
PRESSTUR

17/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3355

REACH: -1

Dormidas em alojamento de curta duração na UE caem para
quase metade em 2020
As dormidas em alojamentos de curta duração na União Europeia (UE) recuaram para
quase metade, para os 272 milhões de hóspedes, em 2020, face ao ano anterior, divulga
hoje o Eurostat.

As dormidas em alojamentos de curta duração na União Europeia (UE) recuaram para quase metade,
para os 272 milhões de hóspedes, em 2020, face ao ano anterior, divulga hoje o Eurostat.

De acordo com os dados divulgados pelo gabinete estatístico europeu, citado pela Agência Lusa, em
2020 o número de hóspedes que reservaram dormidas em alojamentos de aluguer de curta duração na
UE através das plataformas Airbnb, Booking, Expedia Group ou Tripadvisor recuou cerca de 47% em
comparação com 2019.

Os meses de Abril e Maio de 2020 registaram as maiores quebras – 93,2% e 85,6% -, devido às
medidas de confinamento adotadas em meados de Março em toda a UE, em consequência da pandemia
de covid-19.

 

Com o alívio das medidas, o sector registou alguma recuperação, mas ainda com taxas abaixo das de
2019: -38,3% em Julho e -25,8% em Agosto.

 

Este optimismo acabou por ser contrariado com a nova vaga da pandemia, no Outono de 2020, que fez
novamente recuar as reservas para -71,8% em Novembro.

 

(Notícia Lusa)
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PÚBLICO

20/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • ESPECIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 15000

12 temas que marcaram 2021
Crise energética e logística. C lima e mobilidade. Orçamento e crise política... O  PÚBLICO
escolheu 12 temas que marcaram 2021. Nos próximos dias continuaremos a passar o ano
em revista e a falar do que se segue
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JORNAL SOL

18/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 58

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 7455

REACH: 27000

PASSAGEM DE ANO: DA CONFIANÇA À INCERTEZA
De norte a sul do país está tudo a postos para receber o novo ano. Há regiões cheias mas
outras notam o receio da população face à pandemia. Ainda assim, os indicadores são
bons
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PÚBLICO

19/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 3715

REACH: 15000

Medidas de contenção no Natal desaceleram retoma no turismo
O aumento de casos e as medidas de contenção vieram trazer alguns cancelamentos,
sobretudo nos jantares e almoços de Natal, quer de famílias quer de empresas
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PÚBLICO

19/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Turismo diz que salários não explicam falta de trabalhadores
A pandemia veio acentuar um problema de falta de mão-de-obra em áreas como
hotelaria e restauração. Recurso a imigrantes é uma das soluções
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JORNAL SOL

18/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 62

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 1960

REACH: 27000

Dormidas e hóspedes aceleram
O setor do alojamento turístico registou 2,1 milhões de hóspedes e 5,5 milhões de
dormidas em outubro, crescimentos de 115,5% e 139%, respetivamente, face ao ano
anterior
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TVI

18/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 152223

REACH: -1

Chegaram 48 voos o aeroporto de Faro
Chegaram 48 voos o aeroporto de Faro

Chegaram 48 voos o aeroporto de Faro
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OPÇÃO TURISMO

18/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Portugal obriga preenchimento do “Formulário de Localização de
Passageiros”
A partir de agora todos os passageiros dos voos com destino ou escala em Portugal
continental (incluindo os das Regiões Autónomas) estão obrigados a preencher o
“Formulário de Localização de Passageiros” (ou PLF – ‘Passenger Locator Form’),
aplicando-se a mesma obrigatoriedade a passageiros de navios de cruzeiro que
atraquem nos terminais localizados em território de Portugal continental.

A partir de agora todos os passageiros dos voos com destino ou escala em Portugal continental
(incluindo os das Regiões Autónomas) estão obrigados a preencher o “Formulário de Localização de
Passageiros” (ou PLF – ‘Passenger Locator Form’), aplicando-se a mesma obrigatoriedade a passageiros
de navios de cruzeiro que atraquem nos terminais localizados em território de Portugal continental.

O “Formulário de Localização de Passageiros” é preenchido exclusivamente ‘online’, AQUI, não existindo
forma de o entregar em formato físico nem preencher dentro de aeronaves.

Para os passageiros de transporte aéreo, o formulário deve ser submetido após o ‘check-in’ e antes da
hora do embarque na aeronave.

Os passageiros por via marítima devem submeter o formulário nas 96 horas anteriores à hora prevista
de chegada a Portugal continental.

Após a submissão do “Formulário de Localização de Passageiros”, é gerado um comprovativo e um
código QR individualizado que deve ser exibido, em formato digital ou em papel, às entidades
competentes nos aeroportos antes do embarque ou aos armadores do navio de cruzeiro antes do
respetivo desembarque.

A não apresentação do código QR que confirma a submissão do “Formulário de Localização de
Passageiros” é motivo de recusa de embarque em aeronaves e constitui uma contraordenação sujeita a
coimas no âmbito do quadro legal em vigor.

O “Formulário de Localização de Passageiros” é uma medida de caráter extraordinário, implementada a
nível nacional perante o actual contexto da pandemia de covid-19.
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JORNAL ECONÓMICO

18/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Dezenas de portugueses impedidos de viajar por causa de novas
regras
Desde 01 de dezembro, quanto foi declarada situação de calamidade, que todos os
passageiros que cheguem a Portugal por via área são obrigados a apresentar teste
negativo à covid-19 ou certificado de recuperação no desembarque, independentemente
de estarem vacinados.

Dezenas de portugueses já foram impedidos de embarcar em voos do Reino Unido para passar o Natal
em Portugal devido à “falta de clareza” das regras dos testes à covid-19 e aplicação rigorosa das
companhias aéreas, queixaram-se alguns dos afetados.

Desde 01 de dezembro, quanto foi declarada situação de calamidade, que todos os passageiros que
cheguem a Portugal por via área são obrigados a apresentar teste negativo à covid-19 ou certificado de
recuperação no desembarque, independentemente de estarem vacinados.

No entanto, as regras não deixam claro que deixaram de ser aceites os autotestes antigénio, mais
baratos por isso usados mais amplamente pelos viajantes, e que passou a ser exigida a “realização
laboratorial de teste”.

Sara Novais foi uma das pessoas apanhada de surpresa e impedida de viajar hoje na Ryanair num voo de
Londres para o Porto.

Ao ver relatos nas redes sociais de que os autotestes antigénio não estavam a ser aceites, decidiu fazer
um segundo teste numa clínica “por precaução”, mas este também foi rejeitado, contou à agência Lusa.
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O argumento usado foi que o certificado mencionava a marca “Flowflex”, a qual a funcionária da
transportadora lhe disse que não era “suficientemente forte”, impedindo-a de embarcar.

“Isto foi o que a Ryanair me disse. Onde está a informação sobre isso? Enquanto a funcionária que me
estava a atender foi falar com o responsável para ter a certeza, mostrei à funcionária do lado e esta
disse-me que não via nada de mal no teste, por isso se tivesse sido atendida por ela teria conseguido”,
lamentou.

“Flowflex” é também a marca usada pelos autotestes gratuitos do sistema de saúde público britânico
(NHS), as quais não são válidas para viagens internacionais.

A solução, disse Novais, foi pagar 100 libras (118 euros) pela alteração do voo para mais tarde, pagar
35 libras (41 euros) por um novo teste no aeroporto e esperar seis horas, tal como fez Daniel Stephen,
que pretendia embarcar para Lisboa.

“A companhia não aceitou o teste que eu fiz numa clínica. Pelo menos 20 pessoas daquele voo não
puderam embarcar por causa de problemas com os testes”, disse este português à Lusa.

As dúvidas sobre o tipo de testes necessários multiplicaram-se nos últimos dias nas redes sociais entre
grupos de portugueses, com relatos de pessoas impedidas de viajar ou multadas à chegada a Portugal.

Outras garantem que viajaram com certificados de autotestes de antigénio e que não tiveram qualquer
problema.

Esta modalidade tornou-se popular porque custa, em média, metade do preço dos testes PCR e é mais
conveniente: a pessoa faz o teste em casa e fotografa o resultado juntamente com o passaporte,
recebendo em algumas horas o certificado por email.

Pedro Costa tem feito desta forma nos últimos meses nas viagens mensais a Portugal, onde está a
família, mas desta vez também foi surpreendido com os alertas das redes sociais.

“Consultei o ‘site’ do Governo britânico e está lá que os autotestes não são aceites. Eu compreendo que
possam levantar dúvidas e não fiquei chateado. Mas paguei mais pelos testes do que pelo bilhete”,
comentou.

Costa lamenta a “falta de clareza” na informação das autoridades portuguesas, a qual “não se sabe
muito bem onde se pode encontrar”, estando dispersa nos ‘sites’ do Turismo de Portugal e do Ministério
dos Negócios Estrangeiros (MNE).

O Governo britânico atualizou duas vezes esta semana as condições de entrada em Portugal, passando
a explicitar no seu ‘site’ de informação aos viajantes que “todos os testes devem ser realizados por
profissionais de saúde treinados” e que “testes autoadministrados não são aceites”.

A situação de impedimento ao embarque é reconhecida pelas várias companhias aéreas, embora tenham
rejeitado comentar à agência Lusa, remetendo a responsabilidade para as autoridades portuguesas.

A Easyjet tem estado a alertar proativamente os seus passageiros, enviando mensagens eletrónicas
SMS para avisar que “autotestes não não aceites”.

Na segunda-feira, o Ministério da Administração Interna (MAI) revelou que quase mil passageiros e 35
companhias aéreas foram multados nos aeroportos portugueses nos primeiros 12 dias de
obrigatoriedade de desembarcarem com teste negativo à covid-19 ou certificado de recuperação.

Segundo o MAI, 35 companhias aéreas foram multadas por terem transportado passageiros sem teste
negativo à covid-19 ou certificado de recuperação, tendo a maioria destas companhias transportados
pessoas da Europa.

As companhias aéreas que transportem passageiros sem teste negativo à covid-19 incorrem numa
multa entre 20.000 e 40.000 euros por passageiro e os viajantes são também alvo de uma
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contraordenação por não apresentarem teste à chegada, que pode ter multa entre os 300 e os 800
euros.

A Easyjet considera “completamente injusto” aplicar multas tão elevadas às transportadoras pelo
incumprimento dos passageiros, além de considerar “desnecessária” a exigência de testes a pessoas
vacinadas ou recentemente recuperadas.

“Esta contrasta com a recomendação da Comissão Europeia para que os Estados-membros adotem
uma decisão harmonizada, evitando restrições diferentes de país para país e que permita o livre acesso à
Europa dos passageiros vacinados”, lamentou, numa resposta à Lusa.

Portugal Continental está em situação de calamidade desde 01 de dezembro devido ao aumento do
número de casos de covid-19 e estas regras nas fronteiras estão em vigor até 09 de janeiro de 2022.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

20/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8075

REACH: 65586

Israel proíbe cidadãos de viajar para países na lista vermelha
incluindo Portugal
As restrições de viagens, que já afetavam a maioria dos países africanos, mas também
Grã-Bretanha e Dinamarca, alargam-se agora a Espanha, Portugal, Finlândia, França,
Irlanda, Noruega, Suécia e Emirados Árabes Unidos.

O governo israelita proibiu este domingo os seus cidadãos de viajar para vários países europeus na lista
vermelha, incluindo Portugal, e admitiu que os Estados Unidos possam ser incluídos, para evitar a
propagação da variante Ómicron da covid-19.

As restrições de viagens, que já afetavam a maioria dos países africanos, mas também Grã-Bretanha e
Dinamarca, alargam-se agora a Espanha, Portugal, Finlândia, França, Irlanda, Noruega, Suécia e Emirados
Árabes Unidos, segundo avança a agência de notícias France Press.

O Ministério da Saúde de Israel também recomendou adicionar à lista vermelha a Alemanha, Bélgica,
Hungria, Itália, Marrocos, Suíça e Turquia, bem como os Estados Unidos da América, apesar das
centenas de milhares de dupla nacionalidade.

