,
setembro e mesmo em outubro para a melhoria exponencial das taxas de ocupação comparativamente
a 2020 mas ainda se encontram abaixo de 2019”.

Outros eventos importantes Mas a verdade é que o Algarve não recebeu apenas o Moto GP este fim de
semana. “Tínhamos a decorrer o Portugal Master, o Moto GP, o triatlo internacional e uma prova de
hipismo muito importante, o Vilamoura Champions Tour, que tem expressão ao nível mediático
internacional e realmente correu tudo bastante bem”, diz João Fernandes. A título de exemplo, o
responsável atira que no Portugal Master, existiram 24 mil espetadores em quatro dias, “o que é muito
bom sobretudo para este reinício do golfe”. “Estamos a falar de uma prova que chega a quase 500
milhões de lares e cujo o retorno mediático está estimado em 63 milhões de euros, o que é
naturalmente muito relevante sobretudo porque é sobre o produto turístico que mais ajuda a atenuar a
sazonalidade na medida em que o golfe tem maior expressão no período intermédio do ano em termos
de procura”, acrescenta.

Junta-se o Triatlo Internacional de Quarteira com a taça da Europa masculinos e femininos e com o
campeonato mundial juniores de masculinos e femininos. “Estamos a falar de 700 atletas de 36
seleções, sendo que dentro dessas 36 seleções está o nosso top 10 de mercados emissores turísticos,
o que também é relevante e também tem transmissão televisiva”.

Destaque ainda para o Vilamoura Champions Tour que é um conjunto de provas de hipismo que servem,
no fundo, para os cavaleiros pontuarem para irem aos jogos olímpicos de Tóquio. “Estamos também a
falar de 350 cavaleiros de 30 países no centro hípico de Vilamoura”. Por isso, não há dúvidas para João
Fernandes: “Tivemos todas as razões para alargar aqui este período já de época baixa mas que vem no
seguimento de um outubro muito interessante do ponto de vista da procura nacional e internacional pelo
Algarve”.

E, feitas as contas, é certo que o turismo tem vindo a crescer nesta região. E, se tudo correr como
esperado e se a pandemia não pregar partidas, “a reta final do ano dá-nos sinais de uma retoma que
obviamente ainda fica aquém dos números de 2019 mas que já nos dá um ânimo para 2022”, prevê
João Fernandes.

Voos particulares Ao i, João Fernandes diz que “este fim de semana e a propósito até de nos
encontrarmos nestas provas, a aviação executiva de jatos particulares tem vindo a crescer no Algarve e,
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felizmente, é também um sinal de uma procura de um segmento com maior poder aquisitivo que é
especialmente importante para reposicionarmos o destino Algarve”. Para o responsável é claro que “o
destino Algarve é reconhecidamente reconhecido como melhor destino de Praia da Europa, como melhor
destino de golfe do mundo, tem muitos outros apelos e tem que chegar a segmentos mais exigentes
porque, felizmente, a oferta condiz com essa exigência”.

A época alta do golfe Depois da tradicional época alta do verão, o Algarve é agora palco da época alta do
golfe que, nas palavras de Elidérico Viegas, “está a correr bem”. Lembrando que “a época alta do golfe
coincide com a época baixa do turismo”, o responsável garante que se tem assistido “a um aumento da
procura sobretudo nestes meses de setembro, outubro e novembro”. E as expectativas são as
melhores: “Se tudo correr bem, se a pandemia não se agravar, estamos em condições de afirmar que
estão criadas as condições para que nós possamos iniciar a retoma, recuperação da procura turística
para o Algarve”, diz ao i. Embora recorde que “no que se refere ao alojamento isso só irá ocorrer a partir
da Páscoa do próximo ano uma vez que, como sabemos, neste momento de período de estação baixa
a estação é deficitária e uma grande parte dos empreendimentos encontra-se mesmo encerrado”.

Hotéis encerrados Atualmente, há vários hotéis encerrados no Algarve, como é o caso do Ria Park. Mas
estes encerramentos não causam estranheza ao presidente da AHETA. “Tradicionalmente mais de 40%
da oferta turística da região encerra durante a estação baixa”, diz, acrescentando que “isso já se
verificava antes da pandemia e, naturalmente, vai verificar-se também agora”. Elidérico Viegas diz que
“importa relembrar que na estação baixa a gestão é deficitária, o hotel que referiu é apenas um dos tais
40 e tal % que encerram durante o período de inverno”.

Já João Fernandes lembra que, no caso do Ria Park, este é um hotel que já fecha habitualmente neste
período, naquilo que descreve como “estratégia comercial”. E diz que não é caso único. Mas, neste caso,
“o grupo que é detentor desse hotel, tem o hotel Quinta do Lago que ficou aberto até mais tarde”. E
explica: “Quando os grupos hoteleiros têm mais que uma unidade também acabam por jogar um pouco
com a sua capacidade de forma a poder ajustar os custos da operação à procura”. Mas também o Hotel
Quinta do Lago fechou portas este fim de semana e só voltará a abrir daqui a cinco meses, algo que
alguns comerciantes acham lamentável. “Se os hotéis fecham, os clientes deixam de vir. Torna-se um
ciclo vicioso e pouco motivador para combater a sazonalidade da região”, diz ao i um empresário da
restauração.

