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Travel Awards. Portugal com 11 distinções, incluindo 'Melhor
Destino Insular’ e 'Melhor Destino Praia'
A Madeira foi eleita, pela sétima vez consecutiva, o ‘Melhor Destino Insultar do Mundo’ e
o Algarve revalida o título de ‘Melhor Destino de Praia do Mundo’.

Portugal conquistou 11 prémios nos conhecidos ‘Óscares do Turismo’ – os World Travel Awards. Os
resultados da 28.ª edição foram conhecidos durante a madrugada desta quinta-feira.

A Madeira foi eleita, pela sétima vez consecutiva, o ‘Melhor Destino Insultar do Mundo’ e o Algarve
revalida o título de ‘Melhor Destino de Praia do Mundo’.

Os Passadiços do Paiva foram distinguidos como a ‘Melhor Atração Turística de Aventura do Mundo’. O
Dark Sky Alqueva é o ‘Melhor Turismo Responsável’ e a empresa Parques de Sintra – Monte da Lua foi
considerada a ‘Melhor Empresa do Mundo em Conservação’, pela nona vez consecutiva.

Há destaque para a transportadora portuguesa TAP, que ganhou dois prémios: ‘Melhor Companhia Aérea
para África’ e ‘Melhor Companhia Aérea para a América do Sul’.

Entre os vencedores portugueses estão ainda quatro hóteis: Olissippo Lapa Palace Hotel, como ‘Melhor
Hotel Clássico do Mundo’; Pestana Porto Santo, como ‘Melhor Resort de Luxo de Praia e
Lifestyle’; Conrad Algarve, como ‘Melhor Hotel de Luxo de Lazer’; e L’AND Vineyards, em Montemor-o-
Novo, como ‘Melhor Hotel de Região Enoturística’.
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Madeira, Algarve, Alqueva e Passadiços do Paiva vencem World
Travel Awards
Este ano, Portugal conquistou 12 prémios World T ravel Awards. Os chamados “Óscares
do T urismo” foram anunciados esta madrugada e distinguiram também a T AP e quatro
hotéis nacionais.

Este ano, Portugal conquistou 12 prémios World
Travel Awards. Os chamados “Óscares do Turismo”
foram anunciados esta madrugada e distinguiram
também a TAP e quatro hotéis nacionais.
Conhecidos como os “Óscares do Turismo”, foram esta madrugada conhecidos os grandes vencedores
dos World Travel Awards 2021. Tratou-se da 28.ª edição destes prémios e Portugal voltou a ganhar
em diversas categorias, com destaque para o Melhor Destino Insular do Mundo (Madeira), Melhor
Destino de Praia do Mundo (Algarve) e Melhor Atração de Turismo de Aventura do Mundo
(Passadiços do Paiva). O prémio de Turismo Responsável foi atribuído ao projeto Dark Sky Alqueva.

Na lista de 12 distinções mundiais, destaque para a TAP. A transportadora portuguesa venceu em
duas categorias: Melhor Companhia Aérea para África e Melhor Companhia Aérea para a
América do Sul. Por sua vez, a Parques de Sintra – Monte da Lua foi considerada a Melhor Empresa
do Mundo em Conservação, pelo 9º ano consecutivo. No caso da Madeira, esta foi a sétima vez que
arrecada o prémio de Melhor Destino Insular do Mundo.
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Entre os vencedores dos World Travel Awards estão também quatro hotéis portugueses: Olissippo
Lapa Palace Hotel, como Melhor Hotel Clássico do Mundo; Pestana Porto Santo, como Melhor Resort
de Luxo de Praia e Lifestyle; Conrad Algarve, como Melhor Hotel de Luxo de Lazer; e L’AND
Vineyards, em Montemor-o-Novo, distinguido como Melhor Hotel de Região Enoturística.

A empresa Amazing Evolution, com um portefólio de mais de uma dezena de unidades de alojamento
em Portugal, conquistou o prémio de Melhor Operador de Boutique Hotel

Pode consultar AQUI a lista total de vencedores dos World Travel Awards 2021

(Link)
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Novas estrelas Michelin demonstram «presença revigorada do
Algarve»
O Algarve ostenta agora uma dezena de estrelas Michelin em oito restaurantes
galardoados pelo guia turístico
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O presidente do Turismo do Algarve congratulou-se hoje com «a presença revigorada do
Algarve no guia turístico de referência mundial para os apaixonados pela excelência
culinária, fruto das estrelas [Michelin] ganhas pelos chefs Luís Brito e Louis Anjos».

Reagindo à conquista, pelo chef Luís Brito, do restaurante A Ver Tavira, na cidade do Gilão, e pelo chef
Louis Anjos, do restaurante Al Sud, deLagos, de duas novas estrelas para a região no Guia Michelin
Espanha e Portugal 2022, Jooão Fernandes enalteceu «vivamente» o trabalho de ambos e das
respetivas equipas «na promoção da oferta gastronómica do destino».

«Endereço igualmente uma palavra de agradecimento aos chefs dos restaurantes algarvios que mantêm
as suas estrelas Michelin pela inovação culinária com que permanentemente surpreendem os comensais,
nomeadamente aos chefs Dieter Koschina, do Vila Joya, e Hans Neuner, do Ocean, ambos duplamente
estrelados, e aos chefs Rui Silvestre, do Vistas, Heinz Beck, do Gusto by Heinz Beck, João Oliveira, do
Vista, e José Lopes, do Bon Bon, com uma estrela cada», acrescenta o presidente do Turismo do
Algarve.

Também a Câmara Municipal de Tavira já reagiu à primeira estrela Michelin para um restaurante deste
concelho, no caso o A Ver Tavira. .

Trata-se, segundo nota da autarquia, de «uma distinção que orgulha todos os tavirenses e honra Tavira
enquanto comunidade representativa da Dieta Mediterrânica como Património Cultural Imaterial da
Humanidade da UNESCO».

«O trabalho, rigor e profissionalismo do Chef Luís de Brito e toda a sua equipa merece o nosso aplauso.
Este prémio é o resultado de uma cozinha de excelência, envolta num património histórico e cultural que
convida à descoberta de sabores e sensações», sublinha ainda a nota da Câmara de Tavira.

Por seu lado, o resort Palmares Ocean Living & Golf, de Lagos, sublinhou, em comunicado, o facto de o
seu restaurante Al Sud ter conquistado «a sua primeira estrela Michelin apenas seis meses depois da
abertura».

Esta certificação «reflete a qualidade superior do menu de autor, assinado pelo chef Louis Anjos, e a
singularidade do cenário onde está inserido o mais recente restaurante do Clubhouse do resort –
características que proporcionam uma experiência diferenciadora e memorável aos visitantes».

«É um grande orgulho receber esta distinção, decorridos apenas seis meses desde a abertura do
restaurante. A nossa equipa acreditou desde o primeiro momento que poderíamos marcar a diferença,
trabalhando com grande afinco, sentido de responsabilidade para proporcionar uma experiência
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gastronómica memorável aos nossos clientes. Esta distinção é uma recompensa para toda a equipa,
desde a cozinha, pastelaria, restaurante ou bar. Iremos trabalhar cada vez mais e melhor para que o Al
Sud continue a proporcionar momentos inesquecíveis», comentou o Chef Louis Anjos.

No total, o Algarve ostenta agora uma dezena de estrelas Michelin em oito restaurantes galardoados
pelo guia turístico, afirmando-se cada vez mais como um dos principais destinos gourmet em Portugal,
acompanhando o impulso gastronómico que vive a Península Ibérica e que se reflete no aumento de
restaurantes estrelados na nova edição do guia, ontem apresentada.

 

Notícia
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Reclamações | Turismo. Dormidas e hóspedes aceleram em
outubro | Breves - DINHEIRO
Deco recebeu mais de 277 mil este ano | Em outubro, o setor do alojamento turístico
registou 2,1 milhões de hóspedes e 5,5 milhões de dormidas | Poder de compra cai em
Portugal | Dívida mundial subiu para 256% do PIB | AHRESP quer maior eficiência no
diálogo | Anacom aprova corte de 13% em preços | AdC acusa MEO, NOS, Vodafone e
Accenture
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British Airways vai ter rota de voos low-cost a partir de Gatwick
que inclui Faro
Os voos custarão a partir de 39 libras, cerca de 45 euros

A British Airways vai lançar, a partir de Março, uma rota de voos low-cost entre o Aeroporto de
Gatwick (Londres) e 35 destinos, nos quais se inclui Faro. 

Esta decisão foi anunciada esta terça-feira, 14 de Dezembro, pela companhia aérea britânica, e surge
após negociações com pilotos e tripulantes de cabine, tendo em visto os salários e as condições de
trabalho.
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Os voos custarão a partir de 39 libras, cerca de 45 euros, e também abarcam destinos como Ibiza,
Tenerife (Espanha) ou Santorini (Grécia).

No fundo, com estas rotas, a British Airways será concorrente da Easyjet que é, neste momento, a
maior transportadora aérea em Gatwick.

Segundo o jornal The Telegraph, os voos serão feitos em nome da British Airways, mas
operacionalizados por uma «entidade separada».

Já de acordo com o Guardian, as operações começarão em Março com «três Airbus», mas o objetivo é
ter 18 aeronaves «no final de Maio».

Na opinião de Sean Doyle, chefe executiva da British Airways, citada pelo Telegraph, a criação destas
rotas «significa que os clientes de Gattwick vão ter acesso a um serviço premium da companhia de
bandeira do Reino Unido a preços competitivos».
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No Algarve, apesar da ameaça da nova variante da covid, os
hotéis para já parecem otimistas em relação à passagem de ano
No Algarve, apesar da ameaça da nova variante da covid, os hotéis para já parecem
otimistas em relação à passagem de ano

No Algarve, apesar da ameaça da nova variante da covid, os hotéis para já parecem otimistas em
relação à passagem de ano
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Algarve e Madeira foram as regiões portuguesas que tiveram
maior quebra do PIB em 2020
O Instituto Nacional de Estatística atribui ao impacto da pandemia da covid-19 nos
setores da hotelaria, comércio e transportes a razão para as quebras acima da média
nacional

A recessão nascida da pandemia da covid-19 afetou a totalidade do País, mas teve um impacto
significativamente maior nas regiões mais dependentes do turismo, assinala o Instituto Nacional de
Estatística.

O Algarve e a Região Autónoma da Madeira registaram, em 2020, um recuo do Produto Interno Bruto
(PIB) de 16,7% e 14,3%, respetivamente, devido ao impacto das restrições à mobilidade nos setores do
comércio, transportes, alojamento e restauração.