Esta nova proposta ainda não foi validada pelo governo. O primeiro-ministro Naftali Bennett defendeu
essas restrições a viagens para evitar o recurso a novos bloqueios.

"O tempo está a esgotar-se. Os países europeus instituíram bloqueios ou estão a preparar-se para o
fazer", declarou este domingo, antes duma reunião de gabinete. Viajantes de países colocados na lista
vermelha são proibidos de entrar em Israel, com algumas exceções.

Cidadãos israelitas e residentes num país incluído na lista vermelha serão obrigados a fazer uma
quarentena de uma semana após seu regresso. Mais de 440 casos da variante Ómicron foram detetados
em Israel, um mês após a sua identificação na África do Sul.

A covid-19 provocou mais de 5,33 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia,
segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.
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Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.778 pessoas e foram contabilizados 1.225.102 casos
de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o
alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes,
incluindo Portugal.
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JORNAL SOL

18/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 60

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 1960

REACH: 27000

O Turismo não vai acabar!
Por: MARIA ISABEL ANDRÉS MARQUES
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TVI

19/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

O Algarve é mesmo o melhor destino de praia do mundo pela
segunda vez consecutiva
O Algarve é mesmo o melhor destino de praia do mundo pela segunda vez consecutiva

O Algarve é mesmo o melhor destino de praia do mundo pela segunda vez consecutiva
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ALGARVE PRIMEIRO

20/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 2310

REACH: -1

Algarve eleito o melhor destino de praia do mundo pela segunda
vez consecutiva
Este prémio foi anunciado na edição de 2021 da Grande Final dos World T ravel Awards,
uma iniciativa que, todos os anos, destaca os melhores exemplos na indústria do turismo
e das viagens, em diversas categorias, informou a Associação de Turismo do Algarve.

 

Este prémio foi anunciado na edição de 2021 da Grande Final dos World Travel Awards, uma iniciativa
que, todos os anos, destaca os melhores exemplos na indústria do turismo e das viagens, em diversas
categorias, informou a Associação de Turismo do Algarve.

 

Reunindo a preferência dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo, que
votaram para premiar a melhor oferta turística a nível global, o Algarve foi o vencedor de uma lista de 20
nomeados, concorrendo lado a lado com outros destinos de praia de renome mundial, como Cancún
(México), Jamaica, Maldivas, Tailândia ou Zanzibar (Tanzânia), entre outros.

 

Esta conquista surge poucos meses após o Algarve ter recebido a mesma distinção a nível europeu. Para
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, “Numa altura preponderante como esta, em que se
prepara a retoma do setor do turismo, é um orgulho imenso e também uma responsabilidade acrescida.
Uma distinção que se deve não só aos inegáveis atributos naturais, como ao fruto do trabalho das
mulheres e dos homens que todos os dias contribuem para a qualidade do Turismo no Algarve”, afirma.

 

Como um dos efeitos da pandemia, as pessoas tendem hoje a ser mais exigentes no momento de
viajar, optando por destinos que lhes proporcionem maior segurança, confiança e uma oferta
diferenciadora e de qualidade. “Sendo um selo de prestígio reconhecido a nível mundial, este prémio vem
assim reforçar o valor acrescentado do Algarve, enquanto destino capaz de garantir uma resposta à
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altura dos padrões de exigência definidos pelo turista atual”, explica João Fernandes.

 

(Link)
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https://www.algarveprimeiro.com/d/algarve-eleito-o-melhor-destino-de-praia-do-mundo-pela-segunda-vez-consecutiva/42178-85


JORNAL DO ALGARVE

20/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 1375

REACH: -1

Algarve novamente eleito como melhor destino de praia do
mundo
A região algarvia foi eleita pela segunda vez consecutiva como o "Melhor Destino de Praia
do Mundo” na grande final dos World Travel Awards, anunciou o Turismo do Algarve.

 

A região algarvia foi eleita pela segunda vez consecutiva como o "Melhor Destino de Praia do Mundo” na
grande final dos World Travel Awards, anunciou o Turismo do Algarve. 

O Algarve ficou no topo de uma lista de 20 nomeados, concorrendo ao lado de outros destinos
internacionais como Cancún, Jamaica, Maldivas, Tailândia ou Zanzibar. 

“Numa altura preponderante como esta, em que se prepara a retoma do setor do turismo, é um orgulho
imenso e também uma responsabilidade acrescida. Uma distinção que se deve não só aos inegáveis
atributos naturais, como ao fruto do trabalho das mulheres e dos homens que todos os dias contribuem
para a qualidade do Turismo no Algarve”, refere o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes. 

Há poucos meses atrás, a região recebeu a mesma distinção, mas a nível europeu. 

“Sendo um selo de prestígio reconhecido a nível mundial, este prémio vem assim reforçar o valor
acrescentado do Algarve, enquanto destino capaz de garantir uma resposta à altura dos padrões de
exigência definidos pelo turista atual”, acrescenta. 

(Link)
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https://jornaldoalgarve.pt/tag/turismo/
https://jornaldoalgarve.pt/algarve-novamente-eleito-como-melhor-destino-de-praia-do-mundo/


CORREIO DE LAGOS

20/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 410

REACH: -1

Algarve é o melhor destino de praia do mundo pela segunda vez
consecutiva
Depois da distinc ̧ão a niv́el europeu, a região recebe agora o reconhecimento mundial

Depois da distinc¸a~o a ní vel europeu, a regia~o recebe agora o reconhecimento mundial

O Algarve foi distinguido, pela segundo ano consecutivo, como o “Melhor Destino de Praia do Mundo”.
Este pre´mio foi ontem anunciado, na edic¸a~o de 2021 da Grande Final dos World Travel Awards, uma
iniciativa que, todos os anos, destaca os melhores exemplos na indu´stria do turismo e das viagens, em
diversas categorias.

Reunindo a prefere^ncia dos principais lí deres da indu´stria de turismo e viagens de todo o mundo, que
votaram para premiar a melhor oferta turí stica a ní vel global, o Algarve foi o vencedor de uma lista de
20 nomeados, concorrendo, lado a lado, com outros destinos de praia de renome mundial, como Cancu
´n (Me´xico), Jamaica, Maldivas, Taila^ndia ou Zanzibar, entre outros.

Esta conquista surge poucos meses após o Algarve ter recebido a mesma distinção a nível europeu. João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, congratula-se por mais este prémio, que confirma a região
como um destino cujo papel e relevância a nível global são hoje inquestionáveis. “Numa altura
preponderante como esta, em que se prepara a retoma do setor do turismo, é um orgulho
imenso e também uma responsabilidade acrescida. Uma distinção que se deve não só aos
inegáveis atributos naturais, como ao fruto do trabalho das mulheres e dos homens que todos
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os dias contribuem para a qualidade do Turismo no Algarve”, afirma.

Como um dos efeitos da pandemia, as pessoas tendem hoje a ser mais exigentes no momento de
viajar, optando por destinos que lhes proporcionem maior segurança, confiança e uma oferta
diferenciadora e de qualidade. “Sendo um selo de prestígio reconhecido a nível mundial, este
prémio vem assim reforçar o valor acrescentado do Algarve, enquanto destino capaz de
garantir uma resposta à altura dos padrões de exigência definidos pelo turista atual”, explica
João Fernandes.

(Link)
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https://correiodelagos.com/turismo-negocios/algarve-e-o-melhor-destino-de-praia-do-mundo-pela-segunda-vez-consecutiva/


SIC

20/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 179323

REACH: -1

O guia Michelin distinguiu com uma estrela mais cinco
restaurantes portugueses
O guia Michelin distinguiu com uma estrela mais cinco restaurantes portugueses

O guia Michelin distinguiu com uma estrela mais cinco restaurantes portugueses
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DIÁRIO IMOBILIÁRIO

20/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3785

REACH: -1

Diversificação de mercados, sustentabilidade e transição digital
na promoção externa do Algarve - Diário Imobiliário
As prioridades para o T urismo do Algarve, são a diversificac ̧ão de mercados, o
crescimento sustentável, a aposta na transic ̧ão digital e a qualificac ̧ão de recursos
humanos.

As prioridades para a nova Direc¸a~o da Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA) esta~o temas como a
diversificac¸a~o de mercados, o crescimento sustenta´vel, a aposta na transic¸a~o digital e a
qualificac¸a~o de recursos humanos no sector do turismo.

No seu discurso, Joa~o Fernandes, presidente da Regia~o de Turismo do Algarve (RTA), agora
reconduzido para um segundo mandato a` frente da ATA, explicou que, na~o se tratando de objectivos
novos, a pandemia veio acentuar a necessidade de reforc¸ar estas linhas de ac¸a~o que ja´ vinham a
orientar os planos de promoc¸a~o e de desenvolvimento turí s co da regia~o.

Definindo a retoma do tra´fego ae´reo no espac¸o europeu como primeira meta a alcanc¸ar, a estrate
´gia da nova Direc¸a~o passa por continuar a apostar na diversificac¸a~o de mercados, de modo a
assegurar um crescimento do turismo da regia~o mais sustenta´vel e menos dependente do Reino
Unido – o seu principal mercado. Ainda assim, o Algarve na~o pretende abrir ma~o da ligac¸a~o
privilegiada que tem com este mercado, raza~o pela qual ira´ ser trabalhada uma requalificac¸a~o dessa
relac¸a~o, para que a regia~o continue a ser vista pelos turistas brita^nicos como um destino
competitivo e diferenciador no contexto po´s-Brexit e po´s-pandemia.

Outro dos propo´sitos da nova direc¸a~o da ATA e´ o de continuar a promover um crescimento turi
´stico do destino, em qualidade e de forma sustenta´vel, com uma melhoria de desempenho que na~o
se traduza apenas em termos econo´micos, mas tambe´m sociais, ambientais e territoriais. Neste
contexto, foram apresentados como principais desafios a necessidade de estruturar uma oferta cada vez
mais sustenta´vel, de qualificar os agentes do sector neste a^mbito e de promover uma maior
divulgac¸a~o deste tipo de atividade turí sticas.

A qualificac¸a~o de profissionais no sector do turismo e´ mais um dos desafios que sera~o tidos em
conta no novo mandato. Nas palavras de Joa~o Fernandes, as soluc¸o~es passam, na~o so´ por
continuar a investir na formac¸a~o de recursos humanos, mas tambe´m por promover condic¸o~es
para a fixac¸a~o de trabalhadores na regia~o, de forma permanente ou tempora´ria, e por tornar os
fluxos sazonais mais apelativos, com polí ticas de habitac¸a~o condignas e facilidades de mobilidade e
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de acesso a servic¸os, capazes de cativar e de motivar as pessoas a escolher vir trabalhar para o
Algarve.

Em linha com as principais tende^ncias de mercado e com os novos comportamentos dos viajantes, a
nova estrate´gia vai tambe´m reflectir a necessidade de reinvenc¸a~o e de aposta na transic¸a~o
digital, que sera´ materializada numa presenc¸a ainda mais robusta do destino em diversas plataformas
digitais. O objectivo e´ que a presenc¸a do Algarve no online na~o fique apenas restrita a` possibilidade
de promover a sua oferta turí stica numa montra global, mas que seja trabalhada e potenciada de forma
a dar resposta a uma procura mais direcionada, a permitir a identificac¸a~o de novas oportunidades de
nego´cios, a possibilitar a organizac¸a~o e estruturac¸a~o de novas ofertas, e a alcanc¸ar novos
mercados e segmentos.
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ATA: diversificac ̧ão de mercados, sustentabilidade e transic ̧ão
digital são prioridades
As linhas de actuac ̧ão definidas para a promoc ̧ão externa do Algarve foram apresentadas
na recente cerimónia de tomada de posse da nova Direc ̧ão da Associac ̧ão T urismo do
Algarve (AT A), a entidade responsável pela promoc ̧ão deste destino junto dos mercados
internacionais.

