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Algarve. Ocupação hoteleira mais do que triplicou em novembro
Comparativamente ao ano passado, a taxa média de ocupação subiu 225%, com o
mercado nacional a aumentar 6,8% e o externo a diminuir 13,3%, segundo dados da
Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

A taxa média de ocupação hoteleira em novembro no Algarve mais do que triplicou face a novembro do
ano passado ficando, ainda assim, ligeiramente abaixo dos valores registados no mesmo mês de 2019,
de acordo com o divulgado esta segunda-feira.

Segundo dados da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), a taxa de
ocupação global média por quarto foi de 41,3% em novembro, menos 5,8% do que o valor registado
em 2019, antes do início da pandemia de covid-19.

No entanto, comparativamente a 2020, a taxa média de ocupação subiu 225%, com o mercado
nacional a aumentar 6,8% e o externo a diminuir 13,3%, face a novembro de 2019, adiantou a maior
associação regional do setor em comunicado.

Em termos acumulados, desde o início do ano, a ocupação por quarto regista uma descida média de
47% e o volume de vendas uma descida de 40% face ao mesmo período de 2019.

Por zonas geográficas, face a novembro de 2019, as maiores descidas verificaram-se em Monte Gordo
e Vila Real de Santo António (menos 57,4%), Albufeira (menos 23,0%) e Carvoeiro e Armação de Pêra
(menos 16,3%).

O volume de vendas aumentou 1,3% face a novembro de 2019 e 248% face ao mesmo mês de 2020,
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sublinhou a AHETA.

Segundo a associação, as vendas efetuadas através de plataformas 'online' não incluem o pagamento
das comissões, "o que influencia o aumento homólogo do volume de vendas e, por essa via, os preços
praticados".

Em novembro de 2021, 28,5% das vendas foram efetuadas através de operadores turísticos
tradicionais, contra os 43,7% de 2019.

De acordo com a AHETA, as médias de ocupação "não se refletem de igual modo em todos os
estabelecimentos, havendo discrepâncias em função das categorias e zonas geográficas".
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Governo garante continuidade do projeto de Jorge Sampaio |
Arranca hoje a campanha de alerta “Taxa Zero ao Volante” |
Ocupação hoteleira no Algarve mais do que triplicou |Programa
de apoio a quem se fixar no interior com 711 candidatura
Breves - NACIONAL II
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UE. Tráfego aéreo de passageiros derrapa mais de 73% em 2020
Portugal contou com uma quebra de 69,9% no número de passageiros face a 2019
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Portugal perdeu menos passageiros do que UE
Portugal perdeu quase 70% dos passageiros em transporte aéreo em 2020, abaixo da
média da União Europeia (UE 73%) e em quinto lugar da tabela dos Estados-membros
menos prejudicados neste setor pela pandemia, segundo o Eurostat
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A palavra de ordem do 46.º Congresso das Agências de Viagens
e Turismo foi flexibilidade
A palavra de ordem do 46.º Congresso das Agências de Viagens e T urismo foi
flexibilidade

A palavra de ordem do 46.º Congresso das Agências de Viagens e Turismo foi flexibilidade
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EUA desaconselham viagens para Portugal |África ficou “isolada”
após descoberta de nova variante | Afluência leva à suspensão
da casa aberta em Lisboa
Breves - NACIONAL
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Os Estados Unidos da América colocaram Portugal no nível mais
alto de alerta de pandemia e desaconselham viagens para o
nosso país
Os Estados Unidos da América colocaram Portugal no nível mais alto de alerta de
pandemia e desaconselham viagens para o nosso país

Os Estados Unidos da América colocaram Portugal no nível mais alto de alerta de pandemia e
desaconselham viagens para o nosso país
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O Centro de Controlo e prevenção de doenças dos Estados
Unidos desaconselha as viagens para Portugal
O Centro de Controlo e prevenção de doenças dos Estados Unidos desaconselha as
viagens para Portugal

O Centro de Controlo e prevenção de doenças dos Estados Unidos desaconselha as viagens para
Portugal
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CNN PORTUGAL
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O controlo da entrada de passageiros nos aeroportos
portugueses vai ser reforçado com recurso a profissionais de
segurança privada
O controlo da entrada de passageiros nos aeroportos portugueses vai ser reforçado com
recurso a profissionais de segurança privada

