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AHRESP pede apoio para empresas que fechem por
trabalhadores estarem infetados
A AHRESP quer que seja criado um apoio a fundo perdido para as empresas que
encerrem de modo involuntário devido à ausência de trabalhadores que estejam com
Covid-19 ou em isolamento.

Há empresas que estão a encerrar temporariamente, de modo involuntário, devido à ausência de
trabalhadores que se encontram doentes com Covid-19 ou em isolamento profilático. O alerta é dado
pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), que defende que deve ser
criado, por isso, um apoio a fundo perdido para essas situações.

Desde meados de dezembro que Portugal está a enfrentar um agravamento da pandemia do
coronavírus por efeito da propagação da variante Ómicron, mais transmissível do que as anteriores.
Assim, ainda esta segunda-feira, o país registou quase 28 mil novos casos de Covid-19, havendo, neste
momento, 586.150 casos ativos de infeção.

Esta escalada das infeções e a consequente ausência dos trabalhadores por motivo de doença ou
isolamento profilático tem estado a afetar a atividade das empresas, deixando alguns setores em
dificuldades. Por exemplo, os hospitais já admitiram que está a ser difícil preencher as escalas e até a TAP
já teve de cancelar voos por falta de pessoal, à semelhança da generalidade das companhias aéreas um
pouco por todo o mundo.

Esta terça-feira, a AHRESP veio alertar que o mesmo está a acontecer nos setores ligados ao turismo.
“Face à elevada taxa de transmissibilidade da variante Ómicron, as empresas da restauração e similares
e do alojamento turístico estão a ser obrigadas a proceder a encerramentos involuntários, devido à
ausência de trabalhadores que se encontram infetados com a Covid-19 ou em isolamento profilático”,
salienta a associação, no seu boletim diário.

1/34



Os trabalhadores que faltem ao trabalho pelos motivos referidos têm direito a receber da Segurança
Social o subsídio por doença Covid-19 e o subsídio por isolamento profilático, o que significa que as
empresas ficam livres dos custos salariais associados a esses empregados, durante o período da sua
ausência.

Mantêm, contudo, destaca a AHRESP, “a obrigação de assegurar o pagamento por inteiro de todos os
custos fixos, nomeadamente os salários dos trabalhadores que não foram infetados nem se encontram
em isolamento”.

Perante esta situação, a associação defende que seja criado um apoio específico a fundo perdido, “de
atribuição simples e imediata, de modo a compensar todos os custos que as empresas continuam a ter
de suportar em períodos de ausência total de faturação“.

De notar que o apoio à retoma progressiva — que permite às empresas reduzir os horários dos
trabalhadores — só está disponível para os empregadores que tenham quebras de faturação de, pelo
menos, 25%. Para que possam cortar em 100% os horários dos trabalhadores, precisam mesmo de
apresentar quebras de, pelo menos, 75%, sendo que essa redução só pode cobrir, no máximo, 75% dos
trabalhadores ao seu serviço. Ou seja, como está desenhada, esta medida não se adequa à situação
descrita pela AHRESP, daí o apelo à criação de um novo apoio extraordinário.
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Novas regras para viagens na UE
Novas regras para viagens na UE

Novas regras para viagens na UE
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Casas sobem a dois dígitos desde 2019 na grande maioria das
regiões
Das 25 sub-regiões do país, o preço da habitação apenas não subiu em duas desde 2019.
Em 18 casos, a escalada foi mesmo superior a 10%. As áreas metropolitanas e o Algarve
estão ligeiramente acima da média nacional, de 20%.
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Casinos Solverde do Algarve pagam mais de 23 milhões de euros
em prémios - Postal do Algarve
No total, os Casinos do Grupo Solverde entregaram prémios no valor de mais de 63
milhões de euros em janeiro. No total, os Casinos do Grupo Solverde entregaram prémios
no valor de mais de 63 milhões de euros em janeiro.

No primeiro mês do ano, o Casino Espinho atribuiu mais de 33 milhões de euros, os Casinos do
Algarve – Monte Gordo, Vilamoura e Praia da Rocha – concederam mais de 23 milhões de Euros e
o Casino Chaves entregaram mais de 6 milhões de Euros. No Bingo do Casino Espinho foram ainda
atribuídos mais de 46 mil euros.

Com uma decoração vanguardista, serviço de alta qualidade e diversidade de ambientes, os Casinos do
Grupo Solverde são espaços de entretenimento com vibrantes salas de jogos, propostas gastronómicas
diferenciadas e salas de espectáculo, por onde passam grandes nomes nacionais e internacionais.

Com o Selo “Clean & Safe” do Turismo de Portugal, todos os casinos do Grupo Solverde cumprem toda
a legislação em vigor e as recomendações da Direcção-Geral da Saúde, tendo sido adoptada uma série
de medidas e procedimentos de natureza sanitária, garantindo a segurança dos jogadores em todos os
espaços.

Sobre a Solverde:

A Solverde – Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde S.A. foi fundada em 1972 por
Manuel de Oliveira Violas.
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Ao longo de quase 50 anos de atividade, a Solverde vem contribuindo de forma inequívoca para a
promoção do país, na dinamização do turismo e na valorização da identidade e cultura das regiões onde
opera, através de uma forte aposta na produção de eventos e espetáculos, nacionais e internacionais, e
proporcionando experiências únicas nas áreas do jogo, hotelaria e lazer.

A Solverde detém a concessão de jogo do Casino Espinho, inaugurado em 1974, dos três casinos do
Algarve – Vilamoura, Monte Gordo e Praia da Rocha, em funcionamento desde 1996, e do Casino de
Chaves que abriu portas em 2008.

Na indústria hoteleira, o grupo liderado pelos irmãos Manuel e Celeste Violas, possui desde 1984 o Hotel
Apartamento Solverde em Espinho, o Hotel Solverde Spa & Wellness Center em Gaia, desde 1989, o
Hotel Algarve Casino na Praia da Rocha desde 1997 e o Hotel Casino Chaves em Chaves, desde 2008.
Em 2017 lançou a plataforma de jogo online www.solverde.pt.
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Olhão vai ser a capital da vela algarvia este fim de semana -
Postal do Algarve
Nos próximos dias 5 e 6 de fevereiro vai realizar-se a 4ª prova do Campeonato do
Algarve de vela ligeira em Olhão e do 1º circuito Regional de Foil na Fuseta, que pela
primeira vez em Portugal, junta as 3 classes do foil, o Kitesurf, o Windsurf e o Wingsurf,
numa só prova. Nos próximos dias 5 e 6 de fevereiro vai realizar-se a 4ª prova do
Campeonato do Algarve de vela ligeira em Olhão e do 1º circuito Regional de Foil na
Fuseta, que pela primeira vez em Portugal, junta as 3 classes do foil, o Kitesurf, o
Windsurf e o Wingsurf, numa só prova.