Já João Fernandes tem outra leitura. “Não há dificuldade de alguém que queira deslocar-se ao Algarve
ter, hoje, um alojamento com qualidade onde ficar”. Só que, “como habitualmente, no pico da épica
baixa o Algarve tem menos capacidade do que na época alta”.
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Algarve. Um fim de semana em grande
Além do Moto GP, foram várias as provas desportivas que deram ao Algarve vários
motivos para sorrir este fim de semana. O  sol brilhou e o público disse ‘presente’. As
perspetivas para a retoma são as melhores e agora é esperar que a pandemia continue a
ajudar.

As imagens das televisões não deixam margem para dúvidas: o Algarve encheu para deixar passar o
Moto GP e a região parece estar a viver uma das melhores fases deste o início da pandemia de covid-19,
em março de 2020.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, a certeza é uma: este fim de semana correu
“muitíssimo bem” para uma região fortemente afetada pela pandemia. A procura para o Moto GP foi
muito boa: “Tivemos 43 mil bilhetes vendidos e próximo das 70 mil entradas durante o fim de semana.
Tivemos naturalmente muitos portugueses mas também muitos espanhóis, ingleses, franceses... até
porque o piloto que se sagrou campeão é francês, Fabio Quartararo”, diz João Fernandes.

Ainda sobre esta prova, que trouxe ao Algarve uma estrela do desporto quase em fim de carreira –
Valentino Rossi – o responsável pelo turismo algarvio diz que chegaram alguns italianos à região. Mas
não só. “O que se via era muitos adeptos do Rossi mas o Rossi é o melhor corredor de todos os
tempos, por isso, tem adeptos que não são italianos”.

Na mesma linha de pensamento está Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) que diz que “o balanço destes eventos é sempre
positivo porque para além de atrair um número elevado de espetadores, são eventos que têm uma
grande projeção internacional” e, por isso, “funcionam tão bem como meios privilegiados e promoção e
divulgação da região no exterior”.
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Ao i, o responsável defende que “as unidades hoteleiras e de empreendimentos turísticos que estão na
área de influência do autódromo, designadamente na zona de Portimão, Praia da Rocha, Alvor, Lagos,
etc, tiveram ocupações elevadas naquelas unidades hoteleiras que receberam as equipas, os sponsors,
os jornalistas, todo aquele círculo que acompanha esta prova e obviamente que isso teve reflexos
também depois nas receitas e não apenas nos hotéis e empreendimentos mas também da restauração
e do comércio em geral uma vez que os espetadores que vêm assistir às provas acabam depois por
consumir um pouco por toda a região mas sobretudo naquela zona próxima do autódromo”.

Feitas as contas, não há dúvidas: o evento foi “muito bom”. E a justificação é simples: “Estas coisas são
muito positivas, são eventos que se inserem naquela estratégia que temos vindo a defender de dotar o
Algarve de meia dúzia de eventos âncora nos períodos de menor procura para que possam gerar fluxos
turísticos importantes por um lado, e depois terem a tal cobertura mediática internacional que promove a
região e, portanto, nessa perspetiva, é preciso garantir que estes eventos têm continuidade no futuro”,
diz Elidérico Viegas acrescentando que “o que é preciso não é que estes eventos se realizem apenas um
ano ou dois mas que se afirmem progressivamente nos calendários europeus das grandes realizações.
Europeus e mundiais”.

Apesar de referir que o Moto GP não é “propriamente a Fórmula 1”, o presidente da AHETA nota que
“não deixa de ser um evento de dimensão internacional e, portanto, cumpre aqueles objetivos que se
pretende para a região”.

Mas foram os portugueses a “salvar” o fim de semana? Não só. Segundo Elidérico Viegas, apesar de
termos “assistido sobretudo este ano” a uma enorme procura portuguesa, “já o ano passado isso se
havia verificado nos meses de verão mas este ano mais, uma subida exponencial da procura por parte
dos portugueses que influenciaram positivamente as ocupações. Contribuíram sobretudo em agosto,
setembro e mesmo em outubro para a melhoria exponencial das taxas de ocupação comparativamente
a 2020 mas ainda se encontram abaixo de 2019”.

Outros eventos importantes Mas a verdade é que o Algarve não recebeu apenas o Moto GP este fim de
semana. “Tínhamos a decorrer o Portugal Master, o Moto GP, o triatlo internacional e uma prova de
hipismo muito importante, o Vilamoura Champions Tour, que tem expressão ao nível mediático
internacional e realmente correu tudo bastante bem”, diz João Fernandes. A título de exemplo, o
responsável atira que no Portugal Master, existiram 24 mil espetadores em quatro dias, “o que é muito
bom sobretudo para este reinício do golfe”. “Estamos a falar de uma prova que chega a quase 500
milhões de lares e cujo o retorno mediático está estimado em 63 milhões de euros, o que é
naturalmente muito relevante sobretudo porque é sobre o produto turístico que mais ajuda a atenuar a
sazonalidade na medida em que o golfe tem maior expressão no período intermédio do ano em termos
de procura”, acrescenta.