No destaque relativo às contas nacionais divulgado esta quarta-feira, o INE realça que a quebra do PIB na
Área Metropolitana de Lisboa, de 9,5%, e na Região Autónoma dos Açores, de 9,2%, ficou acima do
número nacional, de uma recessão de 8,4%. As regiões que melhor conseguiram resistir no ano de 2020
em termos de perda de valor económico foram Alentejo (-8,3%), o Norte (-7%) e o Centro (-5,9%).

"A evolução do PIB das regiões Norte e Centro foi menos negativa que a média nacional, tendo o Valor
Acrescentado Bruto (VAB) do ramo do comércio, transportes e alojamento e restauração registado
decréscimos menos acentuados nessas regiões (-12,6% e -8,6%, respetivamente)", sublinha o INE.

Já a Região Autónoma dos Açores, apesar de também ter visto a produção nesses ramos cair 25%,
"apresentou uma contração próxima da do país em parte justificada pelas evoluções do VAB dos ramos

12/70



da agricultura, silvicultura e pesca e das actividades financeiras e de seguros".

"No Alentejo, o decréscimo do PIB foi, em grande medida, determinado pela contração significativa do
VAB do ramo da indústria e energia (-19,4%), em particular em unidades de grande dimensão do setor
petroquímico, instaladas no complexo portuário, industrial e logístico de Sines", esclarece o gabinete de
estatística português.
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BTL destaca “forte adesão” de expositores para a próxima edição
A Bolsa de T urismo de Lisboa (BT L) anunciou hoje que teve “uma forte adesão por parte
dos expositores” na primeira fase de atribuição dos espaços, que decorreu nos dias 26 e
27 de Novembro.

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) anunciou hoje que teve “uma forte adesão por parte dos
expositores” na primeira fase de atribuição dos espaços, que decorreu nos dias 26 e 27 de Novembro.

Em comunicado, a BTL sublinha que “mais de 90% dos expositores das áreas da hotelaria, dos
equipamento e serviços, da animação turística, da distribuição (agências de viagens e tour operadores) e
das companhias aéreas que estavam inscritos na BTL 2020 (as edições de 2020 e 2021 foram adiadas
devido à pandemia) já confirmaram a sua presença na edição de 2022”.

Citada no comunicado, a gestora da BTL, Dália Palma, destacou o “muito forte compromisso do sector
com a BTL”. A confirmação de que mais de 90% das inscrições transitam da edição de 2020 para 2022
é para Dália Palma um resultado demonstrativo “da resiliência do sector” e do “reconhecimento da BTL
como a maior montra de oferta turística que se realiza em Portugal”.

A BTL, organizada pela Fundação AIP, decorre na FIL de 16 a 20 de Março de 2022, em Lisboa.

A edição de 2022 irá abranger os quatro pavilhões da FIL com “uma grande variedade de empresas,
desde entidades nacionais de promoção de turismo, empresas, associações, municípios, entidades
ligadas à restauração e hotelaria, operadores e distribuidores turísticos e ainda agências de viagens”.
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EasyJet diz que está a haver desvio de tráfego de Portugal para
Espanha e Grécia e defende revisão das restrições
As novas medidas anti-Covid impostas pelo Governo aos passageiros e companhias estão
a provocar um desvio de procura para mercados concorrentes do português. Diretor
geral da EasyJet considera que o Executivo devia rever a sua posição relativamente às
restrições impostas a 1 de dezembro

A easyJet está disponível para se sentar e dialogar com o governo sobre as medidas de combate à
propagação da pandemia e das novas variantes do vírus, afirmou José Lopes, diretor geral da companhia
de baixo custo, voltando a criticar duramente a decisão do Executivo, e sublinhando a injustiça cometida
pelo primeiro-ministro, António Costa, que chamou as companhias aéreas de irresponsáveis na forma
como estão a controlar os passageiros.

O líder da easyJet Portugal assegura que houve um desvio de tráfego de Portugal por causa das novas
medidas anti-Covid aplicadas a partir de dezembro e até 9 de janeiro. "Consequência imediata da
implementação da medida foi que Portugal, que estava a crescer, teve naquele momento um desvio da
procura para países como Espanha ou Grécia, que têm outro tipo de política", afirmou José Lopes numa
conferência de imprensa na Madeira, onde fez esta quarta-feira o balanço da companhia em 2021.

"Esperemos que [o Governo] reanalise os números, que a ANAC, nos envie a informação, e que vejam
que a medida tomada foi completamente injusta e desproporcional", acrescentou. Defendeu ainda que o
governo devia seguir um modelo como o de Espanha que não aplica coimas.

"Nitidamente mal informado, o senhor primeiro-ministro fez declarações muito duras para com a
indústria da aviação, foram injustas, e não são corretas", afirmou referindo-se ao facto de o governo ter
chamado irresponsáveis às companhias relativamente ao controlo dos passageiros. "Temos vindo a
fazer desde o início da pandemia um trabalho enorme de proteção aos passageiros, substituindo o
Estado no controlo sanitário", afirmou. Sublinhando no entanto que não tem forma de controlar
eventuais testes falsos e admitindo que há passageiros que os usam.

Para já a EasyJet ainda não teve nenhuma coima. "Temos alguns autos que têm sido levantados, e que
estão em análise na ANAC. Em todos os casos, sem exceção, a easyjet considera que cumpriu o seu
dever", afirmou.

José Lopes disse ainda que esta decisão teve um impacto grande junto das companhias. "Houve
companhias aéreas - não é o caso da easyJet -, que escreveram ao Governo a dizer que estão a pensar
cancelar toda a operação de inverno em Faro", exemplificou. "É necessário pensar quando se tomam
este tipo de medidas. O Governo está a pedir às companhias que façam o seu trabalho e o substituam
numa responsabilidade de saúde pública. Em vez de atacar as companhias aéreas devia trabalhar com
elas", considerou o gestor.

E exorta o Governo do continente a seguir o exemplo da Região Autónoma da Madeira: se os
passageiros não tiverem feito teste, fazem-no à chegada. "Nós estamos cá para nos sentarmos com o
governo e estudar soluções", esclareceu.

"Espero que reconsiderem a sua posição. Entre os milhares de passageiros que são transportados, os
que furam o sistema são uma minoria", concluiu.
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easyJet estima operar em Portugal com mais de 8% da
capacidade face a 2019
O diretor geral da easyJet em Portugal, José Lopes, afirmou esta quarta-feira, dia 15,
que no próximo ano a companhia estima operar no país com mais de 8% da capacidade
face a 2019

 

O diretor geral da easyJet em Portugal, José Lopes, afirmou esta
quarta-feira, dia 15, que no próximo ano a companhia estima
operar no país com mais de 8% da capacidade face a 2019.
Numa conferência de imprensa que decorreu no Funchal, o
responsável da transportadora fez um balanço do ano fiscal que
terminou em setembro de 2021.
Apesar de 2021 ter sido o primeiro ano completamente impactado pela pandemia, isso não impediu a
companhia de “fazer muita coisa”, nomeadamente abrir uma base sazonal em Faro, que “permitiu
manter as 20 rotas de e para o Algarve e criar mais 130 empregos na região, em contra-ciclo”,
começou por lembrar José Lopes.

2021 ficou também marcado pelo anúncio de seis novas rotas da easyJet para Portugal, nomeadamente
de Faro para Nantes e Amesterdão, do Porto para Malpensa, Rennes e Palma de Maiorca, do Funchal
para Berlim, e pelo aumento da capacidade extra com mais 131 mil lugares.
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Analisando ainda o que sucedeu em 2021, José Lopes sublinhou a disponibilidade de slots que surgiram
essencialmente no Porto e que possibilitou à companhia crescer, nos últimos seis meses, 9% pré-
pandemia e “conquistar a posição número 2 no Aeroporto do Porto”.

Por sua vez, em Lisboa, a disponibilidade de slots foi “residual e essencialmente relacionada com
cancelamentos de operações estrangeiras mais pequenas”. Ainda assim, a companhia conseguiu
consolidar a posição de número 3 em Lisboa. “Esperamos que com a disponibilização de slots seja
possível tornarmo-nos a número 2“, afirma José Lopes.

Esta oportunidade de slots no Porto e em Lisboa, permite à easyJet olhar para o seu crescimento em
Portugal. O ano de 2021 serviu para construir “alicerces muito sólidos que nos permitem continuar uma
estratégia de longa data em Portugal”.

Perspetivas para 2022
A par do compromisso em tornar-se uma companhia verde, a easyJet perspetiva um crescimento para
2022.

“Estamos a adicionar capacidade e esperamos voar cerca de 74% da capacidade de 2019 no segundo
trimestre e esperamos que a capacidade o quarto trimestre de Verão se aproxime dos níveis de 2019?,
revela José Lopes.

Já em Portugal, companhia tem a ambição de operar, no próximo ano, com mais de 8% de capacidade
face a 2019.

“Pode parecer pouco, mas se olharmos para aquilo que operámos no ano passado, estamos a falar de
um aumento de 117% da capacidade. É mais do dobro. É um esforço enorme que temos vindo a
desenvolver e irá ajudar-nos a consolidar a nossa posição”, considera o responsável. José Lopes sublinha
ainda que a easyJet “está a crescer em Portugal em contra ciclo, dando o exemplo da Madeira, onde a
companhia cresceu nos últimos seis meses 46%, enquanto o tráfego no aeroporto do Funchal no
mesmo período baixou.