Com organização a cargo do Grupo Naval de Olhão, a frota algarvia das classes Optimist, Ilca, Solo,
Hansa, Iom, 420 e Techno 293, marcam presença na 4ª prova do Campeonato do Algarve de Vela
Ligeira, cerca de 150 atletas de 13 clubes Algarvios, respetivos treinadores e estruturas técnicas, para
lutarem pelos pontos do Ranking Regional e pelos lugares dos diferentes pódios.

Já o Clube Naval da Fuzeta organizará a 1ª prova da 1ª edição do Circuito de Foil do Campeonato do
Algarve, com a participação de cerca de 30 velejadores nacionais de diferentes localidades do Algarve, a
que se juntam velejadores Internacionais.

Para Ricardo José, presidente da Associação Regional de Vela do Sul: “é com grande satisfação que
reiniciamos assim, em Olhão e na Fuseta, a época desportiva da vela Regional da época 2021/2022, que
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a analisar pelas previsões metrológicas favoráveis, vai ser um fim-de-semana recheado de regatas
eletrizantes e de sucessos desportivos, quer a nível individual, quer a nível coletivo, para os clubes
organizadores e para os velejadores presentes neste Campeonato”.

Por outro lado, “estamos certos que o conjunto de regatas previsto irá proporcionar bons momentos a
todos os envolvidos e à população em geral, que devido à localização geográfica dos campos de regata,
poderá assistir desde terra”, conclui o dirigente.
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Afinal, há dois projetos turísticos para a Lagoa dos Salgados que
estão em consulta pública até dia 18
Novos processos de RECAPE colocados em discussão pública a 31 de Janeiro, um dia
depois das eleições

Os Relatórios de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do Hotel B e das
Infraestruturas Gerais da Unidade de Execução 1 (UE1) do Plano de Pormenor da Praia Grande, à beira
da Lagoa dos Salgados, foram ontem colocados em discussão pública no portal Participa.pt, com prazo
até 18 de Fevereiro próximo.

Ambos os projetos são promovidos pela Finalgarve Sociedade de Promoção Imobiliária e Turística SA, a
empresa do Grupo Millenium/BCP que é proprietária de parte dos terrenos junto àquela área protegida e
que há anos tenta lá construir um mega empreendimento turístico.

Numa altura em que, terminada há poucos dias a discussão pública da proposta de classificação da Lagoa
dos Salgados, incluindo os terrenos anexos, como Reserva Natural, se aguarda a decisão sobre esta
nova área protegida, o início do processo de discussão pública daqueles dois RECAPE colheu de surpresa
as associações ambientalistas, bem como a própria Câmara Municipal de Silves e até o Instituto de
Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

Um dos RECAPE de projetos que deu agora entrada prevê a construção de um estabelecimento hoteleiro
de 4 estrelas, com 193 quartos e 386 camas, SPA, ginásio e piscina interior, três piscinas exteriores, dois
restaurantes e bar-lounge com esplanada.

O outro refere-se às infraestruturas que suportam a futura ocupação prevista para a área da UE1:,
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nomeadamente a construção de dois estabelecimentos hoteleiros (Hotel B e Hotel C), um aldeamento
turístico (Aldeamento B), um conjunto turístico (composto pelo Hotel A e pelo Aldeamento A), um lote
comercial e ainda um campo de golfe.

Já antes, em 2018, estes mesmos projetos, então englobados num só processo, tinham recebido uma
Decisão sobre a Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (DECAPE) desfavorável por parte da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

A Finalgarve, porém, não se conformou e levou o caso ao Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de
Sintra, pedindo a declaração de nulidade da DECAPE desfavorável, argumentando que, devido a uma
questão de prazos, haveria uma DECAPE tácita favorável, o que conferia direitos à empresa. No entanto,
em Maio do ano passado o TAF de Sintra julgou essa ação totalmente improcedente.

Mas nem assim a empresa desistiu dos seus intentos. Em inícios de Janeiro, e como o Sul Informação
noticiou em exclusivo, quando ainda decorria o processo de discussão pública da proposta, apresentada
pelo ICNF, para criar a Reserva Natural da Lagoa dos Salgados, o próprio CEO do Grupo Millenium/BCP
enviou aos ministros do Ambiente e da Economia um email onde, entre outros considerandos, ameaçava
exigir ao Estado Português uma indemnização de 100 milhões de euros, caso os projetos imobiliários
não pudessem avançar.

O Sul Informação contactou com Joaquim Castelão Rodrigues, diretor regional do ICNF no Algarve, para
saber como é que estes dois RECAPE podem agora afetar ou coordenar-se com o processo de
classificação daquela zona húmida como área protegida de nível nacional.

Castelão Rodrigues explicou que «o RECAPE do Plano de Pormenor teve um parecer desfavorável em
2021, pelo que, no seu todo, não poderia fazer-se nada». Ou seja, o projeto global teve parecer
desfavorável, pelo que os promotores não poderiam avançar com ele. Por isso, resolveram divir o
projeto em vários, de modo a tentar contornar os entraves então postos.

Por seu lado, a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada tinha «uma data limite
que terminava no dia 27 de Janeiro, se nada fosse feito» e assim suspenderia o Plano de Pormenor. Por
isso, «a apresentação, agora, de dois RECAPE (infraestruturas e hotel) é uma maneira de contornar o
anterior RECAPE desfavorável, indo por pareceres parcelares, na expetativa de que não haja [na zona a
ocupar pelo empreendimento turístico] habitats prioritários» e que, assim, «possa haver parecer
favorável».

Castelão Rodrigues acrescentou que «o ICNF irá analisar os relatórios e emitirá o seu parecer no decurso
do mês de Fevereiro».