As linhas de actuac¸a~o definidas para a promoc¸a~o externa do Algarve foram apresentadas na
recente cerimo´nia de tomada de posse da nova Direc¸a~o da Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA),
a entidade responsa´vel pela promoc¸a~o deste destino junto dos mercados internacionais.

Entre as prioridades para o novo mandato esta~o temas como a diversificac¸a~o de mercados, o
crescimento sustenta´vel, a aposta na transic¸a~o digital e a qualificac¸a~o de recursos humanos no
sector do turismo.

Definindo a retoma do tra´fego ae´reo no espac¸o europeu como primeira meta a alcanc¸ar, a estrate
´gia da nova direc¸a~o passa por continuar a apostar na diversificac¸a~o de mercados, de modo a
assegurar um crescimento do turismo da regia~o mais sustenta´vel e menos dependente do Reino
Unido, o seu principal mercado.

Outro dos propo´sitos da nova direc¸a~o da ATA e´ o de continuar a promover um crescimento turi
´stico do destino, em qualidade e de forma sustenta´vel, com uma melhoria de desempenho que na~o
se traduza apenas em termos econo´micos, mas tambe´m sociais, ambientais e territoriais.

A qualificac¸a~o de profissionais no sector do turismo e´ mais um dos desafios que sera~o tidos em
conta no novo mandato. Nas palavras de Joa~o Fernandes, as soluc¸o~es passam, na~o so´ por
continuar a investir na formac¸a~o de recursos humanos, mas tambe´m por promover condic¸o~es
para a fixac¸a~o de trabalhadores na regia~o, de forma permanente ou tempora´ria, e por tornar os
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fluxos sazonais mais apelativos, com polí ticas de habitac¸a~o condignas e facilidades de mobilidade e
de acesso a servic¸os, capazes de cativar e de motivar as pessoas a escolher vir trabalhar para o
Algarve.

Em linha com as principais tende^ncias de mercado e com os novos comportamentos dos viajantes, a
nova estrate´gia vai tambe´m reflectir a necessidade de reinvenc¸a~o e de aposta na transic¸a~o
digital, que sera´ materializada numa presenc¸a ainda mais robusta do destino em diversas plataformas
digitais. O objectivo e´ que a presenc¸a do Algarve no online na~o fique apenas restrita a` possibilidade
de promover a sua oferta turí stica numa montra global, mas que seja trabalhada e potenciada de forma
a dar resposta a uma procura mais direcionada, a permitir a identificac¸a~o de novas oportunidades de
nego´cios, a possibilitar a organizac¸a~o e estruturac¸a~o de novas ofertas, e a alcanc¸ar novos
mercados e segmentos.

Afim de garantir uma maior proximidade com todos os seus associados, de forma a perceber os desafios
que te^m em ma~os e de os ajudar a identificar novos caminhos e oportunidades, João Fernandes
anunciou a criac¸a~o de grupos de trabalho distintos, vocacionados para cada um dos principais
produtos que compo~em a oferta turí stica do Algarve.

Numa altura em que se completa um ciclo de tre^s anos de sinergia e de trabalho conjunto entre a ATA
e a RTA, com a partilha do mesmo presidente, Joa~o Fernandes referiu que este foi um desafio superado
com distinc¸a~o, que permitiu colocar o turismo do Algarve afalar a uma so´ voz e tornar a
comunicac¸a~o do destino mais forte e coesa.

(Link)
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Turismo do Algarve define prioridades para promoção externa
Prioridades foram definidas pela nova direc ̧ão da Associac ̧ão T urismo do Algarve (AT A),
que tomou posse na semana passada.

A diversificac¸a~o de mercados, o crescimento sustenta´vel, a aposta na transic¸a~o digital e a
qualificac¸a~o de recursos humanos no setor do turismo são prioridades definidas pela nova direc¸a~o
da Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA), que tomou posse na semana passada.

Num discurso durante a sessão de tomada de posse, Joa~o Fernandes, reconduzido para um segundo
mandato a` frente da ATA, explicou que, na~o se tratando de objetivos novos, a pandemia veio
acentuar a necessidade de reforc¸ar estas linhas de ac¸a~o que ja´ vinham a orientar os planos de
promoc¸a~o e de desenvolvimento turí stico da regia~o, de acordo com um comunicado a que o
Notícias ao Minuto teve acesso.

"Definindo a retoma do tra´fego ae´reo no espac¸o europeu como primeira meta a alcanc¸ar, a estrate
´gia da nova Direc¸a~o passa por continuar a apostar na diversificac¸a~o de mercados, de modo a
assegurar um crescimento do turismo da regia~o mais sustenta´vel e menos dependente do Reino
Unido – o seu principal mercado. Ainda assim, o Algarve na~o pretende abrir ma~o da ligac¸a~o
privilegiada que tem com este mercado, raza~o pela qual ira´ ser trabalhada uma requalificac¸a~o dessa
relac¸a~o, para que a regia~o continue a ser vista pelos turistas brita^nicos como um destino
competitivo e diferenciador no contexto po´s-Brexit e po´s-pandemia", pode ler-se.

Além disso, "outro dos propo´sitos da nova direc¸a~o da ATA e´ o de continuar a promover um
crescimento turí stico do destino, em qualidade e de forma sustenta´vel, com uma melhoria de
desempenho que na~o se traduza apenas em termos econo´micos, mas tambe´m sociais, ambientais e
territoriais".
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João Fernandes renova mandato á frente da Agência de Turismo
do Algarve
Entre as prioridades para o novo mandato estão temas como a diversificac ̧ão de
mercados, o crescimento sustentável, a aposta na transic ̧ão digital e a qualificac ̧ão de
recursos humanos no sector do turismo

 

Entre as prioridades para o novo mandato esta~o temas como a diversificac¸a~o de mercados, o
crescimento sustenta´vel, a aposta na transic¸a~o digital e a qualificac¸a~o de recursos humanos no
sector do turismo

No seu discurso, Joa~o Fernandes, presidente da Regia~o de Turismo do Algarve (RTA), agora
reconduzido para um segundo mandato a` frente da ATA, explicou que, na~o se tratando de objetivos
novos, a pandemia veio acentuar a necessidade de reforc¸ar estas linhas de ac¸a~o que ja´ vinham a
orientar os planos de promoc¸a~o e de desenvolvimento turí stico da regia~o.
 

Definindo a retoma do tra´fego ae´reo no espac¸o europeu como primeira meta a alcanc¸ar, a estrate
´gia da nova Direc¸a~o passa por continuar a apostar na diversificac¸a~o de mercados, de modo a
assegurar um crescimento do turismo da regia~o mais sustenta´vel e menos dependente do Reino
Unido – o seu principal mercado. Ainda assim, o Algarve na~o pretende abrir ma~o da ligac¸a~o
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privilegiada que tem com este mercado, raza~o pela qual ira´ ser trabalhada uma requalificac¸a~o dessa
relac¸a~o, para que a regia~o continue a ser vista pelos turistas brita^nicos como um destino
competitivo e diferenciador no contexto po´s-Brexit e po´s-pandemia.
 

Outro dos propo´sitos da nova direc¸a~o da ATA e´ o de continuar a promover um crescimento turi
´stico do destino, em qualidade e de forma sustenta´vel, com uma melhoria de desempenho que
na~o se traduza apenas em termos econo´micos, mas tambe´m sociais, ambientais e territoriais. Neste
contexto, foram apresentados como principais desafios a necessidade de estruturar uma oferta cada vez
mais sustenta´vel, de qualificar os agentes do setor neste a^mbito e de promover uma maior
divulgac¸a~o deste tipo de atividade turí sticas.
 

A qualificac¸a~o de profissionais no setor do turismo e´ mais um dos desafios que sera~o tidos em
conta no novo mandato. Nas palavras de Joa~o Fernandes, as soluc¸o~es passam, na~o so´ por
continuar a investir na formac¸a~o de recursos humanos, mas tambe´m por promover condic¸o~es
para a fixac¸a~o de trabalhadores na regia~o, de forma permanente ou tempora´ria, e por tornar os
fluxos sazonais mais apelativos, com polí ticas de habitac¸a~o condignas e facilidades de mobilidade e
de acesso a servic¸os, capazes de cativar e de motivar as pessoas a escolher vir trabalhar para o
Algarve.
 

Em linha com as principais tende^ncias de mercado e com os novos comportamentos dos viajantes, a
nova estrate´gia vai tambe´m refletir a necessidade de reinvenc¸a~o e de aposta na transic¸a~o
digital, que sera´ materializada numa presenc¸a ainda mais robusta do destino em diversas plataformas
digitais. O objetivo e´ que a presenc¸a do Algarve no online na~o fique apenas restrita a` possibilidade
de promover a sua oferta turí stica numa montra global, mas que seja trabalhada e potenciada de forma
a dar resposta a uma procura mais direcionada, a permitir a identificac¸a~o de novas oportunidades de
nego´cios, a possibilitar a organizac¸a~o e estruturac¸a~o de novas ofertas, e a alcanc¸ar novos
mercados e segmentos.
 

Por fim, Joa~o Fernandes destacou ainda a intenc¸a~o da ATA de garantir uma maior proximidade
com todos os seus associados, de forma a perceber os desafios que te^m em ma~os e de os ajudar
a identificar novos caminhos e oportunidades. Com esta finalidade, foi anunciada a criac¸a~o de grupos
de trabalho distintos, vocacionados para cada um dos principais produtos que compo~em a oferta turi
´stica do Algarve, onde os associados sera~o convidados a ter um papel ativo e a contribuir para a sua
valorizac¸a~o.
 

Numa altura em que se completa um ciclo de tre^s anos de sinergia e de trabalho conjunto entre a ATA
e a RTA, com a partilha do mesmo presidente, Joa~o Fernandes referiu que este foi um desafio superado
com distinc¸a~o, que permitiu colocar o turismo do Algarve a falar a uma so´ voz e tornar a
comunicac¸a~o do destino mais forte e coesa. Por esta raza~o, assumiu a expectativa de manter a
continuidade deste trabalho conjunto, tornando esta parceria cada vez mais evidente e natural.
 

Durante o seu discurso, o presidente da ATA deixou tambe´m uma palavra de agradecimento a todos os
membros da Direc¸a~o cessante, destacando o seu sentido de compromisso e a sua dedicac¸a~o,
sobretudo ao longo de um dos perí odos mais crí ticos que o setor do turismo ja´ conheceu. Aos
novos elementos hoje empossados, confiou a missa~o de dar continuidade ao exigente desafio de
ajudar na recuperac¸a~o do turismo da regia~o e de lhe devolver a sau´de e o vigor que o
caracterizam.
 

A acompanhar Joa~o Fernandes na nova Direc¸a~o, que ficara´ em func¸o~es ate´ 2024, esta~o:
 

Vice-Presidente - Hotel Quinta do Lago (Grampiam, SA.), representado por Filipe Jose´ Rosa´rio do
Adro
Vice-Presidente - APAVT (Associaç a~o Portuguesa das Agê ncias de Viagens e Turismo),
representada por Duarte Manuel Gois Correia
Vice-Presidente - Benamor (A vidades Turi´sticas, SA.), Joa~o Paulo Carvalho Oliveira e Sousa
Vice-Presidente - Vila Monte Farm House (Discovery Hotel Management), representada por Pedro
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Minetto Ferreira Neto
Vice-Presidente - Hotel Eva (AP Hotels & Resorts), representada por Emanuel Jose´ Moreira de
Freitas
Suplente – VISACAR (Aluguer de Vei´culos Motorizados Automo´veis, SA.), representada por Hono
´rio Manuel Bernardo Teixeira
Suplente - Associaç a~o Vilamoura Visitors, Residents & Conventions Bureau, representada por
Isolete Jero´nimo Cafe´ Correia

(Link)
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Nova Direção da Associação Turismo do Algarve define
prioridades
As linhas de atuac ̧ão definidas para a promoc ̧ão externa do Algarve foram hoje
apresentadas na cerimónia de tomada de posse da nova Direc ̧ão da Associac ̧ão T urismo
do Algarve (ATA)

As linhas de atuac¸a~o definidas para a promoc¸a~o externa do Algarve foram hoje apresentadas na
cerimo´nia de tomada de posse da nova Direc¸a~o da Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA), a
entidade responsa´vel pela promoc¸a~o deste destino junto dos mercados internacionais. Entre as
prioridades para o novo mandato esta~o temas como a diversificac¸a~o de mercados, o crescimento
sustenta´vel, a aposta na transic¸a~o digital e a qualificac¸a~o de recursos humanos no setor do
turismo.