O controlo da entrada de passageiros nas nos aeroportos portugueses vai ser reforçado com recurso a
profissionais de segurança privada o 100 o setor, no entanto, queixa-se de vários problemas. O anúncio
foi feito pelo primeiro-ministro controlo de passageiros nos aeroportos é reforçado com segurança
privada, mas o setor queixa-se de falta de regulamentação e alerta para uma concorrência desleal no
acesso a concursos públicos que permite a contratação abaixo dos valores dos serviços prestados.
Imagine um salário mínimo nos 705 euros e que é necessário colocar um trabalhador numa determinada
instalação pública ou privada durante o mês de trabalho, a empresa cobra 500 euros, portanto, a
pergunta é então como é que eu posso ter de pagar 705 e cobro, 500 ou 600 está na lei da segurança
privada que a venda com prejuízo é uma prática comercial desleal. A lei tem sido letra morta. A
Associação de empresas de segurança garante que a falta de fiscalização, leva a pagamentos não
declarados acabando por lesar. O próprio Estado a nossa associação já promoveu um estudo que
avaliou em cerca de 40 milhões de euros, o prejuízo anual para o Estado. A TVI contactou o Ministério da
Administração Interna, mas não obteve qualquer resposta até ao momento.
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Covid-19: Situação “preocupante” no Algarve mas hospitais “não
estão no limite”
Ana Cristina Guerreiro, delegada de Saúde do Algarve, apontou como preocupações, as
temperaturas baixas, que “jogam a favor do vírus”, e a atividade social anterior ao Natal
, com muitos contactos em espaços fechados, que também “favorecem a possibilidade de
contágio”

A situação pandémica no Algarve é “preocupante”, com mais de três dezenas de surtos de covid-19, a
maioria em escolas, mas os hospitais “têm uma margem grande” para absorção de doentes, garantiram
esta segunda-feira as autoridades regionais de saúde.

“A situação epidemiológica no Algarve, aliás, como a nível nacional, é preocupante. Por um lado, porque
os números são elevados e, por outro, porque a estimativa é ainda de algum crescimento, o que faz
pressão sobre os serviços de saúde”, declarou a delegada de Saúde do Algarve em conferência de
imprensa.

Na conferência promovida pela Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro, em Loulé, Ana Cristina
Guerreiro apontou ainda, como preocupações, as temperaturas baixas, que “jogam a favor do vírus”, e
a atividade social anterior ao Natal , com muitos contactos em espaços fechados, que também
“favorecem a possibilidade de contágio”.

Segundo aquela responsável, que citou dados do passado sábado, o Algarve registava 3.339 casos
ativos de covid-19 e estavam internadas nos hospitais 88 pessoas, 20 delas nos cuidados intensivos e,
destas, 14 ventiladas.

Quantos aos surtos ativos, o Algarve contabiliza atualmente 35, dos quais 20 em escolas da região e
dois em lares de idosos, um destes de “alguma dimensão”, mas, entretanto, “já estabilizado”, sublinhou.

Segundo Ana Cristina Guerreiro, estão atualmente, no Algarve, 171 alunos infetados pelo novo
coronavírus e 2.487 em isolamento profilático, 20 funcionários infetados e 345 em isolamento e um
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total de 111 turmas em isolamento.

A delegada de Saúde do Algarve sustentou que as crianças “são infetadas pela família”, porque
“participam em festas de família, com duas ou três famílias que vêm de locais diferentes e, muitas vezes,
são os pais, dentro de casa, que contagiam os filhos”.

Na região, acrescentou, a taxa de incidência de covid-19 tem sido “predominante” na faixa etária dos
30-39 anos, seguindo-se a de 40-49 anos, “com crianças em idade escolar”, enquanto os mais idosos
“têm sido poupados”.

Quanto ao perfil dos doentes internados nos cuidados intensivos, a delegada de Saúde apontou que,
nesta última vaga, “são mais novos do que na primeira vaga de inverno” e que “sensivelmente 50 por
cento das pessoas não estão vacinadas”.