Ao que o Sul Informação apurou, também as associações ambientalistas, empresas e pessoas individuais
que integram o Movimento Participativo Lagoa dos Salgados, que tem a associação Almargem como
principal mentora, está já a analisar os processos, de modo a emitir parecer no âmbito da consulta
pública.

Mais uma vez, o Movimento deverá apelar também à participação de todos para se manifestarem, nesse
processo, contra a aprovação do hotel e das infraestruturas do mega empreendimento.
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Alimentação é o mote dos ateliês da Quinta Pedagógica de
Portimão em Fevereiro
Os ateliês da Quinta Pedagógica de Portimão têm inscrição prévia

A alimentação vai ser o denominador comum dos ateliês para crianças que vão acontecer nos sábados
do mês de Fevereiro, na Quinta Pedagógica de Portimão.

A única exceção será a 5 de Fevereiro. Já neste sábado, haverá a habitual atividade “A Biblioteca vai à
Quinta”, possibilitando às crianças a partir dos 6 anos ouvir a leitura de um conto, numa participação
especial da Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes.

Na manhã do sábado seguinte, dia 12, futuros chefes de cozinha da Escola de Hotelaria e Turismo de
Portimão ensinarão a confecionar uma refeição muito especial durante o ateliê “Cozinha com os Chefes”,
dirigido a crianças a partir dos 6 anos.

Seguir-se-á a 19 de Fevereiro o ateliê “Prato Certo – Alimentação Saudável e Económica”, no qual as
crianças a partir dos 6 anos «aprenderão de forma divertida a preparar refeições saborosas, saudáveis e
económicas, inspiradas nos princípios da alimentação mediterrânica», diz a Câmara de Portimão.

Por fim, no dia 26 de fevereiro o pequeno almoço dos animais da Quinta dominará todas as atenções,
estando este ateliê aberto a crianças sem idade mínima, que têm a oportunidade de conhecer de perto
os cavalos, os burros, os patos, as ovelhas, as galinhas, os porcos e os outros moradores deste espaço
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didático e recreativo, onde é divulgada a vida rural em plena cidade.

Os ateliês da Quinta Pedagógica de Portimão têm inscrição prévia, até um máximo de 15 participantes,
devendo esta ser feita até às 17h00 da sexta-feira anterior à data de cada atividade, através do telefone
282 248 595 ou do email quinta.pedagogica@cm-portimao.pt
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Turismo do Algarve aposta em promoção flexível para enfrentar
contratempos da pandemia
No seguimento do cancelamento de mais uma das principais feiras do sector, turismo do
Algarve continua a apostar em estratégia de promoção flexível para enfrentar
contratempos da pandemia.

 

No seguimento do cancelamento de mais uma das principais feiras do sector, turismo do Algarve
continua a apostar em estratégia de promoção flexível para enfrentar contratempos da pandemia.

Perante o recente anu´ncio do cancelamento da Vakantiebeurs, a principal feira do sector do turismo que
tem lugar nos Paí ses Baixos e que este ano, pela segunda vez consecutiva, na~o se realiza por conta
da pandemia, o Turismo do Algarve encontrou uma alternativa para manter o contacto com os agentes
de viagem e operadores turí sticos daquele que e´ um dos principais mercados emissores de turistas
para a regia~o.

Neste contexto, a Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA), entidade responsa´vel pela promoc¸a~o turi
´stica do destino junto dos mercados externos, decidiu participar nos passados dias 25 e 26 de Janeiro
na acc¸a~o “The Destinations B2B Event”. Esta iniciativa consistiu num evento online, organizado pela
conceituada revista Travelution, direccionada aos profissionais da indu´stria de viagens dos Paí ses
Baixos e tambe´m da Be´lgica. Durante dois dias, os mais de 200 participantes inscritos tiveram a
oportunidade de conhecer e obter as mais variadas informac¸o~es sobre a oferta do Algarve.
Adicionalmente, a equipa da ATA conseguiu realizar cerca de 20 reunio~es virtuais, que se revelaram u
´teis para fomentar o networking e para o estabelecimento de eventuais parcerias futuras com alguns
operadores.

Sendo percepcionado, cada vez mais, como um destino com uma oferta abrangente, capaz de dar
resposta a diferentes tipos de motivac¸a~o durante todo o ano, o Algarve registou, por parte destes
operadores, um interesse evidente em descobrir e aprofundar conhecimentos sobre a diversidade de
experie^ncias que o destino proporciona, especialmente no que diz respeito a viagens em famí lia e
propostas fora da e´poca alta ligadas ao turismo de natureza e ao turismo activo. Uma procura que,
sendo ja´ caracterí stica do mercado holande^s, ganhou ainda maior expressa~o com a pandemia,
verificando-se uma apete^ncia crescente dos turistas pelo contacto com a natureza e pela realizac¸a~o
de actividades ao ar livre. A imagem de confianc¸a transmitida pelo Algarve no que diz respeito a higiene
e seguranc¸a e a` gesta~o pande´mica foi outra das mais-valias mais apreciadas.

Para ale´m das reunio~es estabelecidas, os participantes do evento foram igualmente convidados a
participar num quiz online, para se habilitarem a integrar uma visita de familiarizac¸a~o ao Algarve,
organizada pela ATA, com vista a dar a conhecer ao vivo a riqueza e a autenticidade das muitas
propostas que o destino oferece a quem o visita.
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“Infelizmente, a pandemia continua a trocar as voltas a todos os profissionais do turismo,
exigindo de no´s uma ra´pida capacidade de resposta e um enorme esforc¸o de adaptac¸a~o
para encontrar alternativas. E´ sob esta premissa que a equipa do Turismo do Algarve tem
estado a trabalhar nos dois u´ltimos anos, o que nos obriga a apostar numa estrate´gia de
promoc¸a~o bastante flexí vel, que nos permita ir ao encontro dos interesses e das
necessidades das empresas e dos agentes da regia~o”, refere Joa~o Fernandes, presidente deste
organismo.

A participac¸a~o da ATA neste evento foi feita a` luz do projecto Internacionalizar +Algarve, que visa
reforc¸ar a notoriedade internacional da marca Algarve e a promoc¸a~o conjunta de produtos turi
´sticos que contribuam para atenuar a sazonalidade da procura.

Sobre a ATA:

A Associação Turismo do Algarve (ATA) é uma associação sem fins lucrativos que tem como objectivos
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 objectivos e de um plano de promoção comuns, a actividade da ATA materializa-se no
estudo, na organização e desenvolvimento de ações específicas junto de públicos estratégicos.