No seu discurso, Joa~o Fernandes, presidente da Regia~o de Turismo do Algarve (RTA), agora
reconduzido para um segundo mandato a` frente da ATA, explicou que, na~o se tratando de objetivos
novos, a pandemia veio acentuar a necessidade de reforc¸ar estas linhas de ac¸a~o que ja´ vinham a
orientar os planos de promoc¸a~o e de desenvolvimento turí stico da regia~o.

Definindo a retoma do tra´fego ae´reo no espac¸o europeu como primeira meta a alcanc¸ar, a estrate
´gia da nova Direc¸a~o passa por continuar a apostar na diversificac¸a~o de mercados, de modo a
assegurar um crescimento do turismo da regia~o mais sustenta´vel e menos dependente do Reino
Unido – o seu principal mercado. Ainda assim, o Algarve na~o pretende abrir ma~o da ligac¸a~o
privilegiada que tem com este mercado, raza~o pela qual ira´ ser trabalhada uma requalificac¸a~o dessa
relac¸a~o, para que a regia~o continue a ser vista pelos turistas brita^nicos como um destino
competitivo e diferenciador no contexto po´s-Brexit e po´s-pandemia.

Outro dos propo´sitos da nova direc¸a~o da ATA e´ o de continuar a promover um crescimento turi
´stico do destino, em qualidade e de forma sustenta´vel, com uma melhoria de desempenho que na~o
se traduza apenas em termos econo´micos, mas tambe´m sociais, ambientais e territoriais. Neste
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contexto, foram apresentados como principais desafios a necessidade de estruturar uma oferta cada vez
mais sustenta´vel, de qualificar os agentes do setor neste a^mbito e de promover uma maior
divulgac¸a~o deste tipo de atividade turí sticas.

A qualificac¸a~o de profissionais no setor do turismo e´ mais um dos desafios que sera~o tidos em
conta no novo mandato. Nas palavras de Joa~o Fernandes, as soluc¸o~es passam, na~o so´ por
continuar a investir na formac¸a~o de recursos humanos, mas tambe´m por promover condic¸o~es
para a fixac¸a~o de trabalhadores na regia~o, de forma permanente ou tempora´ria, e por tornar os
fluxos sazonais mais apelativos, com polí ticas de habitac¸a~o condignas e facilidades de mobilidade e
de acesso a servic¸os, capazes de cativar e de motivar as pessoas a escolher vir trabalhar para o
Algarve.

Em linha com as principais tende^ncias de mercado e com os novos comportamentos dos viajantes, a
nova estrate´gia vai tambe´m refletir a necessidade de reinvenc¸a~o e de aposta na transic¸a~o digital,
que sera´ materializada numa presenc¸a ainda mais robusta do destino em diversas plataformas digitais.
O objetivo e´ que a presenc¸a do Algarve no online na~o fique apenas restrita a` possibilidade de
promover a sua oferta turí stica numa montra global, mas que seja trabalhada e potenciada de forma a
dar resposta a uma procura mais direcionada, a permitir a identificac¸a~o de novas oportunidades de
nego´cios, a possibilitar a organizac¸a~o e estruturac¸a~o de novas ofertas, e a alcanc¸ar novos
mercados e segmentos.

Por fim, Joa~o Fernandes destacou ainda a intenc¸a~o da ATA de garantir uma maior proximidade com
todos os seus associados, de forma a perceber os desafios que te^m em ma~os e de os ajudar a
identificar novos caminhos e oportunidades. Com esta finalidade, foi anunciada a criac¸a~o de grupos de
trabalho distintos, vocacionados para cada um dos principais produtos que compo~em a oferta turí stica
do Algarve, onde os associados sera~o convidados a ter um papel ativo e a contribuir para a sua
valorizac¸a~o.

Numa altura em que se completa um ciclo de tre^s anos de sinergia e de trabalho conjunto entre a ATA
e a RTA, com a partilha do mesmo presidente, Joa~o Fernandes referiu que este foi um desafio superado
com distinc¸a~o, que permitiu colocar o turismo do Algarve a falar a uma so´ voz e tornar a
comunicac¸a~o do destino mais forte e coesa. Por esta raza~o, assumiu a expectativa de manter a
continuidade deste trabalho conjunto, tornando esta parceria cada vez mais evidente e natural.

Durante o seu discurso, o presidente da ATA deixou tambe´m uma palavra de agradecimento a todos os
membros da Direc¸a~o cessante, destacando o seu sentido de compromisso e a sua dedicac¸a~o,
sobretudo ao longo de um dos perí odos mais crí ticos que o setor do turismo ja´ conheceu. Aos
novos elementos hoje empossados, confiou a missa~o de dar continuidade ao exigente desafio de
ajudar na recuperac¸a~o do turismo da regia~o e de lhe devolver a sau´de e o vigor que o
caracterizam.

A acompanhar Joa~o Fernandes na nova Direc¸a~o, que ficara´ em func¸o~es ate´ 2024, esta~o:

Vice-Presidente - Hotel Quinta do Lago (Grampiam, SA.), representado por Filipe Jose´ Rosa´rio do Adro

Vice-Presidente - APAVT (Associac¸a~o Portuguesa das Age^ncias de Viagens e Turismo), representada
por Duarte Manuel Gois Correia

Vice-Presidente - Benamor (A vidades Turí sticas, SA.), Joa~o 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 Jose´ Moreira de Freitas

Suplente – VISACAR (Aluguer de Veí culos Motorizados Automo´veis, SA.), representada por Hono´rio
Manuel Bernardo Teixeira

Suplente - Associac¸a~o Vilamoura Visitors, Residents & Conventions Bureau, representada por Isolete
Jero´nimo Cafe´ Correia

 

(Link)
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João Fernandes toma posse para novo mandato na ATA com três
prioridades definidas
João Fernandes é também presidente da Região de Turismo do Algarve

 

Diversificação dos mercados, sustentabilidade e transição digital. Estas suas as três prioridades
para o novo mandato de João Fernandes à frente dos destinos da Associação Turismo do
Algarve (ATA), para o qual tomou posse esta sexta-feira, 17 de Dezembro. 

No seu discurso, Joa~o Fernandes, que também é presidente da Regia~o de Turismo do Algarve (RTA),
explicou que, na~o se tratando de objetivos novos, a pandemia veio acentuar a necessidade de
reforc¸ar estas linhas de ac¸a~o que ja´ vinham a orientar os planos de promoc¸a~o e de
desenvolvimento turí stico da regia~o.

Definindo a retoma do tra´fego ae´reo no espac¸o europeu como primeira meta a alcanc¸ar, a estrate
´gia da nova direc¸a~o passa por continuar a apostar na diversificac¸a~o de mercados, de modo a
assegurar um crescimento do turismo da regia~o mais sustenta´vel e menos dependente do Reino
Unido – o seu principal mercado.

«Ainda assim, o Algarve na~o pretende abrir ma~o da ligac¸a~o privilegiada que tem com este
mercado, raza~o pela qual ira´ ser trabalhada uma requalificac¸a~o dessa relac¸a~o, para que a
regia~o continue a ser vista pelos turistas brita^nicos como um destino competitivo e diferenciador no
contexto po´s-Brexit e po´s-pandemia», diz a ATA.
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Outro dos propo´sitos da nova direc¸a~o da ATA «e´ o de continuar a promover um crescimento turi
´stico do destino, em qualidade e de forma sustenta´vel, com uma melhoria de desempenho que na~o
se traduza apenas em termos econo´micos, mas tambe´m sociais, ambientais e territoriais».

É neste contexto que surge o desafio da sustentabilidade.

A qualificac¸a~o de profissionais no setor do turismo e´ mais um dos objetivos que sera~o tidos em
conta no novo mandato. Nas palavras de Joa~o Fernandes, as soluc¸o~es passam, «na~o so´ por
continuar a investir na formac¸a~o de recursos humanos, mas tambe´m por promover condic¸o~es
para a fixac¸a~o de trabalhadores na regia~o, de forma permanente ou tempora´ria, e por tornar os
fluxos sazonais mais apelativos, com polí ticas de habitac¸a~o condignas e facilidades de mobilidade e
de acesso a servic¸os, capazes de cativar e de motivar as pessoas a escolher vir trabalhar para o
Algarve».

A nova estrate´gia, segundo a ATA, vai tambe´m refletir a necessidade de reinvenc¸a~o e de aposta na
transic¸a~o digital.

«O objetivo e´ que a presenc¸a do Algarve no online na~o fique apenas restrita a` possibilidade de
promover a sua oferta turí stica numa montra global, mas que seja trabalhada e potenciada de forma a
dar resposta a uma procura mais direcionada, a permitir a identificac¸a~o de novas oportunidades de
nego´cios, a possibilitar a organizac¸a~o e estruturac¸a~o de novas ofertas, e a alcanc¸ar novos
mercados e segmentos».

Por fim, Joa~o Fernandes destacou ainda a intenc¸a~o da ATA de garantir uma maior proximidade com
todos os seus associados, de forma a perceber os desafios que te^m em ma~os e de os ajudar a
identificar novos caminhos e oportunidades. Com esta finalidade, foi anunciada a criac¸a~o de grupos de
trabalho distintos, vocacionados para cada um dos principais produtos que compo~em a oferta turí stica
do Algarve, onde os associados sera~o convidados a ter um papel ativo e a contribuir para a sua
valorizac¸a~o.

Numa altura em que se completa um ciclo de tre^s anos de sinergia e de trabalho conjunto entre a ATA
e a RTA, com a partilha do mesmo presidente, Joa~o Fernandes considerou «que este foi um desafio
superado com distinc¸a~o, que permitiu colocar o turismo do Algarve a falar a uma so´ voz e tornar a
comunicac¸a~o do destino mais forte e coesa».

Clique aqui para ver todos os órgãos sociais da ATA até 2024.

(Link)
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ALGARVE | Diversificação de mercados, sustentabilidade e
transição digital são prioridades na promoção externa do turismo
Tomada de posse da nova Direção da ATA

As linhas de atuac¸a~o definidas para a promoc¸a~o externa do Algarve foram hoje
apresentadas na cerimo´nia de tomada de posse da nova Direc¸a~o da Associac¸a~o Turismo
do Algarve (ATA), a entidade responsa´vel pela promoc¸a~o deste destino junto dos mercados
internacionais. Entre as prioridades para o novo mandato esta~o temas como a
diversificac¸a~o de mercados, o crescimento sustenta´vel, a aposta na transic¸a~o digital e a
qualificac¸a~o de recursos humanos no setor do turismo.

 

No seu discurso, Joa~o Fernandes, presidente da Regia~o de Turismo do Algarve (RTA), agora
reconduzido para um segundo mandato a` frente da ATA, explicou que, na~o se tratando de objetivos
novos, a pandemia veio acentuar a necessidade de reforc¸ar estas linhas de ac¸a~o que ja´ vinham a
orientar os planos de promoc¸a~o e de desenvolvimento turí s co da regia~o.

Definindo a retoma do tra´fego ae´reo no espac¸o europeu como primeira meta a alcanc¸ar, a estrate
´gia da nova Direc¸a~o passa por continuar a apostar na diversificac¸a~o de mercados, de modo a
assegurar um crescimento do turismo da regia~o mais sustenta´vel e menos dependente do Reino
Unido – o seu principal mercado. Ainda assim, o Algarve na~o pretende abrir ma~o da ligac¸a~o
privilegiada que tem com este mercado, raza~o pela qual ira´ ser trabalhada uma requalificac¸a~o dessa
relac¸a~o, para que a regia~o continue a ser vista pelos turistas brita^nicos como um destino
competitivo e diferenciador no contexto po´s-Brexit e po´s-pandemia.