*Viajou para a Madeira a convite da easyJet
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Moedas considera muito negativo suspender novos registos de
alojamento local em Lisboa
Em causa está a aprovação de uma proposta dos vereadores eleitos pela coligação
PS/Livre para a 'suspensão imediata' de novos registos de alojamento local na capital até
à entrada em vigor da alteração ao regulamento municipal desta atividade.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD) disse hoje que a "suspensão imediata" de
novos registos de alojamento local é "um sinal muito negativo" para a economia local, criticando os
partidos da esquerda que aprovaram a proposta. "A suspensão imediata de novos registos de
alojamento local que hoje os partidos de esquerda e a vereadora independente aprovaram revela um
sinal muito negativo para o turismo, para a economia local e, acima de tudo, para milhares de famílias
que vêem aqui um entrave aos seus rendimentos", afirmou o social-democrata, numa reação escrita
enviada à Lusa. Em causa está a aprovação de uma proposta dos vereadores eleitos pela coligação
PS/Livre para a "suspensão imediata" de novos registos de alojamento local na capital até à entrada em
vigor da alteração ao regulamento municipal desta atividade. A proposta foi votada em reunião privada
do executivo camarário e foi viabilizada com os votos contra de PSD e CDS-PP, a abstenção de BE, e os
votos a favor de PS, Livre, vereadora independente Paula Marques (eleita pela coligação PS/Livre) e PCP,
informou à Lusa fonte oficial do município. Para o presidente da Câmara de Lisboa, os partidos da
esquerda escolheram "fazer política partidária em vez de privilegiar a política pública equilibrada, que
favoreça a qualidade de vida dos lisboetas e que permita que haja um desenvolvimento económico
sustentado e equilibrado", ainda mais numa fase de incerteza devido à pandemia de covid-19. Reiterando
a ideia de que o alojamento local deve merecer "uma fiscalização mais eficaz", Carlos Moedas
manifestou-se "contra propostas radicais", que dividem a cidade e os lisboetas entre eles e o executivo
municipal. Um dos objetivos da iniciativa dos eleitos pela coligação PS/Livre passa por "submeter à
Assembleia Municipal a suspensão imediata da autorização de novos registos de estabelecimentos de
alojamento local, por um prazo de seis meses, sem prejuízo da sua renovação por igual período, até à
entrada em vigor da alteração ao Regulamento Municipal do Alojamento Local". A medida está prevista
ser aplicada "nas zonas turísticas homogéneas, sob monitorização, com um rácio entre o número de
estabelecimentos de alojamento local e o número de fogos de habitação permanente igual ou superior a
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2,5%, bem como na restante cidade, as freguesias, no todo ou em parte, onde se verifique um rácio
entre o número de estabelecimentos de alojamento local e o número de fogos de habitação permanente
igual ou superior a 2,5%, sem prejuízo das zonas de contenção em vigor", segundo a proposta dos
eleitos pela coligação "Mais Lisboa", cumprindo com o preconizado no programa eleitoral de PS/Livre nas
autárquicas de 26 de setembro, em que o socialista Fernando Medina perdeu a presidência do executivo
municipal para o social-democrata Carlos Moedas. Fonte do PS esclareceu que a proposta "prevê que
enquanto decorre esta discussão (seis meses) não sejam aceites novas licenças nas freguesias onde o
número de casas afetas ao AL exceda 2,5% do parque habitacional". "As atuais limitações, como a
proibição de licenças em sete bairros históricos da cidade, mantêm-se em vigor durante este processo",
acrescentou. Neste âmbito, a vereadora do BE, Beatriz Gomes Dias, apresentou uma proposta de
"suspensão total" de novos registos de alojamento local enquanto decorre a alteração ao regulamento
municipal desta atividade, considerando que "mesmo durante a situação pandémica o número de
registos aumentou na cidade pondo em causa o direito a habitação", mas a mesma foi rejeitada pelo
executivo, com os votos contra de PSD, CDS-PP e PS, a abstenção do PCP e o voto a favor do vereador
do Livre. Em reação à iniciativa dos eleitos pela coligação PS/Livre, a Associação do Alojamento Local em
Portugal (ALEP) contestou a proposta de suspensão de novos registos de alojamento local e considerou
que se trata de "uma manobra de disputa política sem suporte na realidade". Também a Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) discordou da proposta sobre o alojamento local
em Lisboa, considerando que a medida de suspender novos registos vem de forma "'cega', arbitrária e
sem critérios, prejudicar o desenvolvimento de uma atividade".
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JORNAL DE NOTÍCIAS

16/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 35000

Algarve e Madeira com descidas mais acentuadas do PIB
INE revela impacto da pandemia em 2020
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CNN PORTUGAL

16/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

"Pedro Nuno Santos está a preparar o país para mais cortes na
TAP"
"Se plano [da T AP] não for aprovado a companhia vai fechar". Pedro Santos Guerreiro,
diretor executivo da CNN Portugal, interpreta esta afirmação do ministro das
Infraestruturas como uma antecipação de uma reestruturação mais profunda na
companhia aérea

O plano de reestruturação da TAP está perto de ser aprovado pela Comissão Europeia e vai
provavelmente trazer mais cortes na companhia aérea, medidos em saídas de pessoal e redução no
número de aviões.

Na ótica de Pedro Santos Guerreiro, diretor executivo da CNN Portugal, a declaração de Pedro Nuno
Santos - "Se plano [da TAP] não for aprovado a companhia vai fechar" - tinha como propósito
de preparar a empresa para a necessidade de mais cortes, explicando que ou isso é aceite ou a TAP
fecha.

"Esta é uma grande dramatização e a minha interpretação é que Pedro Nuno Santos está a preparar o
país para mais cortes na TAP. O plano de reestruturação estará muito perto de estar concluído depois de
muito meses em negociação", avançou.

A primeira previsão do Governo apontava a aprovação do documento para março ou abril deste ano,
mas já estamos quase na reta final de 2021 e ainda não há luz verde de Bruxelas. Pedro Santos
Guerreiro entende que o plano que vai ser fechado vai espremer ainda mais a companhia aérea.

"A Comissão Europeia cedo disse que além da comparticipação do Estado, era preciso mais cortes, um
maior esforço do lado da empresa. Portanto, o que me parece como bastante provável é que depois
destes meses de negociações, aquilo que vai acontecer é um plano fechado que inclui mais cortes do que
aqueles que eram esperados."

Estes cortes vão refletir-se numa redução das 'slots', ou seja, das vagas horárias ou das posições de
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voo, que vai, consequentemente, obrigar a diminuir o número de aviões e dispensar pessoal. No plano
do Governo estava inicialmente prevista a venda de 20 aviões, a saída de 1800 trabalhadores e cortes
de 25% na massa salarial. O diretor executivo da CNN Portugal disse ainda que depois do plano
aprovado, é preciso perceber com que dimensão é que a TAP vai ficar.

"Se a TAP de facto ficar mais pequena, ou seja, se perder ainda mais aviões e mais pessoal, depois
temos que avaliar se ficamos com uma TAP ou uma 'tapzinha'", ironizou.

Recorde-se que nos primeiros nove meses do ano a TAP apresentou prejuízos de 627 milhões de euros.
Os resultados foram conhecidos há poucos dias.

O Governo entregou à Comissão Europeia, há um ano, o plano de reestruturação da TAP, mas apesar de
terem sido já implementadas medidas como a redução de trabalhadores, a companhia aérea ainda
espera uma resposta de Bruxelas.

Após a Comissão Europeia ter aprovado, em 10 de junho de 2020, o apoio estatal de até 1.200 milhões
de euros à TAP, a companhia teve seis meses para apresentar um plano de reestruturação que convença
de que a empresa tem viabilidade futura.

Em agosto, Bruxelas admitiu recear que o auxílio de 3.200 milhões à reestruturação da TAP viole as
regras de concorrência, uma queixa que tem sido repetida por outras companhias aéreas, como a
Ryanair.

Disse ainda duvidar que o apoio de 3.200 milhões garanta de vez a viabilidade da companhia, apesar de
reconhecer a importância de o Estado português salvar a transportadora aérea.

De acordo com o relatório que acompanhava a proposta de Orçamento do Estado para 2022, o
Governo previa injetar 1.988 milhões de euros na TAP este ano e em 2022.
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CORREIO DE LAGOS

16/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • POLÍTICA &

AMBIENTE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

Debate de Encerramento da 1ª fase do Algarve + Sustentável
junta especialistas, operadores e instituições, por um desígnio
comum
O plano T urismo + Sustentável 20-23 do T urismo de Portugal foi o ponto de partida para
o Debate que encerrou a 1ª fase do maior evento de turismo de natureza sustentável do
Algarve.
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O plano Turismo + Sustentável 20-23 do Turismo de Portugal foi o ponto de partida para o Debate que
encerrou a 1ª fase do maior evento de turismo de natureza sustentável do Algarve. 

A abertura dos trabalhos coube a Aura Fraga da Associação Vicentina, João Fernandes da Região de
Turismo do Algarve, José Gonçalves do Município Aljezur e a Joaquim Brandão Pires da AMAL.

Nas palavras de Aura Fraga este dia de encerramento da 1ª Fase contou “com um conjunto de
contributos de especialistas sobre diversos temas em torno da estruturação de uma oferta cada vez
mais sustentável e sobre a necessária capacitação dos seus agentes, fundamentais para um
compromisso regional com a sustentabilidade do sector nas vertentes económica, social e ambiental."
João Fernandes realçou os objectivos alcançados nesta 1ª fase do evento “Aumentar o conhecimento,
fomentar a capacitação dos agentes, divulgar as actividades junto dos residentes e depois refletir sobre o
que fizemos (...)”.

O dia foi preenchido com apresentações e debates organizados a partir de 2 eixos: Estruturar uma
Oferta Cada vez Mais Sustentável e Qualificar Agentes do Setor, ambos com moderação de Manuela
Rosa da Universidade do Algarve e contributos de especialistas de diferentes áreas: Mª José Nunes
(CCDR Algarve) sobre a Agenda Regional de Transição para a Economia Circular no Âmbito do Setor do
Turismo, Daniela Serrão (AMAL) sobre o Plano de Ação de Mobilidade Urbana, Nélia Guerreiro (Accessible
Portugal) sobre o Projeto Algarve for All, Aura Fraga (Associação Vicentina) sobre o Projeto Turismo
Fora d’Horas, Magda Martins (EHTA) sobre o Contributo da Oferta Formativa para a Qualificação da
Oferta Turística, Antónia Correia (UAlg) sobre Os Recursos Humanos no Centro do Desenvolvimento
Sustentável, Alexandra Gonçalves (ESGHT/UAlg) sobre O Algarve e a Formação Superior em Turismo por
um Algarve + Sustentável: Ações e Estratégias e Marta Cabral (Rota Vicentina) sobre o Turismo
Responsável na Rota Vicentina – Curso para Guias Locais.

Os momentos dedicados a perguntas e respostas, de ambos os eixos, tiveram uma participação ativa
quer na exposição de dúvidas como na apresentação das dificuldades que ainda se fazem sentir no dia-a-
dia dos operadores e agentes algarvios.

Aura Fraga congratula-se pela parceria entre a Associação Vicentina e a Região de Turismo do Algarve na
dinamização de um evento desta importância, afirmando que “em torno da sustentabilidade, foi possível
reunir a perspetiva da gestão sectorial do turismo, fundamental pelo conhecimento profundo do sector e
das suas necessidades, com a perspetiva do desenvolvimento territorial e integrado, potenciando
sinergias intersetoriais e a cooperação”. Já João Fernandes prometeu um novo conjunto de ações em
2022 “sempre alinhadas com a Estratégia de Turismo 2027, com o Plano Turismo + Sustentável para
Portugal e também focadas no plano de ação Reativar o Turismo. Há no fundo uma estratégia europeia,
uma estratégia nacional e ainda o foco regional na aposta da sustentabilidade. A palavra que sai assim
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desta primeira etapa é "mobilização". Temos a melhor região e os melhores agentes. E estamos todos
mobilizados para a ação, através do planeamento e desenvolvimento sustentável das atividades
turísticas no Algarve."