VER FOTOS

Acompanhe a ATA em:

Facebook

Linkedin

Instagram

algarvepromotion.pt

visitalgarve.pt

visitgolfalgarve.com

(Link)
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https://www.dropbox.com/sh/u9c3pc0qszv9ki0/AABbxqW4pJRa6s0Q23c_n22Ia?dl=0
https://www.facebook.com/visitalgarve
https://www.linkedin.com/company/algarve-promotion-bureau/
https://www.instagram.com/algarvetourism/
https://www.algarvepromotion.pt/pt/Default.aspx
https://www.visitalgarve.pt/pt/Default.aspx
https://www.visitgolfalgarve.com/en/
https://correiodelagos.com/turismo-negocios/turismo-do-algarve-aposta-em-promocao-flexivel-para-enfrentar-contratempos-da-pandemia/
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Turismo do Algarve aposta em promoção flexível para enfrentar
contratempos da pandemia
Perante o recente anúncio do cancelamento da Vakantiebeurs, a principal feira do setor
do turismo que tem lugar nos Países Baixos e que este ano, pela segunda vez
consecutiva, não se realiza por conta da pandemia, o T urismo do Algarve encontrou uma
alternativa para manter o contacto com os agentes de viagem e operadores turiśticos

Perante o recente anu´ncio do cancelamento da Vakantiebeurs, a principal feira do setor do turismo que
tem lugar nos Paí ses Baixos e que este ano, pela segunda vez consecutiva, na~o se realiza por conta
da pandemia, o Turismo do Algarve encontrou uma alternativa para manter o contacto com os agentes
de viagem e operadores turí sticos daquele que e´ um dos principais mercados emissores de turistas
para a regia~o.

Neste contexto, a Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA), entidade responsa´vel pela promoc¸a~o turi
´stica do destino junto dos mercados externos, decidiu participar nos passados dias 25 e 26 de janeiro
na ac¸a~o “The Destinations B2B Event”. Esta iniciativa consistiu num evento online, organizado pela
conceituada revista Travelution, direcionada aos profissionais da indu´stria de viagens dos Paí ses Baixos
e tambe´m da Be´lgica. Durante dois dias, os mais de 200 participantes inscritos tiveram a oportunidade
de conhecer e obter as mais variadas informac¸o~es sobre a oferta do Algarve. Adicionalmente, a
equipa da ATA conseguiu realizar cerca de 20 reunio~es virtuais, que se revelaram u´teis para fomentar
o networking e para o estabelecimento de eventuais parcerias futuras com alguns operadores.

Sendo percecionado, cada vez mais, como um destino com uma oferta abrangente, capaz de dar
resposta a diferentes tipos de motivac¸a~o durante todo o ano, o Algarve registou, por parte destes
operadores, um interesse evidente em descobrir e aprofundar conhecimentos sobre a diversidade de
experie^ncias que o destino proporciona, especialmente no que diz respeito a viagens em famí lia e
propostas fora da e´poca alta ligadas ao turismo de natureza e ao turismo ativo. Uma procura que,
sendo ja´ caracterí stica do mercado holande^s, ganhou ainda maior expressa~o com a pandemia,
verificando-se uma apete^ncia crescente dos turistas pelo contacto com a natureza e pela realizac¸a~o
de atividades ao ar livre. A imagem de confianc¸a transmitida pelo Algarve no que diz respeito a higiene e
seguranc¸a e a` gesta~o pande´mica foi outra das mais-valias mais apreciadas.

Para ale´m das reunio~es estabelecidas, os participantes do evento foram igualmente convidados a
participar num quiz online, para se habilitarem a integrar uma visita de familiarizac¸a~o ao Algarve,
organizada pela ATA, com vista a dar a conhecer ao vivo a riqueza e a autenticidade das muitas
propostas que o destino oferece a quem o visita.

“Infelizmente, a pandemia continua a trocar as voltas a todos os profissionais do turismo, exigindo de no
´s uma ra´pida capacidade de resposta e um enorme esforc¸o de adaptac¸a~o para encontrar
alternativas. E´ sob esta premissa que a equipa do Turismo do Algarve tem estado a trabalhar nos dois u
´ltimos anos, o que nos obriga a apostar numa estrate´gia de promoc¸a~o bastante flexí vel, que nos
permita ir ao encontro dos interesses e das necessidades das empresas e dos agentes da regia~o”,
refere Joa~o Fernandes, presidente deste organismo.

A participac¸a~o da ATA neste evento foi feita a` luz do projeto Internacionalizar +Algarve, que visa
reforc¸ar a notoriedade internacional da marca Algarve e a promoc¸a~o conjunta de produtos turi
´sticos que contribuam para atenuar a sazonalidade da procura.

(Link)
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Turismo de natureza é aposta da ATA para ultrapassar
«contratempos» da pandemia
Perante o recente anúncio do cancelamento da Vakantiebeurs, a principal feira do setor
do turismo que tem lugar nos Países Baixos e que este ano, pela segunda vez
consecutiva, não se realiza por conta da pandemia

 

Perante o recente anu´ncio do cancelamento da Vakantiebeurs, a principal feira do setor do turismo que
tem lugar nos Paí ses Baixos e que este ano, pela segunda vez consecutiva, na~o se realiza por conta
da pandemia, o Turismo do Algarve diz ter encontrado uma alternativa para manter o contacto com os
agentes de viagem e operadores turí sticos daquele que e´ um dos principais mercados emissores de
turistas para a regia~o.

 

Neste contexto, a Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA), entidade responsa´vel pela promoc¸a~o turi
´stica do destino junto dos mercados externos, decidiu participar nos passados dias 25 e 26 de janeiro
na ac¸a~o "The Destinations B2B Event".

 

Conforme explica em comunicado, a iniciativa consistiu num evento online, organizado pela conceituada
revista Travelution, direcionada aos profissionais da indu´stria de viagens dos Paí ses Baixos e tambe´m
da Be´lgica. Durante dois dias, os mais de 200 participantes inscritos tiveram a oportunidade de
conhecer e obter informac¸o~es sobre a oferta do Algarve. Adicionalmente, a equipa da ATA conseguiu
realizar cerca de 20 reunio~es virtuais, que se revelaram u´teis para fomentar o networking e para o
estabelecimento de eventuais parcerias futuras com alguns operadores.