Junta-se o Triatlo Internacional de Quarteira com a taça da Europa masculinos e femininos e com o
campeonato mundial juniores de masculinos e femininos. “Estamos a falar de 700 atletas de 36
seleções, sendo que dentro dessas 36 seleções está o nosso top 10 de mercados emissores turísticos,
o que também é relevante e também tem transmissão televisiva”.

Destaque ainda para o Vilamoura Champions Tour que é um conjunto de provas de hipismo que servem,
no fundo, para os cavaleiros pontuarem para irem aos jogos olímpicos de Tóquio. “Estamos também a
falar de 350 cavaleiros de 30 países no centro hípico de Vilamoura”. Por isso, não há dúvidas para João
Fernandes: “Tivemos todas as razões para alargar aqui este período já de época baixa mas que vem no
seguimento de um outubro muito interessante do ponto de vista da procura nacional e internacional pelo
Algarve”.

E, feitas as contas, é certo que o turismo tem vindo a crescer nesta região. E, se tudo correr como
esperado e se a pandemia não pregar partidas, “a reta final do ano dá-nos sinais de uma retoma que
obviamente ainda fica aquém dos números de 2019 mas que já nos dá um ânimo para 2022”, prevê
João Fernandes.

Voos particulares Ao i, João Fernandes diz que “este fim de semana e a propósito até de nos
encontrarmos nestas provas, a aviação executiva de jatos particulares tem vindo a crescer no Algarve e,
felizmente, é também um sinal de uma procura de um segmento com maior poder aquisitivo que é
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especialmente importante para reposicionarmos o destino Algarve”. Para o responsável é claro que “o
destino Algarve é reconhecidamente reconhecido como melhor destino de Praia da Europa, como melhor
destino de golfe do mundo, tem muitos outros apelos e tem que chegar a segmentos mais exigentes
porque, felizmente, a oferta condiz com essa exigência”.

A época alta do golfe Depois da tradicional época alta do verão, o Algarve é agora palco da época alta do
golfe que, nas palavras de Elidérico Viegas, “está a correr bem”. Lembrando que “a época alta do golfe
coincide com a época baixa do turismo”, o responsável garante que se tem assistido “a um aumento da
procura sobretudo nestes meses de setembro, outubro e novembro”. E as expectativas são as
melhores: “Se tudo correr bem, se a pandemia não se agravar, estamos em condições de afirmar que
estão criadas as condições para que nós possamos iniciar a retoma, recuperação da procura turística
para o Algarve”, diz ao i. Embora recorde que “no que se refere ao alojamento isso só irá ocorrer a partir
da Páscoa do próximo ano uma vez que, como sabemos, neste momento de período de estação baixa
a estação é deficitária e uma grande parte dos empreendimentos encontra-se mesmo encerrado”.

Hotéis encerrados Atualmente, há vários hotéis encerrados no Algarve, como é o caso do Ria Park. Mas
estes encerramentos não causam estranheza ao presidente da AHETA. “Tradicionalmente mais de 40%
da oferta turística da região encerra durante a estação baixa”, diz, acrescentando que “isso já se
verificava antes da pandemia e, naturalmente, vai verificar-se também agora”. Elidérico Viegas diz que
“importa relembrar que na estação baixa a gestão é deficitária, o hotel que referiu é apenas um dos tais
40 e tal % que encerram durante o período de inverno”.

Já João Fernandes lembra que, no caso do Ria Park, este é um hotel que já fecha habitualmente neste
período, naquilo que descreve como “estratégia comercial”. E diz que não é caso único. Mas, neste caso,
“o grupo que é detentor desse hotel, tem o hotel Quinta do Lago que ficou aberto até mais tarde”. E
explica: “Quando os grupos hoteleiros têm mais que uma unidade também acabam por jogar um pouco
com a sua capacidade de forma a poder ajustar os custos da operação à procura”. Mas também o Hotel
Quinta do Lago fechou portas este fim de semana e só voltará a abrir daqui a cinco meses, algo que
alguns comerciantes acham lamentável. “Se os hotéis fecham, os clientes deixam de vir. Torna-se um
ciclo vicioso e pouco motivador para combater a sazonalidade da região”, diz ao i um empresário da
restauração.

Já João Fernandes tem outra leitura. “Não há dificuldade de alguém que queira deslocar-se ao Algarve
ter, hoje, um alojamento com qualidade onde ficar”. Só que, “como habitualmente, no pico da épica
baixa o Algarve tem menos capacidade do que na época alta”.
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