Por outro lado, sublinhou, registam-se também “alguns óbitos de pessoas mais novas, entre 40 e 60
anos, normalmente associadas a comorbilidades e algumas não vacinadas”.

O presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, Paulo Morgado, garantiu, porém,
que a pressão na capacidade hospitalar está “muito longe daquilo que são os números da chamada
terceira vaga”, entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021.

“A capacidade de resposta do Centro Hospitalar Universitário do Algarve tem uma margem grande para a
absorção de doentes internados com covid-19. Em Faro, essa capacidade ainda não está no limite e
pode ser aumentada, no Hospital do Barlavento [em Portimão] também, além das duas unidades
contratualizadas com privados, em Faro e Lagos, que também não têm a sua capacidade no limite. Há
ainda uma margem grande de crescimento para o número de doentes em enfermaria e cuidados
intensivos”, assegurou.

Com uma taxa de vacinação que não existia no Algarve há um ano – 85% da população com vacinação
completa –, as autoridades “não esperam” que os números de doentes internados possam atingir os do
último inverno.

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, sublinhou que a
região, municípios e autoridades de proteção civil e saúde pública “têm de se preparar para os próximos
seis meses”, face à renovação do processo de vacinação.

“Todos teremos de ser vacinados novamente, inclusivamente, como se espera, as crianças. Só a
vacinação dá uma resistência coletiva e esperemos que não se tire o pé desta consciência coletiva”,
disse o também presidente da Câmara de Olhão.
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CNN PORTUGAL
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Covid-19: "Situação é preocupante no Algarve. Estimativa é de
crescimento", diz delegada de saúde regional
Festas de passagem de ano canceladas por não estarem reunidas condições para cumprir
as medidas de contenção da covid

Festas de passagem de ano canceladas por não
estarem reunidas condições para cumprir as
medidas de contenção da covid
A delegada de saúde regional de Saúde do Algarve, Ana Cristina Guerreiro, fez esta segunda-feira um
balanço da evolução epidemiológica na região, avançando que a 'situação é preocupante'.

'A situação epidemiológica na região do Algarve é preocupante.
Preocupante porque os números são elevados e preocupante porque a
estimativa é ainda de algum crescimento, o que faz pressão sobre os
serviços de saúde', começou por dizer a delegada de saúde regional,
lembrando que essa é uma das maiores preocupações.

Também o presidente do Conselho Diretivo da ARS do Algarve, Paulo Morgado, lembrou que está a ser
feito o processo de reforço de vacinação em regime de marcação e também na modalidade de Casa
Aberta, apelando à vacinação de toda a população elegível. 
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Caracterização dos novos casos
Relativamente aos últimos dados conhecidos, Ana Cristina Guerreiro avançou que houve 265 novos
casos este sábado no Algarve, havendo atualmente na região 3339 casos ativos. O número de casos
em vigilância ativa (casos ativos e pessoas consideradas contactos de alto risco) é de 3129 e o número
de doentes internados é 88, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Destes 20, 14
estão ventilados. 

No que diz respeito à taxa de incidência é de 761 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Ana
Cristina Guerreiro lembrou que há concelhos mais afetados que outros, referindo-se a Portimão, Lagoa,
Monchique, Loulé e Faro. 

O grupo etário mais afetado pela pandemia naquela região situa-se entre os 30 e os 39 anos, seguindo-
se dos 40-49 e depois do grupo das crianças até aos nove anos, 'que tem crescido bastante', disse a
delegada de saúde.

'Têm sido poupados os grupos mais idosos. Particularmente as pessoas dos 70 aos 79 e 80+', explicou. 

Surtos
O Algarve conta atualmente com 35 surtos ativos, dos quais 20 são em escolas. Há 171 alunos
positivos à covid-19, 2487 a cumprir isolamento profilático.

No que diz respeito aos funcionários, há 20 casos positivos e 345 em isolamento. Há 111 turmas em
isolamento profilático.

A delegada de saúde disse ainda que há dois surtos em lares, um deles 'com alguma dimensão'.