 

Segundo a ATA, foi registado interesse por parte destes operadores, em descobrir e aprofundar
conhecimentos sobre a diversidade de experie^ncias que o destino proporciona, especialmente no que
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diz respeito a viagens em famí lia e propostas fora da e´poca alta ligadas ao turismo de natureza e ao
turismo ativo. Uma procura que, sendo ja´ caracterí stica do mercado holande^s, ganhou maior
expressa~o com a pandemia, verificando-se uma apete^ncia crescente dos turistas pelo contacto com a
natureza e pela realizac¸a~o de atividades ao ar livre. A imagem de confianc¸a transmitida pelo Algarve
no que diz respeito a higiene e seguranc¸a e a` gesta~o pande´mica foi outra das mais-valias mais
apreciadas.

 

Para ale´m das reunio~es estabelecidas, os participantes do evento foram igualmente convidados a
participar num quiz online, para se habilitarem a integrar uma visita de familiarizac¸a~o ao Algarve,
organizada pela ATA, com vista a dar a conhecer ao vivo as muitas propostas que o destino oferece a
quem o visita.

 

"Infelizmente, a pandemia continua a trocar as voltas a todos os profissionais do turismo, exigindo de no
´s uma ra´pida capacidade de resposta e um enorme esforc¸o de adaptac¸a~o para encontrar
alternativas. E´ sob esta premissa que a equipa do Turismo do Algarve tem estado a trabalhar nos dois u
´ltimos anos, o que nos obriga a apostar numa estrate´gia de promoc¸a~o bastante flexí vel, que nos
permita ir ao encontro dos interesses e das necessidades das empresas e dos agentes da regia~o",
refere Joa~o Fernandes, presidente deste organismo.

 

(Link)
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Turismo do Algarve aposta em estratégia de promoção flexível
para enfrentar pandemia | Ambitur
Perante o recente anúncio do cancelamento da Vakantiebeurs, a principal feira do setor
do turismo que tem lugar nos Países Baixos e que este ano, pela segunda vez
consecutiva, não se realiza por conta da pandemia, o T urismo do Algarve encontrou uma
alternativa para manter o contacto com os agentes de viagem e operadores turiśticos
daquele que é um dos principais mercados emissores de turistas para a região.

Perante o recente anu´ncio do cancelamento da Vakantiebeurs, a principal feira do setor do turismo que
tem lugar nos Paí ses Baixos e que este ano, pela segunda vez consecutiva, na~o se realiza por conta
da pandemia, o Turismo do Algarve encontrou uma alternativa para manter o contacto com os agentes
de viagem e operadores turí sticos daquele que e´ um dos principais mercados emissores de turistas
para a regia~o.

Neste contexto, a Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA), entidade responsa´vel pela promoc¸a~o turi
´stica do destino junto dos mercados externos, decidiu participar nos passados dias 25 e 26 de janeiro
na ac¸a~o “The Destinations B2B Event”. Esta iniciativa consistiu num evento online, organizado pela
conceituada revista Travelution, direcionada aos profissionais da indu´stria de viagens dos Paí ses Baixos
e tambe´m da Be´lgica. Durante dois dias, os mais de 200 participantes inscritos tiveram a oportunidade
de conhecer e obter as mais variadas informac¸o~es sobre a oferta do Algarve. Adicionalmente, a
equipa da ATA conseguiu realizar cerca de 20 reunio~es virtuais, que se revelaram u´teis para fomentar
o networking e para o estabelecimento de eventuais parcerias futuras com alguns operadores.

Sendo percecionado, cada vez mais, como um destino com uma oferta abrangente, capaz de dar
resposta a diferentes tipos de motivac¸a~o durante todo o ano, o Algarve registou, por parte destes
operadores, um interesse evidente em descobrir e aprofundar conhecimentos sobre a diversidade de
experie^ncias que o destino proporciona, especialmente no que diz respeito a viagens em famí lia e
propostas fora da e´poca alta ligadas ao turismo de natureza e ao turismo ativo. Uma procura que,
sendo ja´ caracterí stica do mercado holande^s, ganhou ainda maior expressa~o com a pandemia,
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verificando-se uma apete^ncia crescente dos turistas pelo contacto com a natureza e pela realizac¸a~o
de atividades ao ar livre. A imagem de confianc¸a transmitida pelo Algarve no que diz respeito a higiene e
seguranc¸a e a` gesta~o pande´mica foi outra das mais-valias mais apreciadas.

Para ale´m das reunio~es estabelecidas, os participantes do evento foram igualmente convidados a
participar num quiz online, para se habilitarem a integrar uma visita de familiarizac¸a~o ao Algarve,
organizada pela ATA, com vista a dar a conhecer ao vivo a riqueza e a autenticidade das muitas
propostas que o destino oferece a quem o visita.

“Infelizmente, a pandemia continua a trocar as voltas a todos os profissionais do turismo, exigindo de no
´s uma ra´pida capacidade de resposta e um enorme esforc¸o de adaptac¸a~o para encontrar
alternativas. E´ sob esta premissa que a equipa do Turismo do Algarve tem estado a trabalhar nos dois u
´ltimos anos, o que nos obriga a apostar numa estrate´gia de promoc¸a~o bastante flexí vel, que nos
permita ir ao encontro dos interesses e das necessidades das empresas e dos agentes da regia~o”,
refere Joa~o Fernandes, presidente deste organismo.

A participac¸a~o da ATA neste evento foi feita a` luz do projeto Internacionalizar +Algarve, que visa
reforc¸ar a notoriedade internacional da marca Algarve e a promoc¸a~o conjunta de produtos turi
´sticos que contribuam para atenuar a sazonalidade da procura.
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Turismo do Algarve aposta em promoção flexível para enfrentar
contratempos da pandemia
O T urismo do Algarve encontrou uma alternativa para manter o contacto com os agentes
de viagem e operadores turísticos daquele que é um dos principais mercados emissores
de turistas para a região.

 

Perante o recente anúncio do cancelamento da Vakantiebeurs, a principal feira do setor do turismo que
tem lugar nos Países Baixos e que este ano, pela segunda vez consecutiva, não se realiza por conta da
pandemia, o Turismo do Algarve encontrou uma alternativa para manter o contacto com os agentes de
viagem e operadores turísticos daquele que e´ um dos principais mercados emissores de turistas para a
região. 