Outro dos propo´sitos da nova direc¸a~o da ATA e´ o de continuar a promover um crescimento turi
´stico do destino, em qualidade e de forma sustenta´vel, com uma melhoria de desempenho que na~o
se traduza apenas em termos econo´micos, mas tambe´m sociais, ambientais e territoriais. Neste
contexto, foram apresentados como principais desafios a necessidade de estruturar uma oferta cada vez
mais sustenta´vel, de qualificar os agentes do setor neste a^mbito e de promover uma maior
divulgac¸a~o deste tipo de atividade turí sticas.

A qualificac¸a~o de profissionais no setor do turismo e´ mais um dos desafios que sera~o tidos em
conta no novo mandato. Nas palavras de Joa~o Fernandes, as soluc¸o~es passam, na~o so´ por
continuar a investir na formac¸a~o de recursos humanos, mas tambe´m por promover condic¸o~es
para a fixac¸a~o de trabalhadores na regia~o, de forma permanente ou tempora´ria, e por tornar os
fluxos sazonais mais apelativos, com polí ticas de habitac¸a~o condignas e facilidades de mobilidade e
de acesso a servic¸os, capazes de cativar e de motivar as pessoas a escolher vir trabalhar para o
Algarve.

Em linha com as principais tende^ncias de mercado e com os novos comportamentos dos viajantes, a
nova estrate´gia vai tambe´m refletir a necessidade de reinvenc¸a~o e de aposta na transic¸a~o digital,
que sera´ materializada numa presenc¸a ainda mais robusta do destino em diversas plataformas digitais.
O objetivo e´ que a presenc¸a do Algarve no online na~o fique apenas restrita a` possibilidade de
promover a sua oferta turí stica numa montra global, mas que seja trabalhada e potenciada de forma a
dar resposta a uma procura mais direcionada, a permitir a identificac¸a~o de novas oportunidades de
nego´cios, a possibilitar a organizac¸a~o e estruturac¸a~o de novas ofertas, e a alcanc¸ar novos
mercados e segmentos.

Por fim, Joa~o Fernandes destacou ainda a intenc¸a~o da ATA de garantir uma maior proximidade com
todos os seus associados, de forma a perceber os desafios que te^m em ma~os e de os ajudar a
identificar novos caminhos e oportunidades. Com esta finalidade, foi anunciada a criac¸a~o de grupos de
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trabalho distintos, vocacionados para cada um dos principais produtos que compo~em a oferta turí stica
do Algarve, onde os associados sera~o convidados a ter um papel ativo e a contribuir para a sua
valorizac¸a~o.

Numa altura em que se completa um ciclo de tre^s anos de sinergia e de trabalho conjunto entre a ATA
e a RTA, com a partilha do mesmo presidente, Joa~o Fernandes referiu que este foi um desafio superado
com distinc¸a~o, que permitiu colocar o turismo do Algarve a falar a uma so´ voz e tornar a
comunicac¸a~o do destino mais forte e coesa. Por esta raza~o, assumiu a expectativa de manter a
continuidade deste trabalho conjunto, tornando esta parceria cada vez mais evidente e natural.

Durante o seu discurso, o presidente da ATA deixou tambe´m uma palavra de agradecimento a todos os
membros da Direc¸a~o cessante, destacando o seu sentido de compromisso e a sua dedicac¸a~o,
sobretudo ao longo de um dos perí odos mais crí ticos que o setor do turismo ja´ conheceu. Aos
novos elementos hoje empossados, confiou a missa~o de dar continuidade ao exigente desafio de
ajudar na recuperac¸a~o do turismo da regia~o e de lhe devolver a sau´de e o vigor que o
caracterizam.

A acompanhar Joa~o Fernandes na nova Direc¸a~o, que ficara´ em func¸o~es ate´ 2024, esta~o:

Vice-Presidente – Hotel Quinta do Lago (Grampiam, SA.), representado por Filipe Jose´ Rosa´rio
do Adro
Vice-Presidente – APAVT (Associac¸a~o Portuguesa das Age^ncias de Viagens e Turismo),
representada por Duarte Manuel Gois Correia
Vice-Presidente – Benamor (Atividades Turí sticas, SA.), Joa~o 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 Jose´ Moreira de
Freitas
Suplente – VISACAR (Aluguer de Veí culos Motorizados Automo´veis, SA.), representada por Hono
´rio Manuel Bernardo Teixeira
Suplente – Associac¸a~o Vilamoura Visitors, Residents & Conventions Bureau, representada por
Isolete Jero´nimo Cafe´ Correia

(Link)
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ATA | Diversificação de Mercados, Sustentabilidade e Transição
Digital são Prioridades na Promoção Externa do Turismo do
Algarve
As linhas de atuac ̧ão definidas para a promoc ̧ão externa do Algarve foram hoje
apresentadas na cerimónia de tomada de posse da nova Direc ̧ão da Associac ̧ão T urismo
do Algarve (AT A), a entidade responsável pela promoc ̧ão deste destino junto dos
mercados internacionais

 

As linhas de atuac¸a~o definidas para a promoc¸a~o externa do Algarve foram hoje
apresentadas na cerimo´nia de tomada de posse da nova Direc¸a~o da Associac¸a~o Turismo
do Algarve (ATA), a entidade responsa´vel pela promoc¸a~o deste destino junto dos mercados
internacionais. Entre as prioridades para o novo mandato esta~o temas como a diversificac¸a~o de
mercados, o crescimento sustenta´vel, a aposta na transic¸a~o digital e a qualificac¸a~o de recursos
humanos no setor do turismo.

No seu discurso, Joa~o Fernandes, presidente da Regia~o de Turismo do Algarve (RTA), agora
reconduzido para um segundo mandato a` frente da ATA, explicou que, na~o se tratando de objetivos
novos, a pandemia veio acentuar a necessidade de reforc¸ar estas linhas de ac¸a~o que ja´ vinham a
orientar os planos de promoc¸a~o e de desenvolvimento turí s co da regia~o

Definindo a retoma do tra´fego ae´reo no espac¸o europeu como primeira meta a alcanc¸ar, a estrate
´gia da nova Direc¸a~o passa por continuar a apostar na diversificac¸a~o de mercados, de modo a
assegurar um crescimento do turismo da regia~o mais sustenta´vel e menos dependente do Reino
Unido – o seu principal mercado. Ainda assim, o Algarve na~o pretende abrir ma~o da ligac¸a~o
privilegiada que tem com este mercado, raza~o pela qual ira´ ser trabalhada uma requalificac¸a~o dessa
relac¸a~o, para que a regia~o continue a ser vista pelos turistas brita^nicos como um destino
competitivo e diferenciador no contexto po´s-Brexit e po´s-pandemia.

Outro dos propo´sitos da nova direc¸a~o da ATA e´ o de continuar a promover um crescimento turi
´stico do destino, em qualidade e de forma sustenta´vel, com uma melhoria de desempenho que
na~o se traduza apenas em termos econo´micos, mas tambe´m sociais, ambientais e territoriais. Neste
contexto, foram apresentados como principais desafios a necessidade de estruturar uma oferta cada vez
mais sustenta´vel, de qualificar os agentes do setor neste a^mbito e de promover uma maior
divulgac¸a~o deste tipo de atividade turí sticas.

A qualificac¸a~o de profissionais no setor do turismo e´ mais um dos desafios que sera~o tidos em
conta no novo mandato. Nas palavras de Joa~o Fernandes, as soluc¸o~es passam, na~o so´ por
continuar a investir na formac¸a~o de recursos humanos, mas tambe´m por promover condic¸o~es
para a fixac¸a~o de trabalhadores na regia~o, de forma permanente ou tempora´ria, e por tornar os
fluxos sazonais mais apelativos, com polí ticas de habitac¸a~o condignas e facilidades de mobilidade e
de acesso a servic¸os, capazes de cativar e de motivar as pessoas a escolher vir trabalhar para o
Algarve.
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Em linha com as principais tende^ncias de mercado e com os novos comportamentos dos viajantes, a
nova estrate´gia vai tambe´m refletir a necessidade de reinvenc¸a~o e de aposta na transic¸a~o
digital, que sera´ materializada numa presenc¸a ainda mais robusta do destino em diversas plataformas
digitais. O objetivo e´ que a presenc¸a do Algarve no online na~o fique apenas restrita a` possibilidade
de promover a sua oferta turí stica numa montra global, mas que seja trabalhada e potenciada de forma
a dar resposta a uma procura mais direcionada, a permitir a identificac¸a~o de novas oportunidades de
nego´cios, a possibilitar a organizac¸a~o e estruturac¸a~o de novas ofertas, e a alcanc¸ar novos
mercados e segmentos.

Por fim, Joa~o Fernandes destacou ainda a intenc¸a~o da ATA de garantir uma maior proximidade
com todos os seus associados, de forma a perceber os desafios que te^m em ma~os e de os ajudar
a identificar novos caminhos e oportunidades. Com esta finalidade, foi anunciada a criac¸a~o de grupos
de trabalho distintos, vocacionados para cada um dos principais produtos que compo~em a oferta turi
´stica do Algarve, onde os associados sera~o convidados a ter um papel ativo e a contribuir para a sua
valorizac¸a~o.

Numa altura em que se completa um ciclo de tre^s anos de sinergia e de trabalho conjunto entre a ATA
e a RTA, com a partilha do mesmo presidente, Joa~o Fernandes referiu que este foi um desafio superado
com distinc¸a~o, que permitiu colocar o turismo do Algarve a falar a uma so´ voz e tornar a
comunicac¸a~o do destino mais forte e coesa. Por esta raza~o, assumiu a expectativa de manter a
continuidade deste trabalho conjunto, tornando esta parceria cada vez mais evidente e natural.

Durante o seu discurso, o presidente da ATA deixou tambe´m uma palavra de agradecimento a todos os
membros da Direc¸a~o cessante, destacando o seu sentido de compromisso e a sua dedicac¸a~o,
sobretudo ao longo de um dos perí odos mais crí ticos que o setor do turismo ja´ conheceu. Aos
novos elementos hoje empossados, confiou a missa~o de dar continuidade ao exigente desafio de
ajudar na recuperac¸a~o do turismo da regia~o e de lhe devolver a sau´de e o vigor que o
caracterizam.

A acompanhar Joa~o Fernandes na nova Direc¸a~o, que ficara´ em func¸o~es ate´ 2024, esta~o:

Vice-Presidente - Hotel Quinta do Lago (Grampiam, SA.), representado por Filipe Jose´ Rosa´rio do
Adro
Vice-Presidente - APAVT (Associac¸a~o Portuguesa das Age^ncias de Viagens e Turismo),
representada por Duarte Manuel Gois Correia
Vice-Presidente - Benamor (A vidades Turi´sticas, SA.), Joa~o 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 Jose´ Moreira de
Freitas
Suplente – VISACAR (Aluguer de Vei´culos Motorizados Automo´veis, SA.), representada por Hono
´rio Manuel Bernardo Teixeira
Suplente - Associac¸a~o Vilamoura Visitors, Residents & Conventions Bureau, representada por
Isolete Jero´nimo Cafe´ Correia
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Diversificação de mercados, sustentabilidade e transição digital
são prioridades na promoção externa do turismo do Algarve
T omada de posse da nova Direcc ̧ão da AT A

Tomada de posse da nova Direcc¸a~o da ATA

As linhas de actuac¸a~o definidas para a promoc¸a~o externa do Algarve foram hoje apresentadas na
cerimo´nia de tomada de posse da nova Direcc¸a~o da Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA), a
entidade responsa´vel pela promoc¸a~o deste destino junto dos mercados internacionais. Entre as
prioridades para o novo mandato esta~o temas como a diversificac¸a~o de mercados, o crescimento
sustenta´vel, a aposta na transic¸a~o digital e a qualificac¸a~o de recursos humanos no setor do
turismo.