Algarve sem festas de passagem de ano
Recorde-se que este sábado os 16 municípios do Algarve decidiram em conjunto cancelar a realização de
festas de passagem de ano por não estarem reunidas as condições para cumprir as medidas de
contenção da covid-19, anunciou a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Em comunicado, a AMAL adianta que a decisão “foi consensualizada em sede de reunião do conselho
intermunicipal”, na sexta-feira, atendendo ao “contexto de pandemia que atualmente se vive e à recente
evolução” epidemiológica.

(Link)
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Algarve está com uma das mais altas taxas de transmissão de
covid19
Algarve está com uma das mais altas taxas de transmissão de covid19

Algarve está com uma das mais altas taxas de transmissão de covid19
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No Algarve, não haverá festas públicas na noite da passagem de
ano
No Algarve, não haverá festas públicas na noite da passagem de ano

No Algarve, não haverá festas públicas na noite da passagem de ano é a resposta das autoridades ao
número crescente de infeções a sul do país restaurantes e discotecas antecipam uma noite de pouca
faturação. Voltará a brilhar 2 anos depois durante as 12 badaladas, mas, com menos pessoas na pista,
pelo menos essa a expectativa desta discoteca em Albufeira, onde a noite de passagem de ano sairá
mais cara para quem quiser entrar. Sair jantar beber um copo num bar antes um café e depois é que isso
é muito dispendioso, porque se vão pessoas vão ter que fazer os testes e os testes foram caros, eis a
vai prejudicar um bocado já vai afetar um bocado na saída, houve um lado e num outro voo nenhum.
Então país aos 2 têm que juntar dinheiro foi um sacrifício. Com mais de 3.300 casos ativos registados no
passado sábado, o Algarve mantém 35 surtos de sars-cov 2 20 dos quais têm origem escolas e 2 em
lares de idosos a contribuir está aquele facto, de termos um denominador no cálculo das nossas taxas
que não é verdadeiro o nosso denominador ou seja o número da nossa da de pessoas residentes na
nossa região. Superior bastante superior àquele que encontrado quer ou não ser de esquerda, mas
estimativas. Há 88 pessoas internadas nos hospitais algarvios, metade das quais a vacinação, mas a
pressão hospitalar a sul do país está longe dos números do último Inverno. Eles o ainda tem uma
margem grande de progressão do ponto de vista de capacidade , de, digamos, absorção doentes
internados com covid, portanto, em Faro, essa capacidade ainda não está, digamos, no limite ainda pode
ser aumentada. Para que isso não aconteça os 16 municípios do Algarve foram unânimes. Não haverá
concertos e fogos de artifício ou qualquer celebração pública que possa chamar as pessoas à rua resta
saber se o mesmo acontecerá ou não em casas privadas, mas para o setor da restauração será mais o
réveillon perdido. Já o ano passado tínhamos uma perspetiva elevada, preparamo-nos para 70 Jean tais
que na qual sabemos hoje vamos fazer reservas e vamos ver mais ou menos quantas horas, vamos ter
de trabalhar pelas ervas caso, se a gente seja o suficiente para . trabalhar. Trabalhamos caso contrário,
vamos assistir a uma sejam suficientes irão-contras , reservas, pelo menos umas 70. 2022 será
recebido com menos dinheiro no bolso e encaixa a troco de mais saúde assim esperam as autoridades.
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Nos concelhos algarvios e em cerca de 2 dezenas de outros
foram canceladas as festas de fim-de-ano devido à tendência de
agravamento desta vaga de covid
Um pouco por todo o país multiplicam-se os municípios que já cancelaram as festas de fim
de ano