Assim sendo, a Associação Turismo do Algarve (ATA), entidade responsável pela promoção turística do
destino junto dos mercados externos, decidiu participar, nos dias 25 e 26 de janeiro, na ação «The
Destinations B2B Event», que consistiu num evento online, organizado pela conceituada revista
Travelution, direcionada aos profissionais da indústria de viagens dos Países Baixos e da Bélgica. Durante
dois dias, os mais de 200 participantes inscritos tiveram a oportunidade de conhecer e obter as mais
variadas informações sobre a oferta do Algarve. Adicionalmente, a equipa da ATA conseguiu realizar
cerca de 20 reuniões virtuais, que se revelaram úteis para fomentar o networking e para o
estabelecimento de eventuais parcerias futuras com alguns operadores. 

Sendo percecionado, cada vez mais, como um destino com uma oferta abrangente, capaz de dar
resposta a diferentes tipos de motivação durante todo o ano, o Algarve registou, por parte destes
operadores, um interesse evidente em descobrir e aprofundar conhecimentos sobre a diversidade de
experiências que o destino proporciona, especialmente no que diz respeito a viagens em família e
propostas fora da época alta ligadas ao turismo de natureza e ao turismo ativo. Uma procura que, sendo
já característica do mercado holandês, ganhou ainda maior expressão com a pandemia, verificando-se
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uma apetência crescente dos turistas pelo contacto com a natureza e pela realização de atividades ao ar
livre. A imagem de confiança transmitida pelo Algarve no que diz respeito a higiene e segurança e a`
gestão pandémica foi outra das mais-valias mais apreciadas. 

Para além das reuniões estabelecidas, os participantes do evento foram igualmente convidados a
participar num quiz online, para se habilitarem a integrar uma visita de familiarização ao Algarve,
organizada pela ATA, com vista a dar a conhecer ao vivo a riqueza e a autenticidade das muitas
propostas que o destino oferece a quem o visita. A participação da ATA neste evento foi feita a` luz do
projeto Internacionalizar +Algarve, que visa reforçar a notoriedade internacional da marca Algarve e a
promoção conjunta de produtos turísticos que contribuam para atenuar a sazonalidade da procura.

(Link)
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Turismo do Algarve aposta em promoção flexível para enfrentar
contratempos da pandemia
No seguimento do cancelamento de mais uma das principais feiras do setor

No seguimento do cancelamento de mais uma das principais feiras do setor

Perante o recente anúncio do cancelamento da Vakantiebeurs, a principal feira do setor do turismo que
tem lugar nos Países Baixos e que este ano, pela segunda vez consecutiva, não se realiza por conta da
pandemia, o Turismo do Algarve encontrou uma alternativa para manter o contacto com os agentes de
viagem e operadores turísticos daquele que é um dos principais mercados emissores de turistas para a
região.

 Neste contexto, a Associação Turismo do Algarve (ATA), entidade responsável pela promoção turística
do destino junto dos mercados externos, decidiu participar nos passados dias 25 e 26 de janeiro na ação
“The Destinations B2B Event“. Esta iniciativa consistiu num evento online, organizado pela conceituada
revista Travelution, direcionada aos profissionais da indústria de viagens dos Países Baixos e também da
Bélgica. Durante dois dias, os mais de 200 participantes inscritos tiveram a oportunidade de conhecer e
obter as mais variadas informações sobre a oferta do Algarve. Adicionalmente, a equipa da ATA
conseguiu realizar cerca de 20 reuniões virtuais, que se revelaram úteis para fomentar o networking e
para o estabelecimento de eventuais parcerias futuras com alguns operadores.

Sendo percecionado, cada vez mais, como um destino com uma oferta abrangente, capaz de dar
resposta a diferentes tipos de motivação durante todo o ano, o Algarve registou, por parte destes
operadores, um interesse evidente em descobrir e aprofundar conhecimentos sobre a diversidade de
experiências que o destino proporciona, especialmente no que diz respeito a viagens em família e
propostas fora da época alta ligadas ao turismo de natureza e ao turismo ativo. Uma procura que, sendo
já característica do mercado holandês, ganhou ainda maior expressão com a pandemia, verificando-se
uma apetência crescente dos turistas pelo contacto com a natureza e pela realização de atividades ao ar
livre. A imagem de confiança transmitida pelo Algarve no que diz respeito a higiene e segurança e à
gestão pandémica foi outra das mais-valias mais apreciadas. Para além das reuniões estabelecidas, os
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participantes do evento foram igualmente convidados a participar num quiz online, para se habilitarem a
integrar uma visita de familiarização ao Algarve, organizada pela ATA, com vista a dar a conhecer ao vivo
a riqueza e a autenticidade das muitas propostas que o destino oferece a quem o visita.

“Infelizmente, a pandemia continua a trocar as voltas a todos os profissionais do turismo,
exigindo de nós uma rápida capacidade de resposta e um enorme esforço de adaptação para
encontrar alternativas. É sob esta premissa que a equipa do Turismo do Algarve tem estado a
trabalhar nos dois últimos anos, o que nos obriga a apostar numa estratégia de promoção
bastante flexível, que nos permita ir ao encontro dos interesses e das necessidades das
empresas e dos agentes da região“, refere João Fernandes, presidente deste organismo.

A participação da ATA neste evento foi feita à luz do projeto Internacionalizar +Algarve, que visa reforçar
a notoriedade internacional da marca Algarve e a promoção conjunta de produtos turísticos que
contribuam para atenuar a sazonalidade da procura.

(Link)

26/34

https://planetalgarve.com/2022/02/01/turismo-do-algarve-aposta-em-promocao-flexivel-para-enfrentar-contratempos-da-pandemia/


BARLAVENTO

01/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo do Algarve aposta em promoção flexível para enfrentar a
crise
T urismo do Algarve aposta em promoção flexível para enfrentar contratempos da
pandemia.

 

Turismo do Algarve aposta em promoção flexível para enfrentar
contratempos da pandemia.
Perante o recente anu´ncio do cancelamento da Vakantiebeurs, a principal feira do setor do turismo que
tem lugar nos Paí ses Baixos e que este ano, pela segunda vez consecutiva, na~o se realiza por conta
da pandemia, o Turismo do Algarve encontrou uma alternativa para manter o contacto com os agentes
de viagem e operadores turí sticos daquele que e´ um dos principais mercados emissores de turistas
para a regia~o.