O “Algarve + Sustentável” está de regresso de Março a Abril de 2022 para a sua segunda fase.

Notícia
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ALGARVE MAIS
SUSTENTÁVEL

16/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

FECHAMOS A 1ª FASE DO MAIOR EVENTO DE TURISMO DE
NATUREZA DO ALGARVE
O plano T urismo + Sustentável 20-23 do T urismo de Portugal foi o ponto de partida para
o Debate que encerrou a 1ª fase do maior evento de turismo de natureza sustentável do
Algarve.

O plano Turismo + Sustentável 20-23 do Turismo de Portugal foi o ponto de partida para o Debate que
encerrou a 1ª fase do maior evento de turismo de natureza sustentável do Algarve.
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A abertura dos trabalhos coube a Aura Fraga da Associação Vicentina, João Fernandes da Região de
Turismo do Algarve, José Gonçalves do Município Aljezur e a Joaquim Brandão Pires da AMAL.

Nas palavras de Aura Fraga este dia de encerramento da 1ª Fase contou “com um conjunto de
contributos de especialistas sobre diversos temas em torno da estruturação de uma oferta cada vez
mais sustentável e sobre a necessária capacitação dos seus agentes, fundamentais para um
compromisso regional com a sustentabilidade do sector nas vertentes económica, social e ambiental.”
João Fernandes realçou os objetivos alcançados nesta 1ª fase do evento “Aumentar o conhecimento,
fomentar a capacitação dos agentes, divulgar as atividades junto dos residentes e depois refletir sobre o
que fizemos (…)”.

O dia foi preenchido com apresentações e debates organizados a partir de 2 eixos: Estruturar uma
Oferta Cada vez Mais Sustentável e Qualificar Agentes do Setor, ambos com moderação de Manuela
Rosa da Universidade do Algarve e contributos de especialistas de diferentes áreas: Mª José Nunes
(CCDR Algarve) sobre a Agenda Regional de Transição para a Economia Circular no Âmbito do Setor do
Turismo, Daniela Serrão (AMAL) sobre o Plano de Ação de Mobilidade Urbana, Nélia Guerreiro (Accessible
Portugal) sobre o Projeto Algarve for All, Aura Fraga (Associação Vicentina) sobre o Projeto Turismo
Fora d’Horas, Magda Martins (EHTA) sobre o Contributo da Oferta Formativa para a Qualificação da
Oferta Turística, Antónia Correia (UAlg) sobre Os Recursos Humanos no Centro do Desenvolvimento
Sustentável, Alexandra Gonçalves (ESGHT/UAlg) sobre O Algarve e a Formação Superior em Turismo por
um Algarve + Sustentável: Ações e Estratégias e Marta Cabral (Rota Vicentina) sobre o Turismo
Responsável na Rota Vicentina – Curso para Guias Locais.

Os momentos dedicados a perguntas e respostas, de ambos os eixos, tiveram uma participação ativa
quer na exposição de dúvidas como na apresentação das dificuldades que ainda se fazem sentir no dia-a-
dia dos operadores e agentes algarvios.

Aura Fraga congratula-se pela parceria entre as duas instituições na dinamização de um evento desta
importância, afirmando que “em torno da sustentabilidade, foi possível reunir a perspetiva da gestão
sectorial do turismo, fundamental pelo conhecimento profundo do sector e das suas necessidades, com
a perspetiva do desenvolvimento territorial e integrado, potenciando sinergias intersetoriais e a
cooperação”. Já João Fernandes prometeu um novo conjunto de ações em 2022 “sempre alinhadas
com a Estratégia de Turismo 2027, com o Plano Turismo + Sustentável para Portugal e também focadas
no plano de ação Reativar o Turismo. Há no fundo uma estratégia europeia, uma estratégia nacional e
ainda o foco regional na aposta da sustentabilidade. A palavra que sai assim desta primeira etapa é
“mobilização”. Temos a melhor região e os melhores agentes. E estamos todos mobilizados para a
ação, através do planeamento e desenvolvimento sustentável das atividades turísticas no Algarve.”
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O plano Turismo + Sustentável 20-23 do Turismo de Portugal foi o ponto de partida para o Debate que
encerrou a 1ª fase do maior evento de turismo de natureza sustentável do Algarve.

A abertura dos trabalhos coube a Aura Fraga da Associação Vicentina, João Fernandes da Região de
Turismo do Algarve, José Gonçalves do Município Aljezur e a Joaquim Brandão Pires da AMAL.

Nas palavras de Aura Fraga este dia de encerramento da 1ª Fase contou “com um conjunto de
contributos de especialistas sobre diversos temas em torno da estruturação de uma oferta cada vez
mais sustentável e sobre a necessária capacitação dos seus agentes, fundamentais para um
compromisso regional com a sustentabilidade do sector nas vertentes económica, social e ambiental.”
João Fernandes realçou os objetivos alcançados nesta 1ª fase do evento “Aumentar o conhecimento,
fomentar a capacitação dos agentes, divulgar as atividades junto dos residentes e depois refletir sobre o
que fizemos (…)”.

O dia foi preenchido com apresentações e debates organizados a partir de 2 eixos: Estruturar uma
Oferta Cada vez Mais Sustentável e Qualificar Agentes do Setor, ambos com moderação de Manuela
Rosa da Universidade do Algarve e contributos de especialistas de diferentes áreas: Mª José Nunes
(CCDR Algarve) sobre a Agenda Regional de Transição para a Economia Circular no Âmbito do Setor do
Turismo, Daniela Serrão (AMAL) sobre o Plano de Ação de Mobilidade Urbana, Nélia Guerreiro (Accessible
Portugal) sobre o Projeto Algarve for All, Aura Fraga (Associação Vicentina) sobre o Projeto Turismo
Fora d’Horas, Magda Martins (EHTA) sobre o Contributo da Oferta Formativa para a Qualificação da
Oferta Turística, Antónia Correia (UAlg) sobre Os Recursos Humanos no Centro do Desenvolvimento
Sustentável, Alexandra Gonçalves (ESGHT/UAlg) sobre O Algarve e a Formação Superior em Turismo por
um Algarve + Sustentável: Ações e Estratégias e Marta Cabral (Rota Vicentina) sobre o Turismo
Responsável na Rota Vicentina – Curso para Guias Locais.

Os momentos dedicados a perguntas e respostas, de ambos os eixos, tiveram uma participação ativa
quer na exposição de dúvidas como na apresentação das dificuldades que ainda se fazem sentir no dia-a-
dia dos operadores e agentes algarvios.

Aura Fraga congratula-se pela parceria entre as duas instituições na dinamização de um evento desta
importância, afirmando que “em torno da sustentabilidade, foi possível reunir a perspetiva da gestão
sectorial do turismo, fundamental pelo conhecimento profundo do sector e das suas necessidades, com
a perspetiva do desenvolvimento territorial e integrado, potenciando sinergias intersetoriais e a
cooperação”. Já João Fernandes prometeu um novo conjunto de ações em 2022 “sempre alinhadas
com a Estratégia de Turismo 2027, com o Plano Turismo + Sustentável para Portugal e também focadas
no plano de ação Reativar o Turismo. Há no fundo uma estratégia europeia, uma estratégia nacional e
ainda o foco regional na aposta da sustentabilidade. A palavra que sai assim desta primeira etapa é
“mobilização”. Temos a melhor região e os melhores agentes. E estamos todos mobilizados para a
ação, através do planeamento e desenvolvimento sustentável das atividades turísticas no Algarve.”

Notícia
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SÁBADO

16/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 106

PROGRAMA • GPS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5360

REACH: 31900

Os mercados de Natal chamam por nós
De Bragança até Faro, conheça os mercados de Natal mais originais do País
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PUBLITURIS

16/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESTINOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

1ª fase do Algarve + Sustentável termina com balanço positivo
A primeira fase do Algarve + Sustentável terminou com um debate que juntou
especialistas, operadores e instituições, por um desígnio comum.
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A primeira fase do Algarve + Sustentável terminou com um debate que juntou especialistas, operadores
e instituições, por um desígnio comum. O maior evento de turismo de natureza sustentável da região
está de regresso de março a abril de 2022 para a sua segunda fase.

Conforme referido no debate, a primeira fase deste projeto contou com um conjunto de contributos de
especialistas sobre diversos temas em torno da estruturação de uma oferta cada vez mais sustentável e
sobre a necessária capacitação dos seus agentes, fundamentais para um compromisso regional com a
sustentabilidade do setor nas vertentes económica, social e ambiental.

O presidente da RTA, João Fernandes prometeu um novo conjunto de ações em 2022 “sempre
alinhadas com a Estratégia

de Turismo 2027, com o Plano Turismo + Sustentável para Portugal e também focadas no plano de
ação Reativar o Turismo. Há no fundo uma estratégia europeia, uma estratégia nacional e ainda o foco
regional na aposta da sustentabilidade”.

“A palavra que sai assim desta primeira etapa é mobilização. Temos a melhor região e os melhores
agentes. E estamos todos mobilizados para a ação, através do planeamento e desenvolvimento
sustentável das atividades turísticas no Algarve”, disse ainda João Fernandes.

Notícia

34/70

https://www.publituris.pt/2021/12/15/1a-fase-do-algarve-sustentavel-termina-com-balanco-positivo


PÚBLICO

16/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO PEDRO PINCHA

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

Suspensão do alojamento local avança em Lisboa
A decisão final caberá à assembleia municipal, mas a Câmara de Lisboa deu ontem um
passo decisivo para a “suspensão imediata” dos novos registos de alojamento local (AL)
em praticamente toda a cidade

35/70



JORNAL DE NEGÓCIOS

16/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 3700

Passageiros nos aeroportos quadruplicam em novembro
Os aeroportos portugueses continuaram em novembro a recuperar tráfego perdido
devido à pandemia, mesmo apesar de desde o início do mês passado o número de casos
reportados de covid-19 em Portugal tenha voltado a superar os mil, com os
internamentos e os doentes em cuidados intensivos a subirem de forma consistente
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JORNAL DO ALGARVE

16/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Festival de Cinema e Literatura muda-se de Olhão para Faro
O Festival Internacional de C inema e Literatura do Algarve (FICLA) vai mudar-se para
Faro na primavera de 2022, num formato herdado do original, realizado em Olhão, em
2019 e 2020.
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JORNAL DO ALGARVE

16/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO PRUDÊNCIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve é destino de eleição para nómadas digitais
São os novos nómadas da era moderna, portátil debaixo do braço e um intenso desejo de
viajar e conhecer mundo. Chamam-lhes nómadas digitais, trabalham sempre online e o
Algarve já está a receber muitos deles.
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JORNAL DO ALGARVE

16/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Grupo IGH investe em hotéis Vignette Collection no Algarve
A IHG Hotels & Resorts, um dos principais grupos hoteleiros no mundo, anunciou que em
parceria com a JJW Hotels & Resorts, escolheu Portugal para investir na marca de hotéis
Vignette Collection e numa unidade no Algarve.
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CNN PORTUGAL

15/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ESTILO DE VIDA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Há mais cinco restaurantes em Portugal com estrela Michelin
O Algarve continua a ser a região do país com mais estrelas

43/70



Há cinco novos restaurantes em Portugal galardoados com uma estrela Michelin. São eles:

A Ver Tavira, do Chef Luis Brito, em Tavira 
Al Sud, do Chef Louis Anjos, em Lagos 
Cura, do Chef Pedro Pena Bastos, em Lisboa 
Esporão, do Chef Carlos Teixeira, na Herdade do Esporão, em Reguengos de Monsaraz 
Vila Foz, do Chef Arnaldo Azevedo, no Porto 

O Algarve continua a ser a região do país com mais estrelas.