Nos concelhos algarvios e em cerca de 2 dezenas de outros foram canceladas as festas de fim-de-ano
devido à tendência de agravamento desta vaga de covid as autarquias querem evitar aglomerados e
consideram não haver condições para garantir segurança mesmo ao ar livre. Um pouco por todo o país
multiplicam-se os municípios que já cancelaram as festas de fim de ano, o Porto foi o primeiro seguiu-se
Lisboa e depois de Norte a Sul são já pelo menos 25 concelhos que cancelaram os festejos por causa da
pandemia a juntar-se à Nazaré, Braga, Espinho, Matosinhos, Gondomar, Gaia e Guimarães estão os 16
municípios do Algarve que decidiram em conjunto cancelar as festas. As autarquias querem evitar
aglomerados e garantem não haver condições para cumprir as normas de segurança, mesmo ao ar livre.
Em Faro, por exemplo, o dinheiro que iria ser gasto no fim-de-ano vai agora ser usado para apoiar o
comércio local. A pandemia obrigou a uma mudança de planos. O Porto casulo tudo até o fogo de
artifício o concerto dos GNR foi antecipado para dia 30 e vai realizar-se no Pavilhão Rosa Mota para
entrar, é preciso ter a vacinação completa em Lisboa, a Praça do Comércio vai voltar a ficar assim sem
concertos no dia 31 nas ilhas, os Açores mantêm por enquanto os festejos assim como a Madeira que já
tem uma taxa de ocupação de mais de 85%.
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Cancelamento de festejos. Empresas "vão fechado" e pessoas
estão "desesperadas"
Após o anúncio do cancelamento das festas de ano novo em várias cidades, a indústria
fala em precipitação
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Restrições com pouco impacto nos bares e discotecas do Algarve
As medidas impostas no contexto da pandemia para aceder aos bares e discotecas "têm
pouco impacto" no Algarve, devido ao encerramento dos estabelecimentos na época
baixa, disse hoje o presidente da Associação de Discotecas do Sul e Algarve (ADSA).

"No Algarve está quase tudo fechado nesta altura do ano [época baixa do turismo], porque em situação
normal da época já estariam fechadas. Portanto, o restabelecimento de algumas medidas para combater
a pandemia [de covid-19] têm um impacto muito pequeno no setor", disse à Lusa Liberto Mealha.

De acordo com o presidente da ADSA, a maioria dos espaços algarvios de animação noturna "decidiu
também não abrir para as festividades de fim de ano", até porque, ressalva, o cancelamento das festas
de rua pelas autarquias "vai fazer com que a maioria das pessoas opte por fazer festas particulares em
casa, com os amigos".

De acordo com as novas medidas de contenção da pandemia de covid-19, o acesso a bares e
discotecas e outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e a estabelecimentos com espaço de
dança está dependente da apresentação pelos clientes de "certificado de covid-19 da União Europeia
(UE) nas modalidades de certificado de teste ou de recuperação".

Desde o dia 01 de dezembro, data em que entraram em vigor as novas medidas, o acesso aos espaços
está ainda dependente da apresentação de "outro comprovativo de realização laboratorial de teste com
resultado negativo".

No entender de Liberto Mealha, o facto de as pessoas terem de apresentar um teste negativo
juntamente com o certificado digital de vacinas "para ir beber um copo", a um bar ou a uma discoteca,
tem um custo demasiado alto".

"Não sei até que ponto é que as pessoas estão na disposição de sair para algum destes locais com mais
este acrescento de despesa. O copo que vai beber fica muito caro", apontou.

26/33



A entrada nos bares com espaço de dança e discotecas, que reabriram em 01 de outubro depois de
encerrados cerca de 19 meses devido à pandemia, estava até agora condicionada à apresentação de um
certificado digital, que podia ser de vacinação, recuperação ou de um teste negativo.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.537 pessoas e foram contabilizados 1.166.787 casos
de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Leia Também: MP acusa mulher de matar marido com faca e machado em Estarreja
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Município de Faro lidera rede europeia que se dedica a utilizar o
espaço das açoteias (rooftops) nas cidades
Em diversas áreas da Europa, milhares de quilómetros quadrados de espaço (público)
com enorme potencial estão subaproveitados e não são reconhecidos como um recurso
urbano efetivo. Esta perceção junta organizações de nove cidades diferentes num
esforço coletivo de desbloquear o potencial dos rooftops europeus (ou seja, a área
combinada de telhados das açoteias planos das cidades).