Neste contexto, a Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA), entidade responsa´vel pela promoc¸a~o turi
´stica do destino junto dos mercados externos, decidiu participar nos passados dias 25 e 26 de janeiro
na ac¸a~o «The Destinations B2B Event».

Esta iniciativa consistiu num evento online, organizado pela conceituada revista Travelution, direcionada
aos profissionais da indu´stria de viagens dos Paí ses Baixos e tambe´m da Be´lgica.

Durante dois dias, os mais de 200 participantes inscritos tiveram a oportunidade de conhecer e obter as
mais variadas informac¸o~es sobre a oferta do Algarve.

Adicionalmente, a equipa da ATA conseguiu realizar cerca de 20 reunio~es virtuais, que se revelaram u
´teis para fomentar o networking e para o estabelecimento de eventuais parcerias futuras com alguns
operadores.
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Sendo percepcionado, cada vez mais, como um destino com uma oferta abrangente, capaz de dar
resposta a diferentes tipos de motivac¸a~o durante todo o ano, o Algarve registou, por parte destes
operadores, um interesse evidente em descobrir e aprofundar conhecimentos sobre a diversidade de
experie^ncias que o destino proporciona, especialmente no que diz respeito a viagens em famí lia e
propostas fora da e´poca alta ligadas ao turismo de natureza e ao turismo ativo.

Uma procura que, sendo ja´ caracterí stica do mercado holande^s, ganhou ainda maior expressa~o
com a pandemia, verificando-se uma apete^ncia crescente dos turistas pelo contacto com a natureza e
pela realizac¸a~o de atividades ao ar livre.

A imagem de confianc¸a transmitida pelo Algarve no que diz respeito a higiene e seguranc¸a e a`
gesta~o pande´mica foi outra das mais-valias mais apreciadas.

Ale´m das reunio~es estabelecidas, os participantes do evento foram igualmente convidados a participar
num quiz online, para se habilitarem a integrar uma visita de familiarizac¸a~o ao Algarve, organizada pela
ATA, com vista a dar a conhecer ao vivo a riqueza e a autenticidade das muitas propostas que o destino
oferece a quem o visita.

«Infelizmente, a pandemia continua a trocar as voltas a todos os profissionais do turismo, exigindo de no
´s uma ra´pida capacidade de resposta e um enorme esforc¸o de adaptac¸a~o para encontrar
alternativas. E´ sob esta premissa que a equipa do Turismo do Algarve tem estado a trabalhar nos dois u
´ltimos anos, o que nos obriga a apostar numa estrate´gia de promoc¸a~o bastante flexí vel, que nos
permita ir ao encontro dos interesses e das necessidades das empresas e dos agentes da regia~o»,
refere Joa~o Fernandes, presidente deste organismo.

A participac¸a~o da ATA neste evento foi feita a` luz do projeto Internacionalizar +Algarve, que visa
reforc¸ar a notoriedade internacional da marca Algarve e a promoc¸a~o conjunta de produtos turi
´sticos que contribuam para atenuar a sazonalidade da procura.

(Link)
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Turismo do Algarve promove-se no mercado dos Países Baixos e
Bélgica
A Associac ̧ão T urismo do Algarve (AT A), participou nos passados dias 25 e 26 de janeiro
na ac ̧ão “T he Destinations B2B Event”

A Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA), participou nos
passados dias 25 e 26 de janeiro na ac¸a~o “The Destinations
B2B Event”. Esta iniciativa consistiu num evento online,
organizado pela conceituada revista Travelution, direcionada aos
profissionais da indu´stria de viagens dos Pai´ses Baixos e
tambe´m da Be´lgica.
Perante o recente anu´ncio do cancelamento da Vakantiebeurs, a principal feira do setor do turismo que
tem lugar nos Paí ses Baixos e que este ano, pela segunda vez consecutiva, na~o se realiza por conta
da pandemia, o Turismo do Algarve encontrou uma alternativa para manter o contacto com os agentes
de viagem e operadores turí sticos daquele que e´ um dos principais mercados emissores de turistas
para a regia~o.

Durante dois dias, os mais de 200 participantes inscritos tiveram a oportunidade de conhecer e obter as
mais variadas informac¸o~es sobre a oferta do Algarve. Adicionalmente, a equipa da ATA conseguiu
realizar cerca de 20 reunio~es virtuais, que se revelaram u´teis para fomentar o networking e para o
estabelecimento de eventuais parcerias futuras com alguns operadores.
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Sendo percecionado, cada vez mais, como um destino com uma oferta abrangente, capaz de dar
resposta a diferentes tipos de motivac¸a~o durante todo o ano, o Algarve registou, por parte destes
operadores, um interesse evidente em descobrir e aprofundar conhecimentos sobre a diversidade de
experie^ncias que o destino proporciona, especialmente no que diz respeito a viagens em famí lia e
propostas fora da e´poca alta ligadas ao turismo de natureza e ao turismo ativo.

Uma procura que, sendo ja´ caracterí stica do mercado holande^s, ganhou ainda maior expressa~o
com a pandemia, verificando-se uma apete^ncia crescente dos turistas pelo contacto com a natureza e
pela realizac¸a~o de atividades ao ar livre. A imagem de confianc¸a transmitida pelo Algarve no que diz
respeito a higiene e seguranc¸a e a` gesta~o pande´mica foi outra das mais-valias mais apreciadas.

Para ale´m das reunio~es estabelecidas, os participantes do evento foram igualmente convidados a
participar num quiz online, para se habilitarem a integrar uma visita de familiarizac¸a~o ao Algarve,
organizada pela ATA, com vista a dar a conhecer ao vivo a riqueza e a autenticidade das muitas
propostas que o destino oferece a quem o visita.

“Infelizmente, a pandemia continua a trocar as voltas a todos os profissionais do turismo, exigindo de no
´s uma ra´pida capacidade de resposta e um enorme esforc¸o de adaptac¸a~o para encontrar
alternativas. E´ sob esta premissa que a equipa do Turismo do Algarve tem estado a trabalhar nos dois u
´ltimos anos, o que nos obriga a apostar numa estrate´gia de promoc¸a~o bastante flexí vel, que nos
permita ir ao encontro dos interesses e das necessidades das empresas e dos agentes da regia~o”,
refere Joa~o Fernandes, presidente deste organismo.