No seu discurso, Joa~o Fernandes, presidente da Regia~o de Turismo do Algarve (RTA), agora
reconduzido para um segundo mandato a` frente da ATA, explicou que, na~o se tratando de objetivos
novos, a pandemia veio acentuar a necessidade de reforc¸ar estas linhas de ac¸a~o que ja´ vinham a
orientar os planos de promoc¸a~o e de desenvolvimento turí s co da regia~o.

Definindo a retoma do tra´fego ae´reo no espac¸o europeu como primeira meta a alcanc¸ar, a estrate
´gia da nova Direcc¸a~o passa por continuar a apostar na diversificac¸a~o de mercados, de modo a
assegurar um crescimento do turismo da regia~o mais sustenta´vel e menos dependente do Reino
Unido – o seu principal mercado. Ainda assim, o Algarve na~o pretende abrir ma~o da ligac¸a~o
privilegiada que tem com este mercado, raza~o pela qual ira´ ser trabalhada uma requalificac¸a~o dessa
relac¸a~o, para que a regia~o continue a ser vista pelos turistas brita^nicos como um destino
competitivo e diferenciador no contexto po´s-Brexit e po´s-pandemia.
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Outro dos propo´sitos da nova direcc¸a~o da ATA e´ o de continuar a promover um crescimento turi
´stico do destino, em qualidade e de forma sustenta´vel, com uma melhoria de desempenho que
na~o se traduza apenas em termos econo´micos, mas tambe´m sociais, ambientais e territoriais. Neste
contexto, foram apresentados como principais desafios a necessidade de estruturar uma oferta cada vez
mais sustenta´vel, de qualificar os agentes do setor neste a^mbito e de promover uma maior
divulgac¸a~o deste tipo de actividade turí sticas.

A qualificac¸a~o de profissionais no sector do turismo e´ mais um dos desafios que sera~o tidos
em conta no novo mandato. Nas palavras de Joa~o Fernandes, as soluc¸o~es passam, na~o so´ por
continuar a investir na formac¸a~o de recursos humanos, mas tambe´m por promover condic¸o~es
para a fixac¸a~o de trabalhadores na regia~o, de forma permanente ou tempora´ria, e por tornar os
fluxos sazonais mais apelativos, com polí ticas de habitac¸a~o condignas e facilidades de mobilidade e
de acesso a servic¸os, capazes de cativar e de motivar as pessoas a escolher vir trabalhar para o
Algarve.

Em linha com as principais tende^ncias de mercado e com os novos comportamentos dos viajantes, a
nova estrate´gia vai tambe´m refletir a necessidade de reinvenc¸a~o e de aposta na transic¸a~o
digital, que sera´ materializada numa presenc¸a ainda mais robusta do destino em diversas plataformas
digitais. O objetivo e´ que a presenc¸a do Algarve no online na~o fique apenas restrita a` possibilidade
de promover a sua oferta turí stica numa montra global, mas que seja trabalhada e potenciada de forma
a dar resposta a uma procura mais direcionada, a permitir a identificac¸a~o de novas oportunidades de
nego´cios, a possibilitar a organizac¸a~o e estruturac¸a~o de novas ofertas, e a alcanc¸ar novos
mercados e segmentos.

Por fim, Joa~o Fernandes destacou ainda a intenc¸a~o da ATA de garantir uma maior proximidade
com todos os seus associados, de forma a perceber os desafios que te^m em ma~os e de os ajudar
a identificar novos caminhos e oportunidades. Com esta finalidade, foi anunciada a criac¸a~o de grupos
de trabalho distintos, vocacionados para cada um dos principais produtos que compo~em a oferta turi
´stica do Algarve, onde os associados sera~o convidados a ter um papel ativo e a contribuir para a sua
valorizac¸a~o.

Numa altura em que se completa um ciclo de tre^s anos de sinergia e de trabalho conjunto entre a ATA
e a RTA, com a partilha do mesmo presidente, Joa~o Fernandes referiu que este foi um desafio superado
com distinc¸a~o, que permitiu colocar o turismo do Algarve a falar a uma so´ voz e tornar a
comunicac¸a~o do destino mais forte e coesa. Por esta raza~o, assumiu a expectativa de manter a
continuidade deste trabalho conjunto, tornando esta parceria cada vez mais evidente e natural.

Durante o seu discurso, o presidente da ATA deixou tambe´m uma palavra de agradecimento a todos os
membros da Direc¸a~o cessante, destacando o seu sentido de compromisso e a sua dedicac¸a~o,
sobretudo ao longo de um dos perí odos mais crí ticos que o setor do turismo ja´ conheceu. Aos
novos elementos hoje empossados, confiou a missa~o de dar continuidade ao exigente desafio de
ajudar na recuperac¸a~o do turismo da regia~o e de lhe devolver a sau´de e o vigor que o
caracterizam.

A acompanhar Joa~o Fernandes na nova Direcc¸a~o, que ficara´ em func¸o~es ate´ 2024, esta~o:

Vice-Presidente - Hotel Quinta do Lago (Grampiam, SA.), representado por Filipe Jose´ Rosa´rio do
Adro
Vice-Presidente - APAVT (Associac¸a~o Portuguesa das Age^ncias de Viagens e Turismo),
representada por Duarte Manuel Gois Correia
Vice-Presidente - Benamor (A vidades Turi´sticas, SA.), Joa~o 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 Jose´ Moreira de
Freitas
Suplente – VISACAR (Aluguer de Vei´culos Motorizados Automo´veis, SA.), representada por Hono
´rio Manuel Bernardo Teixeira
Suplente - Associac¸a~o Vilamoura Visitors, Residents & Conventions Bureau, representada por
Isolete Jero´nimo Cafe´ Correia

(Link)

 

48/66

https://correiodelagos.com/turismo-negocios/diversificacao-de-mercados-sustentabilidade-e-transicao-digital-sao-prioridades-na-promocao-externa-do-turismo-do-algarve/


ALGARVE
INFORMATIVO

20/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 380

REACH: -1

Diversificação de mercados, sustentabilidade e transição digital
são prioridades para a ATA
As linhas de atuação definidas para a promoção externa do Algarve foram apresentadas,
no dia 17 de dezembro, durante a tomada de posse da nova Direção da Associação
Turismo do Algarve (ATA)

 

As linhas de atuação definidas para a promoção externa do Algarve foram apresentadas, no dia 17 de
dezembro, durante a tomada de posse da nova Direção da Associação Turismo do Algarve (ATA), a
entidade responsável pela promoção deste destino junto dos mercados internacionais. Entre as
prioridades para o novo mandato estão temas como a diversificação de mercados, o crescimento
sustentável, a aposta na transição digital e a qualificação de recursos humanos no setor do turismo. 

No seu discurso, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) que foi reconduzido
para um segundo mandato a` frente da ATA, explicou que, não se tratando de objetivos novos, a
pandemia veio acentuar a necessidade de reforçar estas linhas de ação que já vinham a orientar os
planos de promoção e de desenvolvimento turístico da região. Definindo a retoma do tráfego aéreo no
espaço europeu como primeira meta a alcançar, a estratégia da nova Direção passa por continuar a
apostar na diversificação de mercados, de modo a assegurar um crescimento do turismo da região mais
sustentável e menos dependente do Reino Unido – o seu principal mercado. Ainda assim, o Algarve não
pretende abrir mão da ligação privilegiada que tem com este mercado, razão pela qual ira´ ser
trabalhada uma requalificação dessa relação, para que o Algarve continue a ser vista pelos turistas
britânicos como um destino competitivo e diferenciador no contexto pós-Brexit e pós-pandemia. 

Outro dos propósitos da nova direção da ATA e´ o de continuar a promover um crescimento turístico do
destino, em qualidade e de forma sustentável, com uma melhoria de desempenho que não se traduza
apenas em termos económicos, mas também sociais, ambientais e territoriais. Neste contexto, foram
apresentados como principais desafios a necessidade de estruturar uma oferta cada vez mais
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sustentável, de qualificar os agentes do setor neste âmbito e de promover uma maior divulgação deste
tipo de atividade turísticas. 

A qualificação de profissionais no setor do turismo e´ mais um dos desafios que serão tidos em conta no
novo mandato. Nas palavras de João Fernandes, as soluções passam, não só por continuar a investir na
formação de recursos humanos, mas também por promover condições para a fixação de trabalhadores
na região, de forma permanente ou temporária, e por tornar os fluxos sazonais mais apelativos, com
políticas de habitação condignas e facilidades de mobilidade e de acesso a serviços, capazes de cativar e
de motivar as pessoas a escolher vir trabalhar para o Algarve.

 

Em linha com as principais tendências de mercado e com os novos comportamentos dos viajantes, a
nova estratégia vai também refletir a necessidade de reinvenção e de aposta na transição digital, que
será materializada numa presença ainda mais robusta do destino em diversas plataformas digitais. O
objetivo e´ que a presença do Algarve no online não fique apenas restrita a` possibilidade de promover a
sua oferta turística numa montra global, mas que seja trabalhada e potenciada de forma a dar resposta
a uma procura mais direcionada, a permitir a identificação de novas oportunidades de negócios, a
possibilitar a organização e estruturação de novas ofertas, e a alcançar novos mercados e segmentos. 

Por fim, João Fernandes destacou ainda a intenção da ATA de garantir uma maior proximidade com
todos os seus associados, de forma a perceber os desafios que têm em mãos e de os ajudar a
identificar novos caminhos e oportunidades. Com esta finalidade, foi anunciada a criação de grupos de
trabalho distintos, vocacionados para cada um dos principais produtos que compõem a oferta turística
do Algarve, onde os associados serão convidados a ter um papel ativo e a contribuir para a sua
valorização. 

Numa altura em que se completa um ciclo de três anos de sinergia e de trabalho conjunto entre a ATA e
a RTA, com a partilha do mesmo presidente, João Fernandes referiu que este foi um desafio superado
com distinção, que permitiu colocar o turismo do Algarve a falar a uma só voz e tornar a comunicação
do destino mais forte e coesa. Por esta razão, assumiu a expectativa de manter a continuidade deste
trabalho conjunto, tornando esta parceria cada vez mais evidente e natural. O presidente da ATA deixou
também uma palavra de agradecimento a todos os membros da Direção cessante, destacando o seu
sentido de compromisso e a sua dedicação, sobretudo ao longo de um dos períodos mais críticos que o
setor do turismo já conheceu. Aos novos elementos agora empossados, confiou a missão de dar
continuidade ao exigente desafio de ajudar na recuperação do turismo da região e de lhe devolver a
saúde e o vigor que o caracterizam. 

A acompanhar João Fernandes na nova Direção, que ficara´ em funções ate´ 2024, estão: Vice-
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Presidente - Hotel Quinta do Lago (Grampiam, SA.), representado por Filipe Jose´ 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.), representada por
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 Jose´ 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.

(Link)
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Nova direção da Associac ̧ão Turismo do Algarve tomou posse
com João Fernandes na continuidade
As linhas de atuac ̧ão definidas para a promoc ̧ão externa do Algarve foram apresentadas
esta sexta-feira, na cerimónia de tomada de posse da nova Direc ̧ão da Associac ̧ão
T urismo do Algarve (AT A), entidade responsável pela promoc ̧ão do destino junto dos
mercados internacionais.

 

As linhas de atuac¸a~o definidas para a promoc¸a~o externa do Algarve foram apresentadas esta
sexta-feira, na cerimo´nia de tomada de posse da nova Direc¸a~o da Associac¸a~o Turismo do Algarve
(ATA), entidade responsa´vel pela promoc¸a~o do destino junto dos mercados internacionais.

 

Entre as prioridades para o novo mandato, a ATA explica em comunicado, que esta~o temas como a
diversificac¸a~o de mercados, o crescimento sustenta´vel, a aposta na transic¸a~o digital e a
qualificac¸a~o de recursos humanos no setor do turismo.

 

No seu discurso, Joa~o Fernandes, presidente da Regia~o de Turismo do Algarve (RTA), agora
reconduzido para um segundo mandato a` frente da ATA, explicou que, «na~o se tratando de objetivos
novos, a pandemia veio acentuar a necessidade de reforc¸ar estas linhas de ac¸a~o que ja´ vinham a
orientar os planos de promoc¸a~o e de desenvolvimento turí stico da regia~o».