A European Creative Rooftop Network (ECRN) - financiada pelo programa Europa Criativa até 2024 –
está a trabalhar no sentido dos rooftops poderem representar soluções criativas para os desafios sociais,
económicos e ambientais enfrentados pela Europa num futuro próximo. O Município de Faro é um dos
parceiros fundadores e lidera esta rede de 9 cidades.

A abordagem temática que o Municipio de Faro quer ter para as suas políticas das açoteias é inspirada na
forma como estas nos permitem observar a cidade de outra perspetiva e o poder de reimaginá-las de
múltiplas formas, levando a três áreas diferentes de desenvolvimento: artes, comunidade e
sustentabilidade. O objetivo principal é que as açoteias de Faro se transformem em novos espaços
públicos: locais de encontro verdes e sustentáveis ??onde as comunidades possam prosperar. A ECRN
assegura a inspiração internacional necessária para levar a cabo os projetos que Faro deseja, e, por
outro lado, permite a partilha do conhecimento local do Município com congéneres europeus.

No dia 1 de dezembro de 2021, as organizações parceiras reuniram-se em Antuérpia no topo do prédio
do MAS, um rooftop acessível ao público. As nove cidades parceiras diferem em termos de cultura, clima
e planeamento urbano, mas procuram encontrar as suas semelhanças dentro da “paisagem urbana
europeia de rooftops” e trocar conhecimentos sobre esse património partilhado. Juntamente com Faro,
o ECRN liga os seguintes parceiros: Amsterdão, Antuérpia, Barcelona, ??Belfast, Chemnitz, Gotemburgo,
Nicósia e Roterdão.
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Igreja de Tavira teve "tesouro" escondido durante cerca de 200
anos
Foi encontrada na capela-mor da Igreja de Santa Maria do Castelo um pedestal com
pintura decorativa que esteve tapada com uma Vitrina. A descoberta, que se prevê ser
do final do século XVIII, surgiu no início de obras de restauração daquele templo
religioso.
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João Fernandes reeleito para novo mandato na Associação de
Turismo do Algarve
João Fernandes foi reeleito esta quinta-feira, 2 de dezembro, para um novo mandato à
frente da Associação de Turismo do Algarve (ATA).

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, foi reeleito para um segundo
mandato à frente da Associação de Turismo do Algarve (ATA), entidade responsável pela promoção
internacional do Algarve, cujas eleições decorreram esta quinta-feira, 2 de dezembro.

Num comunicado enviado à imprensa, a ATA explica que o ato eleitoral contou com uma lista única, que
era liderada por João Fernandes e que contava com “representatividade dos vários agentes da indústria
de turismo da região” e reuniu uma votação “expressiva”, com 90 votos a favor, um voto nulo e outro
voto em branco.

“A acompanhar João Fernandes na presidência dos restantes órgãos da nova Direção, que ficará em
funções até 2024, estão a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, à frente
da Assembleia Geral, e o Hotel Júpiter, à frente do Conselho Fiscal”, indica a ATA, no comunicado
divulgado.

Depois do ato eleitoral, João Fernandes mostrava-se “muito satisfeito com esta reeleição”,
principalmente por poder dar continuidade ao projeto que foi iniciado em 2018 e que, segundo o
responsável, “se tem mostrado vencedor”, mesmo durante a fase de pandemia.

“Os próximos anos continuarão a ser, certamente, tempos muito desafiantes e exigentes para o turismo
do Algarve, mas tenho confiança que esta equipa irá saber manter o mesmo espírito combativo para
continuar a ultrapassar obstáculos com sucesso, dedicação e muita criatividade”, afirma João Fernandes.
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Aposta na diversidade da oferta da região e consolidação do reconhecimento internacional do Algarve
como um destino turístico autêntico e de qualidade superior são, de acordo com a ATA, os pilares que
vão suportar a promoção futura do Algarve e cujo sucesso, segundo a associação, deverá continuar a
passar pelo “envolvimento dos vários agentes do setor de turismo da região em torno deste objetivo
comum”.

Além de João Fernandes, reeleito presidente da Direção da ATA, a associação passa a contar com os
seguintes órgãos sociais:

Assembleia Geral

Presidente – ACRAL (Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve),
representada por Álvaro José Martins Viegas.