Além destas novidades, Portugal mantém todas as distinções anteriores e continua a não ter nenhum
restaurante com a classificação máxima (três estrelas, ‘uma cozinha única, justifica a viagem’). O país
passa assim a contar com sete restaurantes com duas estrelas (‘cozinha excelente, vale a pena o
desvio’) e 26 com uma estrela Michelin.

Já em Espanha, quatro restaurantes subiram à segunda estrela, enquanto 27 receberam uma estrela.
Mantêm-se os 11 restaurantes com três estrelas da edição anterior. Por outro lado, dois restaurantes
perderam as duas estrelas e 22 perderam a primeira. Os motivos vão desde a avaliação dos inspetores
ao encerramento ou mudança de local.

Outra novidade deste guia é a entrada de Andorra, com um novo restaurante (“Ibaya”) com a primeira
distinção.

"Mentor" Martín Berasategui homenageado
O Guia Michelin homenageou esta terça-feira Martín Berasategui, o ‘chef’ com mais estrelas na Península
Ibérica, com o prémio ‘Chef Mentor’, apontando a sua humildade, esforço e respeito pelo produto, numa
carreira de quase 50 anos.

A Michelin anunciou este ano dois novos prémios, um atribuído ao mentor e outro para o cozinheiro
jovem, “para homenagear dois grandes profissionais da restauração e destacar o seu talento e o seu
trabalho diário”.

Sobre Berasategui, que tem um restaurante com uma estrela em Portugal, a Michelin refere que o ‘chef’
basco recebe este prémio “após uma carreira de quase 50 anos”.
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“Com humildade, Martín Berasategui formou muitas gerações de cozinheiros, nos quais inculcou
o seu enfoque culinário, as suas referências de trabalho e, sobretudo, a sua paixão por uma
profissão em que primam a proximidade e o respeito pelo produto, e o gosto pelo esforço e pelo
trabalho em equipa”, afirma.

No total, o ‘chef’ tem três estrelas ("uma cozinha única, justifica a viagem") nos restaurantes “Martín
Berasategui” (Bilbao) e “Lasarte” (Barcelona), duas estrelas ("uma cozinha excecional, merece o
desvio") no “M.B.” (Tenerife) e uma estrela (‘cozinha de grande nível, compensa parar’) nos “Fifty
Seconds” (Lisboa), “eMe Be Garrote” (San Sebastián), Oria (Barcelona) e  Ola Martín Berasategui
(Bilbao).

Já o prémio “Jovem Chef” foi atribuído a Mario Cachinero, do restaurante “Skina” (Marbella).

“Este talentoso ‘chef’, de apenas 25 anos, há vários anos que vem impressionando os nossos
inspetores. Na edição de 2020 do Guia, a cozinha criativa e perfeitamente executada de Mario
Cachinero, que reinventa as receitas tradicionais andaluzas, valeu-lhe duas estrelas Michelin, distinção que
se tem renovado a cada ano desde então”, refere a organização.

A gala do Guia Michelin Espanha e Portugal 2022 está a decorrer no auditório do Palau des Arts Reina
Sofía, na cidade espanhola de Valência. 

Lista dos restaurantes com estrelas Michelin em
Portugal

Duas estrelas:

Alma (Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa)

Belcanto (Lisboa, chef José Avillez)

Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, chef Rui Paula)

Il Gallo d'Oro (Funchal, chef Benoît Sinthon)

Ocean (Alporchinhos, chef Hans Neuner)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa)

Vila Joya (Albufeira, chef Dieter Koschina)

Uma estrela:

100 Maneiras (Lisboa, chef Ljubomir Stanisic)

A Cozinha (Guimarães, chef António Loureiro)

Antiqvvm (Porto, chef Vítor Matos)

Al Sud (Lagos, chef Louis Anjos) – novidade

A Ver Tavira (Tavira, chef Luís Brito) - novidade

Bon Bon (Carvoeiro, chef José Lopes)

CURA (Lisboa, chef Pedro Pena Bastos) - novidade

Eleven (Lisboa, chef Joachim Koerper)

Eneko Lisboa (Lisboa, chef Eneko Atxa e Lucas Bernardes)

Epur (Lisboa, chef Vincent Farges)

Esporão (Reguengos de Monsaraz, chef Carlos Teixeira) - novidade

Feitoria (Lisboa, chef João Rodrigues)

Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa, chef Filipe Carvalho)

Fortaleza do Guincho (Cascais, chef Gil Fernandes)

G Pousada (Bragança, chef Óscar Gonçalves)

Gusto by Heinz Beck (Almancil, chef Libório Buonocore)
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LAB by Sergi Arola (Sintra, chef Sergi Arola e Vladimir Veiga)

Largo do Paço (Amarante, chef Tiago Bonito)

Loco (Lisboa, chef Alexandre Silva)

Mesa de Lemos (Viseu, chef Diogo Rocha)

Midori (Sintra, chef Pedro Almeida)

Pedro Lemos (Porto, chef Pedro Lemos)

Vila Foz (Porto, chef Arnaldo Azevedo) - novidade

Vista (Portimão, chef João Oliveira)

Vistas (Vila Nova de Cacela, chef Rui Silvestre)

William (Funchal, chef Luís Pestana)
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INE: Dormidas e hóspedes aceleram em outubro | Ambitur
O setor do alojamento turístico registou 2,1milhões de hóspedes e 5,5 milhões de
dormidas em outubro de 2021 correspondendo a aumentos de 115,5% e 139,0%,
respetivamente (+52,3% e +58,5% em setembro, pela mesma ordem), segundo os
dados divulgados hoje pelo INE. Face a outubro de 2019, o número de hóspedes diminuiu
14,6% e as dormidas decresceram 13,5%.

O setor do alojamento turístico registou 2,1milhões de hóspedes e 5,5 milhões de dormidas em outubro
de 2021 correspondendo a aumentos de 115,5% e 139,0%, respetivamente (+52,3% e +58,5% em
setembro, pela mesma ordem), segundo os dados divulgados hoje pelo INE. Face a outubro de 2019, o
número de hóspedes diminuiu 14,6% e as dormidas decresceram 13,5%.

Em outubro, o mercado interno contribuiu com 2,0 milhões de dormidas e aumentou 65,4%,
continuando a superar os níveis do período homólogo de 2019 (+28,2%). As dormidas de não
residentes totalizaram 3,5 milhões, o valor mais elevado desde outubro de 2019, tendo triplicado face a
outubro de 2020 (+216,6%), mas decresceram 26,7% face a outubro de 2019.

Os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram 332,9 milhões de euros
no total e 245,9 milhões de euros relativamente a aposento, mais que duplicando face a 2020.
Comparando com outubro de 2019, os proveitos totais decresceram 14,9% e os relativos a aposento
diminuíram 15,2%. O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 42,7 euros em
outubro (48,0 euros em setembro). O rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 84,0 euros
em outubro (91,2 euros em setembro). Em outubro de 2019, o RevPAR foi 50,2 euros e o ADR 84,3
euros.

No período acumulado de janeiro a outubro de 2021, verificaram-se aumentos de 45,9% nos proveitos
totais e de 47,8% nos relativos a aposento. Comparando com o mesmo período de 2019, registaram-
se variações de -49,1% e -49,0%, respetivamente.
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Entre janeiro e outubro de 2021, considerando a generalidade dos meios de alojamento
(estabelecimentos de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude),
registaram-se 13,4milhões de hóspedes e 36,1milhões de dormidas, correspondendo a crescimentos de
24,2% e 28,7%, respetivamente.

Hóspedes e dormidas mantiveram crescimento embora com redução face ao período homólogo de
2019

O setor do alojamento turístico registou 2,1 milhões de hóspedes e 5,5 milhões de dormidas em
outubro, refletindo-se em crescimentos de 115,5% e 139,0%, respetivamente (+52,3% e +58,5% em
setembro, pela mesma ordem). Face ao mês de outubro de 2019, os hóspedes diminuíram 14,6% e as
dormidas decresceram 13,5%. O mercado interno contribuiu com 2,0 milhões de dormidas e aumentou
65,4%. Os mercados externos predominaram (peso de 64,5%) e totalizaram 3,5 milhões de dormidas
(+216,6%). Comparando com o mês de outubro de 2019, observou-se um crescimento de 28,2% nas
dormidas de residentes e um decréscimo de 26,7% nas de não residentes.

Nos primeiros 10 meses do ano, verificou-se um aumento de 31,0% das dormidas totais (+31,9% nos
residentes e +30,0% nos não residentes). Comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas
diminuíram 49,9% (- 11,0% nos residentes e -66,3% nos não residentes).

Em outubro, 24,2% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não
registaram movimento de hóspedes (20,5% em setembro).

Dormidas no Alentejo e RA Madeira aumentaram face a 2019

Em outubro, registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões. O Algarve concentrou 29,0%
das dormidas em outubro, seguindo-se a AM Lisboa (24,1%), o Norte (16,0%) e a RA Madeira (11,9%).

Comparando com o mês de outubro de 2019, destacaram-se os crescimentos no Alentejo (+14,9%) e
RA Madeira (+3,9%), enquanto nas restantes regiões se registaram decréscimos.

Nos primeiros 10 meses do ano, todas as regiões apresentaram acréscimos no número de dormidas,
com realce para as evoluções apresentadas pela RA Açores (+114,0%) e RA Madeira (+59,1%). Os
acréscimos foram generalizados às dormidas de residentes, com destaque para a RA Madeira
(+106,6%), RA Açores (+97,6%) e Algarve (+35,7%) e também às de não residentes (com o maior
aumento na RA Açores: +150,6%).