A participac¸a~o da ATA neste evento foi feita a` luz do projeto Internacionalizar +Algarve, que visa
reforc¸ar a notoriedade internacional da marca Algarve e a promoc¸a~o conjunta de produtos turi
´sticos que contribuam para atenuar a sazonalidade da procura.

(Link)
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ATA promove reuniões online com operadores dos Países Baixos
e Bélgica após cancelamento de feira
Principal feira do setor turístico dos Países Baixos foi cancelada pelo segundo ano
consecutivo

A Associação Turismo do Algarve promoveu encontros e reuniões virtuais entre entre empresários
algarvios e agentes de viagens e operadores dos Países Baixo e da Bélgica, nos dias 25 e 26 de Janeiro,
com o objetivo de compensar o cancelamento da Vakantiebeurs, a principal feira do setor turístico
holandesa.

Esta «estratégia de promoção flexível» foi a forma encontrada por esta associação para «enfrentar os
contratempos da pandemia», neste caso, o cancelamento, pelo segundo ano consecutivo, deste
certame, realizado naquele que «e´ um dos principais mercados emissores de turistas para a regia~o».

A Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA), entidade responsa´vel pela promoc¸a~o turí stica do
destino junto dos mercados externos, promoveu a ac¸a~o “The Destinations B2B Event”, um evento
online, «organizado pela conceituada revista Travelution, direcionada aos profissionais da indu´stria de
viagens dos Paí ses Baixos e tambe´m da Be´lgica».

«Durante dois dias, os mais de 200 participantes inscritos tiveram a oportunidade de conhecer e obter as
mais variadas informac¸o~es sobre a oferta do Algarve. Adicionalmente, a equipa da ATA conseguiu
realizar cerca de 20 reunio~es virtuais, que se revelaram u´teis para fomentar o networking e para o
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estabelecimento de eventuais parcerias futuras com alguns operadores».

Segundo a ATA, os operadores participantes manifestaram «um interesse evidente em descobrir e
aprofundar conhecimentos sobre a diversidade de experie^ncias que o destino proporciona,
especialmente no que diz respeito a viagens em famí lia e propostas fora da e´poca alta ligadas ao
turismo de natureza e ao turismo ativo».

«Uma procura que, sendo ja´ caracterí stica do mercado holande^s, ganhou ainda maior expressa~o
com a pandemia, verificando-se uma apetência crescente dos turistas pelo contacto com a natureza e
pela realizac¸a~o de atividades ao ar livre. A imagem de confianc¸a transmitida pelo Algarve no que diz
respeito a higiene e seguranc¸a e a` gesta~o pande´mica foi outra das mais-valias mais apreciadas»,
assegura a associação.

Os participantes do evento foram igualmente convidados a participar num quiz online, para se habilitarem
a integrar uma visita de familiarizac¸a~o ao Algarve, organizada pela ATA, com vista a dar a conhecer ao
vivo a riqueza e a autenticidade das muitas propostas que o destino oferece a quem o visita.

«Infelizmente, a pandemia continua a trocar as voltas a todos os profissionais do turismo, exigindo de no
´s uma ra´pida capacidade de resposta e um enorme esforc¸o de adaptac¸a~o para encontrar
alternativas. E´ sob esta premissa que a equipa do Turismo do Algarve tem estado a trabalhar nos dois u
´ltimos anos, o que nos obriga a apostar numa estrate´gia de promoc¸a~o bastante flexí vel, que nos
permita ir ao encontro dos interesses e das necessidades das empresas e dos agentes da regia~o»,
ilustra Joa~o Fernandes, presidente da ATA.

A participac¸a~o da ATA neste evento foi feita a` luz do projeto Internacionalizar +Algarve, que visa
reforc¸ar a notoriedade internacional da marca Algarve e a promoc¸a~o conjunta de produtos turi
´sticos que contribuam para atenuar a sazonalidade da procura.
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Turismo do Algarve de olhos postos nos mercados dos Países
Baixos
O T urismo do Algarve, que tem apostado numa estratégia de promoção mais flexível,
acaba de participação numa iniciativa online direcionada aos profissionais da indústria de
viagens dos Países Baixos e também da Bélgica.

O Turismo do Algarve acaba de participar na ac¸a~o “The Destinations B2B Event”, evento online
direcionado aos profissionais da indu´stria de viagens dos Paí ses Baixos e tambe´m da Be´lgica.

Esta foi a alternativa encontrada para manter o contato com os agentes de viagem e operadores turi
´sticos daquele que e´ um dos principais mercados emissores de turistas para a regia~o, perante o
recente anu´ncio do cancelamento da Vakantiebeurs, a principal feira do setor do turismo que tem lugar
nos Paí ses Baixos e que este ano, pela segunda vez consecutiva, na~o se realiza por conta da
pandemia.

Durante dois dias, os mais de 200 participantes inscritos tiveram a oportunidade de conhecer e obter as
mais variadas informac¸o~es sobre a oferta do Algarve.

Adicionalmente, a equipa da Associação Turismo do Algarve – ATA conseguiu realizar cerca de 20
reunio~es virtuais, que se revelaram u´teis para fomentar o networking e para o estabelecimento de
eventuais parcerias futuras com alguns operadores.

Para ale´m das reunio~es estabelecidas, os participantes do evento foram igualmente convidados a
participar num quiz online, para se habilitarem a integrar uma visita de familiarizac¸a~o ao Algarve,
organizada pela ATA, com vista a dar a conhecer ao vivo a riqueza e a autenticidade das muitas
propostas que o destino oferece a quem o visita.
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“Infelizmente, a pandemia continua a trocar as voltas a todos os profissionais do turismo, exigindo de no
´s uma ra´pida capacidade de resposta e um enorme esforc¸o de adaptac¸a~o para encontrar
alternativas”, refere João Fernandes, presidente da ATA, para acrescentar que é sob esta premissa que a
equipa do Turismo do Algarve “tem estado a trabalhar nos dois u´ltimos anos, o que nos obriga a
apostar numa estrate´gia de promoc¸a~o bastante flexí vel, que nos permita ir ao encontro dos
interesses e das necessidades das empresas e dos agentes da regia~o”.
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