Secretário – Castro Marim Golfe and Country Club (Algarvelux – Const. e
Empreendimentos, S.A.), representada por David Martins.

Vogal – Casa Modesta (Casa Modesta, Lda.), representada por Vânia Isabel Brito
Fernandes.

Suplente – Animaris (Animação Turística, Lda.) representada por José Rita Brito Vargas

Suplente – Restaurante 2 Passos (Alfazema Restaurantes, Lda), representado por
Joaquim Alberto Rodrigues Coelho.

Direção

Presidente – Região de Turismo do Algarve, representada por João Pedro Ferreira
Caldas Fernandes.

Vice-Presidente – Hotel Quinta do Lago (Grampiam, SA.), representado por Filipe José
Rosário do Adro.

Vice-Presidente – APAVT (Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo),
representada por Duarte Manuel Gois Correia.

Vice-Presidente – Benamor (Atividades Turísticas, SA.), João Paulo Carvalho Oliveira e
Sousa.
Vice-Presidente – Vila Monte Farm House (Discovery Hotel Management),
representada por Pedro Minetto Ferreira Neto.

Vice-Presidente – Hotel Eva (AP Hotels & Resorts), representada por Emanuel José
Moreira de Freitas.

Suplente – VISACAR (Aluguer de Veículos Motorizados Automóveis, SA.), representada
por Honório Manuel Bernardo Teixeira.

Suplente – Associação Vilamoura Visitors, Residents & Conventions Bureau,
representada por Isolete Jerónimo Café Correia.

Conselho Fiscal

Presidente – Hotel Júpiter (Júpiter Indústria Hoteleira, S.A.) representada por Luís
Miguel Henriques da Conceição Negrão Sequeira.

Vice-Presidente – Salema EcoCamp Surf & Nature (Around the Eden Nature Park,
Lda.), representada por Joaquim Jacinto Lourenço.

Vogal –Dreamwave (DreamWave Algarve, Atividades Marítimo-Turísticas, Lda.),
representada por Raul Manuel Domingos Correia.

Suplente – Loulé Jardim Hotel (Filipe Contreiras Unipessoal), representado por Filipe
Manuel Lampreia Contreiras.

Suplente – Vale do Garrão, Lda. (Hotel Ria Park), representada por Maria Teresa Pontes
Caldeano.

(Link)
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João Fernandes reeleito presidente da Associação Turismo do
Algarve - Diário Imobiliário
João Fernandes, presidente da Região de T urismo do Algarve (RT A), foi reconduzido
para um segundo mandato na liderança da Associação Turismo do Algarve (ATA).

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), foi reconduzido para um segundo
mandato na liderança da Associação Turismo do Algarve (ATA), a entidade responsável pela promoção
deste destino junto dos mercados externos.

A acompanhar João Fernandes na presidência dos restantes órgãos da nova Direcção, que ficará em
funções até 2024, estão a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, à frente
da Assembleia Geral, e o Hotel Júpiter, à frente do Conselho Fiscal.

"Estou muito satisfeito com esta reeleição e com a oportunidade de, juntamente com os meus colegas
de Direção e com os profissionais da ATA, poder dar continuidade ao projeto que iniciámos em 2018 e
que se tem mostrado vencedor, mesmo durante um dos períodos mais críticos que o sector do turismo
já conheceu", declara João Fernandes. "Os próximos anos continuarão a ser, certamente, tempos muito
desafiantes e exigentes para o turismo do Algarve, mas tenho confiança que esta equipa irá saber
manter o mesmo espírito combativo para continuar a ultrapassar obstáculos com sucesso, dedicação e
muita criatividade", acrescenta.

Para a nova direção da ATA, o futuro da promoção externa da região passa pelo reforço da aposta na
diversidade da oferta da região e pela consolidação do reconhecimento internacional do Algarve como
um destino turístico autêntico e de qualidade superior.O sucesso desta estratégia continuará a passar
pelo envolvimento dos vários agentes do setor de turismo da região em torno deste objectivo comum,
sendo assegurada uma cobertura territorial de toda a região através dos contributos de todas as
empresas, do sotavento ao barlavento algarvio.
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