Município de Lisboa com aumento de 16% nas dormidas desde o início do ano

Nos primeiros 10 meses de 2021, Lisboa registou 3,7 milhões de dormidas (11,9% do total), que se
traduziram num crescimento de 15,7%. Neste período, as dormidas de residentes aumentaram 32,1% e
as de não residentes (73,0% do total) cresceram 10,6%. Comparando com o mesmo período de 2019,
as dormidas em Lisboa registaram uma diminuição de 69,0% (-45,6% nos residentes e -73,2% nos não
residentes).

As dormidas em Albufeira (11,2% do total) atingiram 3,5milhões entre janeiro e outubro e
aumentaram28,0% (+38,5% nos residentes e +18,6% nos não residentes). Comparando com o
mesmo período de 2019, registou-se um decréscimo de 65,3% (+2,2% nos residentes e -72,8% nos
não residentes). Nos primeiros 10 meses de 2021, as dormidas de não residentes representaram 48,5%
do total, significativamente abaixo da quota verificada em 2019 (78,0% do total).

No Funchal (7,1% do total) as dormidas aumentaram 53,9% no conjunto dos primeiros 10 meses do
ano (+144,5% nos residentes e +36,6% nos não residentes). Face a 2019, registou-se uma redução de
48,8% (+22,0% nos residentes e -57,3% nos não residentes).

Taxas líquidas de ocupação aumentaram

A taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos de alojamento turístico (42,3%) aumentou 21,9
p.p. em outubro (+13,5 p.p. em setembro). Em outubro de 2019, a taxa líquida de ocupação-cama
tinha sido 48,4%.
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Em outubro, as taxas de ocupação-cama mais elevadas registaram-se na RA Madeira (59,4%), AM
Lisboa (48,1%), RA Açores (43,6%) e Algarve (42,4%). Os maiores acréscimos neste indicador
ocorreram na AM Lisboa (+30,8 p.p.), RA Madeira (+29,4 p.p.), RA Açores(+23,0 p.p.) e Algarve (+21,6
p.p.).

A taxa líquida de ocupação-quarto nos estabelecimentos de alojamento turístico (50,8%) aumentou
24,8 p.p. em outubro (+15,6 p.p. em setembro). Em outubro de 2019, a taxa líquida de ocupação-
cama tinha sido 59,6%.

Proveitos registados até outubro com redução de 50% face a 2019

Em outubro, os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram 332,9
milhões de euros no total e 245,9 milhões de euros relativamente a aposento, mais que duplicando face
a 2020.

Comparando com outubro de 2019, os proveitos totais diminuíram 14,9% e os relativos a aposento
decresceram 15,2%.

Nos primeiros 10 meses do ano, os proveitos registaram crescimentos de 45,9% no total e 47,8%
relativos a aposento. Comparando com o mesmo período de 2019, os proveitos totais recuaram 49,1%
e os relativos a aposento diminuíram 49,0%.

O Algarve concentrou 28,5% dos proveitos totais e 27,0% dos relativos a aposento em outubro,
seguindo-se a AM Lisboa (28,2% e 30,3%, pela mesma ordem) e o Norte (15,5% e 15,9%,
respetivamente).

Entre janeiro e outubro de 2021, a evolução dos proveitos foi positiva nos três segmentos de
alojamento. Na hotelaria, os proveitos totais e de aposento aumentaram45,7% e 47,7%,
respetivamente (peso de 85,7% e 84,0% no total do alojamento turístico, pela mesma ordem).
Considerando as mesmas variáveis, os estabelecimentos de alojamento local (quotas de 8,5% e 10,0%)
apresentaram subidas de 47,5% e 51,9%, e o turismo no espaço rural e de habitação
(representatividade de 5,8% e 6,1%) registou aumentos de 47,4% e 42,4%.

No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto disponível
(RevPAR) situou-se em 42,7 euros em outubro, tendo aumentado 141,9% (+58,5% em setembro). Em
outubro de 2019, o RevPAR tinha sido 50,2 euros.

Os valores de RevPAR mais elevados foram registados na AM Lisboa (59,9 euros), RA Madeira (50,2
euros) e Algarve (43,6 euros).

Nos primeiros 10 meses de 2021, o RevPAR aumentou 35,0%. Neste período, este indicador registou
crescimentos de 37,6% na hotelaria, 32,1% no alojamento local e 17,1% no turismo no espaço rural e
de habitação.

No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto ocupado
(ADR) atingiu 84,0 euros em outubro, tendo crescido 23,8% (+11,4% em setembro).Em outubro de
2019, o ADR tinha sido 84,3 euros.
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Algarve concentrou 29% de todas as dormidas em outubro
O Algarve concentrou 29,0% de todas as dormidas em outubro, seguindo-se a Área
Metropolitana de Lisboa (24,1%), o Norte (16,0%) e a Região Autónoma da Madeira
(11,9%). Os dados foram anunciados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE).

Nos primeiros dez meses do ano, todas as regiões apresentaram crescimentos no número de dormidas,
com destaque para os Açores (+114,0%) e a Madeira (+59,1%). Entre janeiro e outubro, registaram-se
aumentos em todas as regiões no número de dormidas de residentes, com destaque para a Madeira
(+106,6%), Açores (+97,6%) e Algarve (+35,7%).

O número de hóspedes em alojamento turístico mais do que duplicou (115,5%) em outubro, para 2,1
milhões, ainda abaixo de mês homólogo de 2019, antes da pandemia, segundo o INE.

O setor do alojamento turístico registou 2,1 milhões de hóspedes e 5,5 milhões de dormidas em outubro
de 2021, correspondendo a aumentos de 115,5% e 139,0%, respetivamente (+52,3% e +58,5% em
setembro, pela mesma ordem). Face a outubro de 2019, o número de hóspedes diminuiu 14,6% e as
dormidas decresceram 13,5%, regista o INE nas estatísticas da atividade turística no mês de outubro.

Segundo a nota, o mercado interno contribuiu com 2,0 milhões de dormidas e aumentou 65,4%,
continuando a superar os níveis do período homólogo de 2019” após registar um crescimento de
28,2%.

Por sua vez, as dormidas de não residentes totalizaram 3,5 milhões, sendo o valor mais elevado desde
outubro de 2019 e triplicado face a outubro de 2020. Ainda assim, este indicador desceu 26,7% face a
outubro de 2019.

No acumulado dos primeiros dez meses do ano, verificou-se um aumento de 45,9% nos proveitos totais
e de 47,8% nos relativos a aposento face a 2020, enquanto face a 2019 estes pontos baixaram 49,1%
e 49,0%, respetivamente.

Em outubro, 24,2% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não
registaram movimento de hóspedes (20,5% em setembro).
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Há mais cinco restaurantes em Portugal com estrelas Michelin
Há mais cinco restaurantes em Portugal com estrelas Michelin

Há mais cinco restaurantes em Portugal com estrelas Michelin
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Há mais Algarve no guia Michelin 2022
Novas estrelas para restaurantes A Ver Tavira e Al Sud em Lagos
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Novas estrelas para restaurantes A Ver Tavira e Al Sud em Lagos

O presidente do Turismo do Algarve felicita o chef Luís Brito, do restaurante A Ver Tavira, na cidade do
Gilão, e o chef Louis Anjos, do restaurante Al Sud, integrado no Clubhouse do Golfe Palmares, em Lagos,
pela conquista de duas novas estrelas para a região no Guia Michelin Espanha e Portugal 2022.

«Congratulo-me com a presença revigorada do Algarve no guia turístico de referência mundial
para os apaixonados pela excelência culinária, fruto das estrelas ganhas pelos chefs Luís Brito e
Louis Anjos, e enalteço vivamente o seu trabalho e das respetivas equipas na promoção da
oferta gastronómica do destino», afirma João Fernandes.

«Endereço igualmente uma palavra de agradecimento aos chefs dos restaurantes algarvios que
mantêm as suas estrelas Michelin pela inovação culinária com que permanentemente
surpreendem os comensais, nomeadamente aos chefs Dieter Koschina, do Vila Joya, e Hans
Neuner, do Ocean, ambos duplamente estrelados, e aos chefs Rui Silvestre, do Vistas, Heinz
Beck, do Gusto by Heinz Beck, João Oliveira, do Vista, e José Lopes, do Bon Bon, com uma
estrela cada», acrescenta o presidente do Turismo do Algarve.

No total, o Algarve ostenta agora uma dezena de estrelas Michelin em oito restaurantes galardoados
pelo guia turístico, afirmando-se cada vez mais como um dos principais destinos gourmet em Portugal,
acompanhando o impulso gastronómico que vive a Península Ibérica e que se reflete no aumento de
restaurantes estrelados na nova edição do guia, recentemente apresentada.

Notícia
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Há mais Algarve no Guia Michelin 2022
O presidente do T urismo do Algarve felicita o chef Luís Brito, do restaurante A Ver T avira,
na cidade do Gilão, e o chef Louis Anjos, do restaurante Al Sud, integrado no C lubhouse
do Golfe Palmares, em Lagos, pela conquista de duas novas estrelas para a região no
Guia Michelin Espanha e Portugal 2022.Ler mais

«Congratulo-me com a presença revigorada do Algarve no guia turístico de referência mundial para os
apaixonados pela excelência culinária, fruto das estrelas ganhas pelos chefs Luís Brito e Louis Anjos, e
enalteço vivamente o seu trabalho e das respetivas equipas na promoção da oferta gastronómica do
destino», afirma João Fernandes.

«Endereço igualmente uma palavra de agradecimento aos chefs dos restaurantes algarvios que mantêm
as suas estrelas Michelin pela inovação culinária com que permanentemente surpreendem os comensais,
nomeadamente aos chefs Dieter Koschina, do Vila Joya, e Hans Neuner, do Ocean, ambos duplamente
estrelados, e aos chefs Rui Silvestre, do Vistas, Heinz Beck, do Gusto by Heinz Beck, João Oliveira, do
Vista, e José Lopes, do Bon Bon, com uma estrela cada», acrescenta o presidente do Turismo do
Algarve.

No total, o Algarve ostenta agora uma dezena de estrelas Michelin em oito restaurantes galardoados
pelo guia turístico, afirmando-se cada vez mais como um dos principais destinos gourmet em Portugal,
acompanhando o impulso gastronómico que vive a Península Ibérica e que se reflete no aumento de
restaurantes estrelados na nova edição do guia, recentemente apresentada.
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Há mais Algarve no guia Michelin 2022
O presidente do T urismo do Algarve felicita o chef Luís Brito, do restaurante A Ver T avira,
na cidade do Gilão, e o chef Louis Anjos, do restaurante Al Sud, integrado no C lubhouse
do Golfe Palmares, em Lagos, pela conquista de duas novas estrelas para a região no
Guia Michelin Espanha e Portugal 2022.
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O presidente do Turismo do Algarve felicita o chef Luís Brito, do restaurante A Ver Tavira, na cidade do
Gilão, e o chef Louis Anjos, do restaurante Al Sud, integrado no Clubhouse do Golfe Palmares, em Lagos,
pela conquista de duas novas estrelas para a região no Guia Michelin Espanha e Portugal 2022.