 

Definindo a retoma do tra´fego ae´reo no espac¸o europeu como primeira meta a alcanc¸ar, a estrate
´gia da nova Direc¸a~o passa por continuar a apostar na diversificac¸a~o de mercados, de modo a
assegurar um crescimento do turismo da regia~o mais sustenta´vel e menos dependente do Reino
Unido – o seu principal mercado. Ainda assim, o Algarve na~o pretende abrir ma~o da ligac¸a~o
privilegiada que tem com este mercado, raza~o pela qual ira´ ser trabalhada uma requalificac¸a~o dessa
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relac¸a~o, para que a regia~o continue a ser vista pelos turistas brita^nicos como um destino
competitivo e diferenciador no contexto po´s-Brexit e po´s-pandemia.

 

Outro dos propo´sitos da nova direc¸a~o da ATA e´ o de continuar a promover um crescimento turi
´stico do destino, em qualidade e de forma sustenta´vel, com uma melhoria de desempenho que na~o
se traduza apenas em termos econo´micos, mas tambe´m sociais, ambientais e territoriais. Neste
contexto, foram apresentados como principais desafios a necessidade de estruturar uma oferta cada vez
mais sustenta´vel, de qualificar os agentes do setor neste a^mbito e de promover uma maior
divulgac¸a~o deste tipo de atividade turí sticas.

 

A qualificac¸a~o de profissionais no setor do turismo e´ mais um dos desafios que sera~o tidos em
conta no novo mandato. Nas palavras de Joa~o Fernandes, «as soluc¸o~es passam, na~o so´ por
continuar a investir na formac¸a~o de recursos humanos, mas tambe´m por promover condic¸o~es
para a fixac¸a~o de trabalhadores na regia~o, de forma permanente ou tempora´ria, e por tornar os
fluxos sazonais mais apelativos, com polí ticas de habitac¸a~o condignas e facilidades de mobilidade e
de acesso a servic¸os, capazes de cativar e de motivar as pessoas a escolher vir trabalhar para o
Algarve».

 

Em linha com as principais tende^ncias de mercado e com os novos comportamentos dos viajantes, a
nova estrate´gia vai tambe´m refletir a necessidade de reinvenc¸a~o e de aposta na transic¸a~o digital,
que sera´ materializada numa presenc¸a ainda mais forte do destino em diversas plataformas digitais. O
objetivo e´ que a presenc¸a do Algarve no online na~o fique apenas restrita a` possibilidade de
promover a sua oferta turí stica numa montra global, mas que seja trabalhada e potenciada de forma a
dar resposta a uma procura mais direcionada, a permitir a identificac¸a~o de novas oportunidades de
nego´cios, a possibilitar a organizac¸a~o e estruturac¸a~o de novas ofertas, e a alcanc¸ar novos
mercados e segmentos, adianta o mesmo comunicado.

 

Por fim, Joa~o Fernandes destacou ainda a intenc¸a~o da ATA de garantir uma maior proximidade com
todos os seus associados, «de forma a perceber os desafios que te^m em ma~os e de os ajudar a
identificar novos caminhos e oportunidades». Com esta finalidade, foi anunciada a criac¸a~o de grupos
de trabalho distintos, vocacionados para cada um dos principais produtos que compo~em a oferta turi
´stica do Algarve, onde os associados sera~o convidados a ter um papel ativo e a contribuir para a sua
valorizac¸a~o.

 

Numa altura em que se completa um ciclo de tre^s anos de sinergia e de trabalho conjunto entre a ATA
e a RTA, com a partilha do mesmo presidente, Joa~o Fernandes referiu que este foi um desafio superado
com distinc¸a~o, que permitiu colocar o turismo do Algarve a falar a uma so´ voz e tornar a
comunicac¸a~o do destino mais forte e coesa. Por esta raza~o, assumiu a expectativa de manter a
continuidade deste trabalho conjunto.

 

Durante o seu discurso, o presidente da ATA deixou tambe´m uma palavra de agradecimento a todos os
membros da Direc¸a~o cessante, destacando «o seu sentido de compromisso e a sua dedicac¸a~o,
sobretudo ao longo de um dos perí odos mais crí ticos que o setor do turismo ja´ conheceu». Aos
novos elementos empossados, confiou a missa~o de dar continuidade ao «exigente desafio» de ajudar
na recuperac¸a~o do turismo da regia~o «e de lhe devolver a sau´de e o vigor que o caracterizam».

 

A acompanhar Joa~o Fernandes na nova Direc¸a~o, que ficara´ em func¸o~es ate´ 2024, esta~o:

 

Vice-Presidente - Hotel Quinta do Lago (Grampiam, SA.), representado por Filipe Jose´ Rosa´rio do Adro

Vice-Presidente - APAVT (Associac¸a~o Portuguesa das Age^ncias de Viagens e Turismo), representada
por Duarte Manuel Gois Correia
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Vice-Presidente - Benamor (A vidades Turí sticas, SA.), Joa~o 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 Jose´ Moreira de Freitas

Suplente – VISACAR (Aluguer de Veí culos Motorizados Automo´veis, SA.), representada por Hono´rio
Manuel Bernardo Teixeira

Suplente - Associac¸a~o Vilamoura Visitors, Residents & Conventions Bureau, representada por Isolete
Jero´nimo Cafe´ Correia

 

(Link)
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Nova direc ̧ão da Associac ̧ão Turismo do Algarve assume
compromissos
Nova direc ̧ão da Associac ̧ão T urismo do Algarve (AT A) vai apostar na diversificac ̧ão de
mercados, sustentabilidade e transic ̧ão digital como prioridades na promoc ̧ão externa do
destino.

 

Nova direc¸a~o da Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA) vai
apostar na diversificac¸a~o de mercados, sustentabilidade e
transic¸a~o digital como prioridades na promoc¸a~o externa do
destino.
As linhas de atuac¸a~o definidas para a promoc¸a~o externa do Algarve foram hoje apresentadas na
cerimo´nia de tomada de posse da nova direc¸a~o da Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA), a
entidade responsa´vel pela promoc¸a~o deste destino junto dos mercados internacionais. Entre as
prioridades para o novo mandato esta~o temas como a diversificac¸a~o de mercados, o crescimento
sustenta´vel, a aposta na transic¸a~o digital e a qualificac¸a~o de recursos humanos no sector do
turismo.

No seu discurso, Joa~o Fernandes, presidente da Regia~o de Turismo do Algarve (RTA), agora
reconduzido para um segundo mandato a` frente da ATA, explicou que, na~o se tratando de objetivos
novos, a pandemia veio acentuar a necessidade de reforc¸ar estas linhas de ac¸a~o que ja´ vinham a
orientar os planos de promoc¸a~o e de desenvolvimento turí stico da regia~o.

Definindo a retoma do tra´fego ae´reo no espac¸o europeu como primeira meta a alcanc¸ar, a estrate
´gia da nova Direc¸a~o passa por continuar a apostar na diversificac¸a~o de mercados, de modo a
assegurar um crescimento do turismo da regia~o mais sustenta´vel e menos dependente do Reino
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Unido – o seu principal mercado.

Ainda assim, o Algarve na~o pretende abrir ma~o da ligac¸a~o privilegiada que tem com este mercado,
raza~o pela qual ira´ ser trabalhada uma requalificac¸a~o dessa relac¸a~o, para que a regia~o continue
a ser vista pelos turistas brita^nicos como um destino competitivo e diferenciador no contexto po´s-
Brexit e po´s-pandemia.

Outro dos propo´sitos da nova direc¸a~o da ATA e´ o de continuar a promover um crescimento turi
´stico do destino, em qualidade e de forma sustenta´vel, com uma melhoria de desempenho que na~o
se traduza apenas em termos econo´micos, mas tambe´m sociais, ambientais e territoriais.

Neste contexto, foram apresentados como principais desafios a necessidade de estruturar uma oferta
cada vez mais sustenta´vel, de qualificar os agentes do sector neste a^mbito e de promover uma maior
divulgac¸a~o deste tipo de atividade turí sticas.

A qualificac¸a~o de profissionais no sector do turismo e´ mais um dos desafios que sera~o tidos em
conta no novo mandato.

Nas palavras de Joa~o Fernandes, as soluc¸o~es passam, na~o so´ por continuar a investir na
formac¸a~o de recursos humanos, mas tambe´m por promover condic¸o~es para a fixac¸a~o de
trabalhadores na regia~o, de forma permanente ou tempora´ria, e por tornar os fluxos sazonais mais
apelativos, com polí ticas de habitac¸a~o condignas e facilidades de mobilidade e de acesso a servic¸os,
capazes de cativar e de motivar as pessoas a escolher vir trabalhar para o Algarve.

Em linha com as principais tende^ncias de mercado e com os novos comportamentos dos viajantes, a
nova estrate´gia vai tambe´m refletir a necessidade de reinvenc¸a~o e de aposta na transic¸a~o digital,
que sera´ materializada numa presenc¸a ainda mais robusta do destino em diversas plataformas digitais.

O objetivo e´ que a presenc¸a do Algarve no online na~o fique apenas restrita a` possibilidade de
promover a sua oferta turí stica numa montra global, mas que seja trabalhada e potenciada de forma a
dar resposta a uma procura mais direcionada, a permitir a identificac¸a~o de novas oportunidades de
nego´cios, a possibilitar a organizac¸a~o e estruturac¸a~o de novas ofertas, e a alcanc¸ar novos
mercados e segmentos.

Por fim, Joa~o Fernandes destacou ainda a intenc¸a~o da ATA de garantir uma maior proximidade com
todos os seus associados, de forma a perceber os desafios que te^m em ma~os e de os ajudar a
identificar novos caminhos e oportunidades.

Com esta finalidade, foi anunciada a criac¸a~o de grupos de trabalho distintos, vocacionados para cada
um dos principais produtos que compo~em a oferta turí stica do Algarve, onde os associados sera~o
convidados a ter um papel ativo e a contribuir para a sua valorizac¸a~o.

Numa altura em que se completa um ciclo de tre^s anos de sinergia e de trabalho conjunto entre a ATA
e a RTA, com a partilha do mesmo presidente, Joa~o Fernandes referiu que este foi um desafio superado
com distinc¸a~o, que permitiu colocar o turismo do Algarve a falar a uma so´ voz e tornar a
comunicac¸a~o do destino mais forte e coesa.

Por esta raza~o, assumiu a expectativa de manter a continuidade deste trabalho conjunto, tornando
esta parceria cada vez mais evidente e natural.

Durante o seu discurso, o presidente da ATA deixou tambe´m uma palavra de agradecimento a todos os
membros da direc¸a~o cessante, destacando o seu sentido de compromisso e a sua dedicac¸a~o,
sobretudo ao longo de um dos perí odos mais crí ticos que o sector do turismo ja´ conheceu.

Aos novos elementos hoje empossados, confiou a missa~o de dar continuidade ao exigente desafio de
ajudar na recuperac¸a~o do turismo da regia~o e de lhe devolver a sau´de e o vigor que o
caracterizam.

A acompanhar Joa~o Fernandes na nova direc¸a~o, que ficara´ em func¸o~es ate´ 2024, esta~o:

Vice-presidente – Hotel Quinta do Lago (Grampiam, SA.), representado por Filipe Jose´ Rosa´rio
do Adro;
Vice-presidente – APAVT (Associac¸a~o Portuguesa das Age^ncias de Viagens e Turismo),
representada por Duarte Manuel Gois Correia;
Vice-presidente – Benamor (A vidades Turí sticas, SA.), Joa~o 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 Jose´ Moreira de
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Freitas;
Suplente – VISACAR (Aluguer de Veí culos Motorizados Automo´veis, SA.), representada por Hono
´rio Manuel Bernardo Teixeira;
Suplente – Associac¸a~o Vilamoura Visitors, Residents & Conventions Bureau, representada por
Isolete Jero´nimo.

A Associação Turismo do Algarve (ATA) é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivos
desenvolver, promover e divulgar o Algarve como destino turístico junto dos mercados externos.