«Congratulo-me com a presença revigorada do Algarve no guia turístico de referência mundial
para os apaixonados pela excelência culinária, fruto das estrelas ganhas pelos chefs Luís Brito e
Louis Anjos, e enalteço vivamente o seu trabalho e das respetivas equipas na promoção da
oferta gastronómica do destino», afirma João Fernandes.

«Endereço igualmente uma palavra de agradecimento aos chefs dos restaurantes algarvios que
mantêm as suas estrelas Michelin pela inovação culinária com que permanentemente
surpreendem os comensais, nomeadamente aos chefs Dieter Koschina, do Vila Joya, e Hans
Neuner, do Ocean, ambos duplamente estrelados, e aos chefs Rui Silvestre, do Vistas, Heinz
Beck, do Gusto by Heinz Beck, João Oliveira, do Vista, e José Lopes, do Bon Bon, com uma
estrela cada», acrescenta o presidente do Turismo do Algarve.

No total, o Algarve ostenta agora uma dezena de estrelas Michelin em oito restaurantes galardoados
pelo guia turístico, afirmando-se cada vez mais como um dos principais destinos gourmet em Portugal,
acompanhando o impulso gastronómico que vive a Península Ibérica e que se reflete no aumento de
restaurantes estrelados na nova edição do guia, recentemente apresentada.

 

Notícia
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Turismo do Algarve felicita chefs dos restaurantes 'A Ver Tavira' e
'Al Sud' pela conquista das estrelas Michelin
No total, o Algarve ostenta agora uma dezena de estrelas Michelin em oito restaurantes
galardoados pelo guia turístico

O presidente do Turismo do Algarve felicita o chef Luís Brito, do restaurante A Ver Tavira, na cidade do
Gilão, e o chef Louis Anjos, do restaurante Al Sud, integrado no Clubhouse do Golfe Palmares, em Lagos,
pela conquista de duas novas estrelas para a região no Guia Michelin Espanha e Portugal 2022.

"Congratulo-me com a presença revigorada do Algarve no guia turístico de referência mundial para os
apaixonados pela excelência culinária, fruto das estrelas ganhas pelos chefs Luís Brito e Louis Anjos, e
enalteço vivamente o seu trabalho e das respetivas equipas na promoção da oferta gastronómica do
destino", afirma João Fernandes.

"Endereço igualmente uma palavra de agradecimento aos chefs dos restaurantes algarvios que mantêm
as suas estrelas Michelin pela inovação culinária com que permanentemente surpreendem os comensais,
nomeadamente aos chefs Dieter Koschina, do Vila Joya, e Hans Neuner, do Ocean, ambos duplamente
estrelados, e aos chefs Rui Silvestre, do Vistas, Heinz Beck, do Gusto by Heinz Beck, João Oliveira, do
Vista, e José Lopes, do Bon Bon, com uma estrela cada", acrescenta o presidente do Turismo do
Algarve.

No total, o Algarve ostenta agora uma dezena de estrelas Michelin em oito restaurantes galardoados
pelo guia turístico, afirmando-se cada vez mais como um dos principais destinos gourmet em Portugal,
acompanhando o impulso gastronómico que vive a Península Ibérica e que se reflete no aumento de
restaurantes estrelados na nova edição do guia, recentemente apresentada.
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Algarve ostenta agora uma dezena de estrelas Michelin
O presidente do T urismo do Algarve felicitou o chef Luís Brito, do restaurante A Ver
T avira, na cidade do Gilão, e o chef Louis Anjos, do restaurante Al Sud, integrado no
Clubhouse do Golfe Palmares, em Lagos, pela conquista de duas novas estrelas para a
região no Guia Michelin Espanha e Portugal 2022.

Através de um comunicado enviado pela Região de Turismo do Algarve, João Fernandes congratula «a
presença revigorada do Algarve no guia turístico de referência mundial para os apaixonados pela
excelência culinária, fruto das estrelas ganhas pelos chefs Luís Brito e Louis Anjos, e enalteço vivamente
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o seu trabalho e das respetivas equipas na promoção da oferta gastronómica do destino», afirma.

 

«Endereço igualmente uma palavra de agradecimento aos chefs dos restaurantes algarvios que mantêm
as suas estrelas Michelin pela inovação culinária com que permanentemente surpreendem os comensais,
nomeadamente aos chefs Dieter Koschina, do Vila Joya, e Hans Neuner, do Ocean, ambos duplamente
estrelados, e aos chefs Rui Silvestre, do Vistas, Heinz Beck, do Gusto by Heinz Beck, João Oliveira, do
Vista, e José Lopes, do Bon Bon, com uma estrela cada», acrescenta.

 

No total, o Algarve ostenta agora uma dezena de estrelas Michelin em oito restaurantes galardoados
pelo guia turístico, afirmando-se cada vez mais como um dos principais destinos gourmet em Portugal.

 

Link Notícia
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Guia Michelin Espanha e Portugal 2022 | Novas Estrelas para
Restaurantes 'A Ver Tavira' e 'Al Sud'
O presidente do T urismo do Algarve felicita o chef Luís Brito, do restaurante A Ver T avira,
na cidade do Gilão, e o chef Louis Anjos, do restaurante Al Sud, integrado no C lubhouse
do Golfe Palmares, em Lagos, pela conquista de duas novas estrelas para a região no
Guia Michelin Espanha e Portugal 2022.

O presidente do Turismo do Algarve felicita o chef Luís Brito, do restaurante A Ver Tavira, na cidade do
Gilão, e o chef Louis Anjos, do restaurante Al Sud, integrado no Clubhouse do Golfe Palmares, em Lagos,
pela conquista de duas novas estrelas para a região no Guia Michelin Espanha e Portugal 2022.

«Congratulo-me com a presença revigorada do Algarve no guia turístico de referência mundial
para os apaixonados pela excelência culinária, fruto das estrelas ganhas pelos chefs Luís Brito e
Louis Anjos, e enalteço vivamente o seu trabalho e das respetivas equipas na promoção da
oferta gastronómica do destino», afirma João Fernandes.

«Endereço igualmente uma palavra de agradecimento aos chefs dos restaurantes algarvios que
mantêm as suas estrelas Michelin pela inovação culinária com que permanentemente
surpreendem os comensais, nomeadamente aos chefs Dieter Koschina, do Vila Joya, e Hans
Neuner, do Ocean, ambos duplamente estrelados, e aos chefs Rui Silvestre, do Vistas, Heinz
Beck, do Gusto by Heinz Beck, João Oliveira, do Vista, e José Lopes, do Bon Bon, com uma
estrela cada», acrescenta o presidente do Turismo do Algarve.No total, o Algarve ostenta agora uma
dezena de estrelas Michelin em oito restaurantes galardoados pelo guia turístico, afirmando-se cada vez
mais como um dos principais destinos gourmet em Portugal, acompanhando o impulso
gastronómico que vive a Península Ibérica e que se reflete no aumento de restaurantes estrelados na
nova edição do guia, recentemente apresentada.
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Primeira fase do Algarve+Sustentável encerra com debate
Debate de Encerramento da 1ª fase do Algarve + Sustentável junta especialistas,
operadores e instituições, com um objectivo comum

Debate de Encerramento da 1ª fase do Algarve + Sustentável junta especialistas, operadores e
instituições, com um objectivo comum

O plano Turismo + Sustentável 20-23 do Turismo de Portugal foi o ponto de partida para o Debate que
encerrou a Primeira fase do maior evento de turismo de natureza sustentável do Algarve. 

Aura Fraga da Associação Vicentina, abriu os trabalhos, estando presentes João Fernandes da Região de
Turismo do Algarve, José Gonçalves do Município Aljezur e a Joaquim Brandão Pires da AMAL.

Nas palavras de Aura Fraga este dia de encerramento da 1ª Fase contou “com um conjunto de
contributos de especialistas sobre diversos temas em torno da estruturação de uma oferta
cada vez mais sustentável e sobre a necessária capacitação dos seus agentes, fundamentais
para um compromisso regional com a sustentabilidade do sector nas vertentes económica,
social e ambiental." 

Por seu lado João Fernandes salientou os objectivos alcançados nesta 1ª fase do evento “Aumentar o
conhecimento, fomentar a capacitação dos agentes, divulgar as actividades junto dos
residentes e depois refletir sobre o que fizemos (...)”.

O dia foi preenchido com apresentações e debates organizados a partir de dois eixos: Estruturar uma
Oferta Cada vez Mais Sustentável e Qualificar Agentes do Sector, ambos com moderação de Manuela
Rosa da Universidade do Algarve e contributos de especialistas de diferentes áreas: Mª José Nunes
(CCDR Algarve) sobre a Agenda Regional de Transição para a Economia Circular no Âmbito do Sector do
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Turismo, Daniela Serrão (AMAL) sobre o Plano de Ação de Mobilidade Urbana, Nélia Guerreiro (Accessible
Portugal) sobre o Projeto Algarve for All, Aura Fraga (Associação Vicentina) sobre o Projeto Turismo
Fora d’Horas, Magda Martins (EHTA) sobre o Contributo da Oferta Formativa

para a Qualificação da Oferta Turística, Antónia Correia (UAlg) sobre Os Recursos Humanos no Centro
doDesenvolvimento Sustentável, Alexandra Gonçalves (ESGHT/UAlg) sobre O Algarve e a Formação
Superior emTurismo por um Algarve + Sustentável: Ações e Estratégias e Marta Cabral (Rota Vicentina)
sobre o Turismo Responsável na Rota Vicentina – Curso para Guias Locais.

Os momentos dedicados a perguntas e respostas, de ambos os eixos, tiveram uma participação ativa
quer na exposição de dúvidas como na apresentação das dificuldades que ainda se fazem sentir no dia-a-
dia dos operadores e agentes algarvios.Aura Fraga congratula-se pela parceria entre a Associação
Vicentina e a Região de Turismo do Algarve na

dinamização de um evento desta importância, afirmando que “em torno da sustentabilidade, foi possível
reunir a perspectiva da gestão sectorial do turismo, fundamental pelo conhecimento profundo do sector
e das suas necessidades, com a perspectiva do desenvolvimento territorial e integrado, potenciando
sinergias intersectoriais e a cooperação”.