Tendo por base um trabalho conjunto e sincronizado realizado entre entidades públicas e privadas para a
definição de objetivos e de um plano de promoção comuns, a atividade da ATA materializa-se no estudo,
na organização e desenvolvimento de ações específicas junto de públicos estratégicos.

(Link)
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Primeira fase do Algarve + Sustentável chegou ao fim com
debate
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.

 

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. 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, num momento que
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”, referiu Aura Fraga. Já João Fernandes realçou os
objetivos alcançados nesta primeira fase do evento, nomeadamente, “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: Maria 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
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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”. E 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”, salientou. 

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

(Link)

59/66

https://algarveinformativo.blogspot.com/2021/12/primeira-fase-do-algarve-sustentavel.html


A VOZ DO @LGARVE

20/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Assinatura do Acordo de Cooperação para a dinamização do
turismo religioso no Algarve
A cerimónia terá lugar no próximo dia 29 de dezembro, quarta-feira, às 17h30, na Igreja
Matriz de Vila Real de Santo António.

A cerimónia, a que se associam as Fábricas da Igreja dos concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira e
Vila Real de Santo António, será presidida por Sua Excelência Reverendíssima, o Bispo do Algarve e por
Sua Excelência, a Ministra do Trabalho, Dra. Ana Mendes Godinho e Sua Excelência, a Secretária de
Estado do Turismo, Eng.ª Rita Marques e terá lugar no próximo dia 29 de dezembro, quarta-feira, às
17h30, na Igreja Matriz de Vila Real de Santo António.

60/66



JORNAL DE NEGÓCIOS

20/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Apoios sociais foram menos eficazes a travar pobreza da covid
Importância das transferências sociais na redução da pobreza foi inferior com a
pandemia de covid-19 do que em anos anteriores. “Crise é profundamente desigual”,
considera economista Carlos Farinha Rodrigues.
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Flatio. Norte-americanos rendem-se ao arrendamento online em
Portugal
A plataforma especializada em soluções de arrendamento de média duração está a
registar um crescimento exponencial no país. Nómadas digitais, slow travelers e
estudantes estão entre os principais clientes.

Portugal tornou-se no principal mercado da Flatio, plataforma de origem checa que fornece soluções de
alojamento de média duração (entre um a 12 meses) em 250 cidades e 30 países do mundo. No
espaço de um ano - e catapultada pela aquisição da NomadX, um marketplace português de imóveis
para trabalhadores remotos e nómadas digitais -, a Flatio passou a contar com 4185 propriedades na
sua carteira, num total de 1867 senhorios. O valor das reservas atingiu os 12,1 milhões de euros. Os
números do crescimento no mercado nacional entre outubro de 2020 e o mesmo mês de 2021 são
extraordinários. Segundo revela Radim Rezek, CEO da empresa, a receita teve um incremento de mais
de 8000%, o número de proprietários registados subiu mais de 600% e as reservas cresceram mais de
2000%.

A compra da NomadX em plena pandemia comprovou-se uma boa aposta. Portugal apresentava-se
como um dos principais destinos de trabalho remoto e de nómadas digitais da Europa, Lisboa destacava-
se como uma das cidades com mais potencialidades para estes públicos e a crise sanitária fez disparar a
adoção de modelos de trabalho mais flexíveis. Estavam reunidas as condições para que o negócio do
arrendamento de média duração constituísse "uma grande oportunidade", sublinha o gestor.

O CEO da plataforma reconhece que "o mercado português superou completamente as expectativas".
Como frisa, "sabíamos que era um mercado promissor", mas "acabou por se transformar num passo
muito mais importante para nós, pois conduziu a um aumento muito relevante das receitas, de
proprietários ativos e de reservas, crescendo de forma constante, a mais de 100%, numa base mensal".
Segundo a Nomadlist, não há que enganar. O pódio é todo ocupado por cidades portuguesa: Lisboa é
apresentada como o melhor local a nível mundial para os nómadas digitais se estabelecerem, seguindo-
se o Porto e a Ericeira. Na 10.ª posição está a Madeira.
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De acordo com Radim Rezek, Portugal está a ser procurado essencialmente por norte-americanos,
britânicos, alemães e franceses, mas também por pessoas vindas do Canadá, Brasil, Polónia, Noruega e
Espanha, além dos próprios portugueses. São nómadas digitais e trabalhadores remotos (25% do total)
e também estudantes, slow travelers e pessoas que viajam em negócios. Curiosamente, 50% desses
clientes da Flatio estão à procura de um novo local para viver e 60% deste universo é proveniente dos
EUA, garante o responsável.

"Acreditamos que estão a arrendar um apartamento por alguns meses para terem tempo de fazer
prospeção de mercado, pois gostariam de comprar uma casa nova em Portugal para se estabelecerem",
diz. As cidades mais populares são Lisboa, Porto e Funchal, com a Flatio a registar uma duração média
dos arrendamentos de 2,72 meses, superior à média que contabiliza a nível mundial, posicionada nos
2,48 meses.

Impulso global

Não foi só em Portugal que a Flatio viu o seu negócio florescer com a pandemia. De acordo com Radim
Rezek, nos últimos 12 meses terminados em outubro de 2021, a plataforma viu, a nível global, o
número de senhorios ativos crescer 101%, a receita aumentar 70% e o número de reservas subir 41%.
"Temos 5250 senhorios na nossa base de dados a nível mundial e 14 800 propriedades", revela.

Nas 250 cidades onde opera, os principais clientes são provenientes dos Estados Unidos, da República
Checa, França, Alemanha e Espanha. Neste momento, Lisboa, Praga e Budapeste são os principais
destinos dos utilizadores da Flatio. Sustentada neste ritmo de expansão, a plataforma checa ambiciona
estar presente em todos os mercados europeus.

O negócio da Flatio assenta na criação de uma ponte entre os proprietários de imóveis e a tecnologia,
tendo em vista facilitar todo o processo de arrendamento. Nessa perspetiva, procura evitar os
tradicionais processos, como os depósitos, as visitas presenciais ou as assinaturas de contratos em
modo físico. Como descreve Radim Rezek, "os tours pelos apartamentos são feitos em realidade virtual,
os contratos são assinados online e, por fim, os pagamentos também podem ser feitos online por
cartão, graças a uma aplicação exclusiva".

A plataforma checa foi fundada em 2016 por Radim Rezek, Ondrej Dufek e Jakub ŠKorpík, que
trabalhavam juntos na criação de empresas de arrendamento de curto e longo prazo. Atentos às
tendências, viram uma oportunidade no mercado de médio prazo e lançaram a Flatio.
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Expo Dubai: Depois de Sharon Stone e “A Casa de Papel”,
filigrana aprofunda internacionalização
Depois de Sharon Stone e da série "A Casa de Papel", a filigrana portuguesa passou pela
Expo Dubai 2020 engrandecida e com vontade de chegar mais longe, contam os artesãos
que fizeram o maior coração em filigrana do mundo

Foi em 2014 que a atriz norte-americana ostentou num passeio em Beverly Hills um enorme Coração de
Viana, com origem em Gondomar, que lhe foi oferecido por ter apadrinhado um cruzeiro do Douro. Mas
esse acontecimento ainda está na boca dos filigraneiros como um marco para a arte.

Mais recentemente, foi a atriz Úrsula Corberó, que interpreta Tóquio na série da Netflix “A Casa de Papel”
a feliz contemplada com um medalhão feito pelo ourives António Cardoso, que já tinha criado o de
Sharon Stone.

“A minha presença no Dubai começou quando fiz o coração para a Sharon Stone e, mais recentemente,
para ‘A Casa de Papel'”, explica o artesão à Lusa.

Mas a arte da filigrana portuguesa fala por si, e foi por isso que rumou à Expo Dubai 2020, onde esteve
em destaque no Pavilhão Português.

À Lusa, António Cardoso contou que “correu muito bem e superou todas as expectativas”.

Saiu de lá com “potenciais negócios” e garante que “as pessoas mostraram muito interesse”.

Para António Cardoso, esta presença é a continuação daquilo por que anda a lutar há muitos anos:
“Ajudei a participar na [criação] da Rota da Filigrana, para atrair mais turistas, o passo seguinte foi a
certificação da filigrana. Agora, recentemente é a candidatura a Património [Cultural Imaterial] da
Humanidade”, conta.

O ourives não é estranho a estas andanças. Está “há 55 anos nesta arte”. Começou “com sete anos de
idade”, a aprender na oficina do pai, mas “só a partir dos 12 anos” é que se sentou à banca.

Em 1990, assumiu, com a sua mulher, a oficina que era do pai.

“Quis dar outra dimensão à filigrana e em vez de fazer como o meu pai fazia, que era trabalhar só para
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armazenistas, comecei a andar em feiras de artesanato, em congressos, isso tudo, e a chegar a este
culminar da Expo Dubai e fazer parte daquele projeto, daquele vestido em filigrana que muito me
orgulhou”, disse.

O vestido foi assinado por Micaela Oliveira, em colaboração com o ourives Arlindo Moura, e na sua
criação estiveram envolvidos mais de dez artesãos de filigrana, que contabilizaram cerca de duas mil
horas de trabalho.

Em exposição esteve, e estará até ao final do evento, “O Maior Coração em Filigrana do Mundo”, um
projeto de 2018 que contou com a colaboração de 12 empresas locais com 25 artesãos envolvidos sob
a direção de Paulo Martingo, formador do CINDOR – Centro de Formação Profissional da Indústria de
Ourivesaria e Relojoaria.

“A filigrana, com isto tudo, é capaz de se ir aguentando mais um bocadinho, mas não há artesãos. Não
há as ‘enchedeiras’, que fazem o enchimento. Estamos a lutar por isso, para que consigamos ter gente a
aprender. É uma arte que demora tempo a aprender. Não é sair da faculdade e começar. Não, tem de
ser muito mais cedo”, afirma António Cardoso.

Fernando Ribeiro, dono da ourivesaria F. Ribeiro, tem uma visão mais otimista: “A filigrana foi sempre
uma arte única que temos e nós somos únicos a fazê-la. Esteve meia adormecida durante uns anos.
Sempre fizemos filigrana, mas não era uma arte que fosse apreciada no geral. Era muito específica. Até
que veio a Sharon Stone. A Sharon Stone veio revitalizar a filigrana”, assevera.

Como António, Fernando aprendeu a arte pela empresa familiar, fundada pelo pai, e ia aprendendo nas
“férias escolares, (…) porque o verão era o melhor período em termos de vendas”, por causa dos
emigrantes. Ainda hoje é”, garante.

Entrou na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, mas, assim que o pai lhe abriu a porta da
oficina, não resistiu a voltar, mesmo contra os conselhos do progenitor, que queria que acabasse o
curso.

Depois de Sharon Stone, “o município de Gondomar — e muito bem — agarrou nesse acontecimento e,
juntamente com a Póvoa de Lanhoso, criou a Rota da Filigrana”.

“A partir daí foi um expoente máximo da demonstração do que é fazer a filigrana”, acredita o ourives.

Ainda assim, considera que, “em termos de revitalização da filigrana, de dar a conhecer, o trabalho que
foi feito pela Câmara, em conjunto com a Póvoa de Lanhoso, é muito bonito, está muito bem feito,
agora, o que falta é o que está atrás”.

“O que está atrás é a preocupação que temos na mão-de-obra. A filigrana é toda manufaturada, toda
feita à mão, e hoje em dia temos sítios, escolas, em que tentam ensinar a arte, mas não estão a
conseguir”.

Uma dessas escolas é o CINDOR, onde se formou, há 22 anos, Nuno Resende, o filigraneiro que
representou a F. Ribeiro no Dubai.

“Foi bastante vistoso. Foi bastante rentabilizado, porque tivemos bastantes visitantes”, adianta Nuno.

O ourives diz que cada vez há “menos pessoas a fazer a filigrana”, mas, por contraponto, o produto
“felizmente, tem tido alguma procura”.

ILYD (JFO) // MSP
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