Por seu lado, João Fernandes prometeu um novo conjunto de ações em 2022 “sempre alinhadas com
a Estratégia de Turismo 2027, com o Plano Turismo + Sustentável para Portugal e também
focadas no plano de ação Reativar o Turismo. Há no fundo uma estratégia europeia, uma
estratégia nacional e ainda o foco regional na aposta da sustentabilidade. A palavra que sai
assim desta primeira etapa é "mobilização". Temos a melhor região e os melhores agentes. E
estamos todos mobilizados para a ação, através do planeamento e desenvolvimento
sustentável das actividades turísticas no Algarve." salientou a terminar

O “Algarve + Sustentável” está de regresso de Março a Abril de 2022 para a sua segunda fase.

(Link)
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Debate de Encerramento da 1ª fase do Algarve + Sustentável
junta Especialistas, Operadores e Instituições
O plano T urismo + Sustentável 20-23 do T urismo de Portugal foi o ponto de partida para
o Debate que encerrou a 1ª fase do maior evento de turismo de natureza sustentável do
Algarve

O plano Turismo + Sustentável 20-23 do Turismo de Portugal foi o ponto de partida para o
Debate que encerrou a 1ª fase do maior evento de turismo de natureza sustentável do Algarve.
A abertura dos trabalhos coube a Aura Fraga da Associação Vicentina, João Fernandes da
Região de Turismo do Algarve, José Gonçalves do Município Aljezur e a Joaquim Brandão Pires
da AMAL
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Nas palavras de Aura Fraga este dia de encerramento da 1ª Fase contou “com um conjunto de
contributos de especialistas sobre diversos temas em torno da estruturação de uma oferta cada vez
mais sustentável e sobre a necessária capacitação dos seus agentes, fundamentais para um
compromisso regional com a sustentabilidade do sector nas vertentes económica, social e ambiental."
João Fernandes realçou os objetivos alcançados nesta 1ª fase do evento “Aumentar o conhecimento,
fomentar a capacitação dos agentes, divulgar as atividades junto dos residentes e depois refletir sobre o
que fizemos (...)”.

O dia foi preenchido com apresentações e debates organizados a partir de 2 eixos: Estruturar uma
Oferta Cada vez Mais Sustentável e Qualificar Agentes do Setor, ambos com moderação de Manuela
Rosa da Universidade do Algarve e contributos de especialistas de diferentes áreas: Mª José Nunes
(CCDR Algarve) sobre a Agenda Regional de Transição para a Economia Circular no Âmbito do Setor do
Turismo, Daniela Serrão (AMAL) sobre o Plano de Ação de Mobilidade Urbana, Nélia Guerreiro (Accessible
Portugal) sobre o Projeto Algarve for All, Aura Fraga (Associação Vicentina) sobre o Projeto Turismo
Fora d’Horas, Magda Martins (EHTA) sobre o Contributo da Oferta Formativa para a Qualificação da
Oferta Turística, Antónia Correia (UAlg) sobre Os Recursos Humanos no Centro do Desenvolvimento
Sustentável, Alexandra Gonçalves (ESGHT/UAlg) sobre O Algarve e a Formação Superior em Turismo por
um Algarve + Sustentável: Ações e Estratégias e Marta Cabral (Rota Vicentina) sobre o Turismo
Responsável na Rota Vicentina – Curso para Guias Locais.

Os momentos dedicados a perguntas e respostas, de ambos os eixos, tiveram uma participação ativa
quer na exposição de dúvidas como na apresentação das dificuldades que ainda se fazem sentir no dia-a-
dia dos operadores e agentes algarvios.

Aura Fraga congratula-se pela parceria entre a Associação Vicentina e a Região de Turismo do Algarve na
dinamização de um evento desta importância, afirmando que “em torno da sustentabilidade, foi possível
reunir a perspetiva da gestão sectorial do turismo, fundamental pelo conhecimento profundo do sector e
das suas necessidades, com a perspetiva do desenvolvimento territorial e integrado, potenciando
sinergias intersetoriais e a cooperação”. Já João Fernandes prometeu um novo conjunto de ações em
2022 “sempre alinhadas com a Estratégia de Turismo 2027, com o Plano Turismo + Sustentável para
Portugal e também focadas no plano de ação Reativar o Turismo. Há no fundo uma estratégia europeia,
uma estratégia nacional e ainda o foco regional na aposta da sustentabilidade

A palavra que sai assim desta primeira etapa é "mobilização". Temos a melhor região e os melhores
agentes. E estamos todos mobilizados para a ação, através do planeamento e desenvolvimento
sustentável das atividades turísticas no Algarve."

O “Algarve + Sustentável” está de regresso de março a abril de 2022 para a sua segunda fase.

Link Notícia
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1ª fase do “Algarve + Sustentável” termina num debate com
especialistas e instituições
Projeto regressará de Março a Abril de 2022 para a sua segunda fase
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A 1ª fase do “Algarve + Sustentável”, o maior evento de turismo de natureza sustentável da
região algarvia, encerrou no passado mês de Novembro, com um debate sobre o plano
“Turismo + Sustentável 20-23”, do Turismo de Portugal, que juntou especialistas, operadores e
instituições, por um desígnio comum. Este evento estará de regresso de Março a Abril do
próximo ano para a sua 2ª fase.

A abertura dos trabalhos deste debate coube a Aura Fraga, da Associação Vicentina, João Fernandes, da
Região de Turismo do Algarve, José Gonçalves, do Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, e Joaquim
Brandão Pires, da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve.

Nas palavras de Aura Fraga, este encerramento da 1ª fase do projeto contou «com um conjunto de
contributos de especialistas sobre diversos temas em torno da estruturação de uma oferta cada vez
mais sustentável e sobre a necessária capacitação dos seus agentes, fundamentais para um
compromisso regional com a sustentabilidade do sector nas vertentes económica, social e ambiental».

Já João Fernandes realçou os objetivos alcançados nesta 1ª fase, como o de «aumentar o
conhecimento, fomentar a capacitação dos agentes, divulgar as atividades junto dos residentes e depois
refletir sobre o que fizemos».

O último dia do evento contou com apresentações e debates segundo dois eixos, sendo eles “Estruturar
uma oferta cada vez mais sustentável” e “Qualificar agentes do setor”, ambos com moderação de
Manuela Rosa, da Universidade do Algarve, e contributos de especialistas de diversas áreas.

Dos especialistas fizeram parte: Maria José Nunes (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve), Daniela Serrão (AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve), Nélia Guerreiro
(Accessible Portugal), Aura Fraga (Associação Vicentina), Magda Martins (Escola de Hotelaria e Turismo
do Algarve), Antónia Correia e Alexandra Gonçalves (Universidade do Algarve) e Marta Cabral (Rota
Vicentina).

Aura Fraga congratulou-se pela parceria entre a Associação Vicentina e a Região de Turismo do Algarve
na dinamização de um evento desta importância, afirmando que «em torno da sustentabilidade, foi
possível reunir a perspetiva da gestão setorial do turismo, fundamental pelo conhecimento profundo do
setor e das suas necessidades, com a perspetiva do desenvolvimento territorial e integrado, potenciando
sinergias intersetoriais e a cooperação».

Por seu lado, João Fernandes prometeu um novo conjunto de ações em 2022, «sempre alinhadas com
a Estratégia de Turismo 2027, com o Plano Turismo + Sustentável para Portugal e também focadas no
plano de ação Reativar o Turismo. Há no fundo uma estratégia europeia, uma estratégia nacional e ainda
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o foco regional na aposta da sustentabilidade. A palavra que sai assim desta primeira etapa é
“mobilização”. Temos a melhor região e os melhores agentes. E estamos todos mobilizados para a
ação, através do planeamento e desenvolvimento sustentável das atividades turísticas no Algarve».

O “Algarve + Sustentável” está de regresso de Março a Abril de 2022 para a sua segunda fase. Já a
terceira está planeada para Novembro do próximo ano.

Link Notícia
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Primeira fase do Algarve + Sustentável juntou especialistas,
operadores e instituições por um desígnio comum
O plano T urismo + Sustentável 20-23 do T urismo de Portugal foi o ponto de partida para
o debate que encerrou a primeira fase do maior evento de turismo de natureza
sustentável do Algarve.

A abertura dos trabalhos coube a Aura Fraga da Associação Vicentina, João Fernandes da Região de
Turismo do Algarve, José Gonçalves do Município Aljezur e a Joaquim Brandão Pires da Comunidade
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Intermunicipal do Algarve - AMAL.

 

Nas palavras de Aura Fraga o dia de encerramento da primeira fase contou “com um conjunto de
contributos de especialistas sobre diversos temas em torno da estruturação de uma oferta cada vez
mais sustentável e sobre a necessária capacitação dos seus agentes, fundamentais para um
compromisso regional com a sustentabilidade do sector nas vertentes económica, social e ambiental."
João Fernandes realçou os objetivos alcançados na 1ª fase do evento “Aumentar o conhecimento,
fomentar a capacitação dos agentes, divulgar as atividades junto dos residentes e depois refletir sobre o
que fizemos”.

 

O dia foi preenchido com apresentações e debates organizados a partir de dois eixos: Estruturar uma
oferta cada vez mais sustentável e qualificar agentes do setor, ambos com moderação de Manuela Rosa
da Universidade do Algarve e contributos de especialistas de diferentes áreas, nomeadamente da CCDR
Algarve, AMAL, Accessible Portugal, Associação Vicentina, Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve,
ESGHT/UAlg e Rota Vicentina.

 

Aura Fraga congratulou-se pela parceria entre a Associação Vicentina e a Região de Turismo do Algarve
na dinamização do evento, afirmando que “em torno da sustentabilidade, foi possível reunir a perspetiva
da gestão setorial do turismo, fundamental pelo conhecimento profundo do setor e das suas
necessidades, com a perspetiva do desenvolvimento territorial e integrado, potenciando sinergias
intersetoriais e a cooperação”. Já João Fernandes prometeu um novo conjunto de ações em 2022
“sempre alinhadas com a Estratégia de Turismo 2027, com o Plano Turismo + Sustentável para Portugal
e também focadas no plano de ação Reativar o Turismo. Há no fundo uma estratégia europeia, uma
estratégia nacional e ainda o foco regional na aposta da sustentabilidade. A palavra que sai assim desta
primeira etapa é mobilização. Temos a melhor região e os melhores agentes. E estamos todos
mobilizados para a ação, através do planeamento e desenvolvimento

sustentável das atividades turísticas no Algarve."

 

O “Algarve + Sustentável” está de regresso de março a abril de 2022 para a sua segunda fase

 

Link Notícia
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