
JORNAL ECONÓMICO

04/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 10000

Portugal deixa de exigir teste negativo à entrada do país para
quem tem certificado digital
Portugal segue a recomendação da UE e cessa a exigência de comprovativo de realização
de teste com resultado negativo para quem apresente certificado digital em qualquer das
modalidades
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CORREIO DA MANHÃ

04/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ESPECIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 66000

Pandemia
Os viajantes que cheguem a Portugal com certificado digital Covid-19 ( ou outro
comprovativo de vacinação) vão deixar de ser obrigados a apresentar teste negativo nos
aeroportos
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OBSERVADOR

04/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

Turismo congratula-se com alívio das restrições à chegada a
Portugal
Medidas menos apertadas, como o fim da exigência de teste negativo à entrada de
Portugal, contribuem para que mais pessoas passem a viajar.

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) disse quinta-feira ser positivo o alívio das restrições à
entrada em Portugal, nomeadamente o fim da obrigatoriedade da apresentação de um teste negativo à
Covid-19 para quem tem certificado digital.

“A CTP saúda a medida aprovada quinta-feira no Conselho de Ministros que prevê que a apresentação de
teste negativo à covid-19 deixe de ser obrigatória à entrada em Portugal para quem tiver certificado
digital da União Europeia ou outro comprovativo de vacinação”, apontou, em comunicado.

Os passageiros que entrem em Portugal com certificado digital covid-19 vão deixar de ser obrigados a
apresentar teste negativo nos aeroportos, foi aprovado quinta-feira pelo Governo.

O Conselho de Ministros anunciou, em comunicado, que acaba a exigência, para quem entra em
Portugal, “de apresentação de comprovativo de realização de teste com resultado negativo para quem
apresente certificado digital Covid-19 da UE em qualquer das suas modalidades ou outro comprovativo
de vacinação que tenha sido reconhecido”.

O fim da exigência de teste negativo, que se aplica também nas fronteiras terrestres para cidadãos
oriundos de países considerados de risco vermelho ou vermelho-escuro, está integrado na resolução que
altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia de Covid-19 aprovada quinta-feira pelo Governo.

“Medidas menos apertadas, como a que foi aprovada quinta-feira, contribuem para que mais pessoas
passem a viajar. Com menos restrições, as chegadas aos aeroportos são mais rápidas e cómodas, o
que é positivo para quem entra em Portugal”, afirmou, citado no mesmo documento, o presidente da
CTP, Francisco Calheiros.

Neste sentido, a CTP sublinhou ser “muito positivo” que Portugal adote a recente recomendação do
Conselho Europeu para que as pessoas com certificado digital Covid-19 tenham liberdade de circulação.

O Conselho de Ministros determinou também que os testes rápidos de antigénio passam a ter uma
validade de 24 horas, em vez do atual prazo de 48 horas.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.698.322 de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia,
segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.077 pessoas e foram contabilizados 2.795.830 casos
de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

04/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8075

REACH: 65586

Número de empresas insolventes volta a subir em janeiro
No último mês foram declaradas insolventes 446 empresas e constituídas 4.121. O saldo é
positivo, mas o número de insolvências voltou a subir, quando comparado com o mesmo
período do ano anterior.

Em janeiro 446 empresa foram declaradas insolventes, mais 4,9% do que no mesmo mês de 2021. Os
números foram divulgados esta sexta-feira pela Iberinform e revelam que os distritos de Lisboa e do
Porto foram os que apresentaram o número de insolvências mais elevado, 116 e 99 respetivamente.
Face a 2021, verifica-se um aumento de 17,2% em Lisboa e uma diminuição de 16,8% no Porto.

O número de insolvências veio a baixar ao longo de 2021, com as empresas a beneficiar dos apoios
públicos no âmbito da pandemia. Com o fim de alguns desses apoio, nomeadamente das moratórias
bancárias, a expetativa é que possa a verificar-se um aumento progressivo.

Por setores, verifica-se que as áreas de atividade com aumentos nas insolvências foram o comércio de
veículos (+100%); outros serviços (+19,7%); e a construção e obras públicas (+15%). Outros, como
a indústria extrativa; eletricidade, gás, água; transportes; comércio a retalho ou hotelaria e restauração,
registaram decréscimos.

Em contrapartida, o tecido empresarial nacional conta agora com mais 4.121 novas empresas, que
foram constituídas ao longo do mês de janeiro. Foram mais 665 que no mês homólogo de 2021 e
representam um crescimento, face a esse período, de 19,2%.

O número mais significativo de constituições verifica-se em Lisboa, com 1.346 empresas (+46,9%), e
no Porto com 697 empresas (-0,3%).

Por setores, verifica-se que foram criadas novas empresas nos transportes (+103,4% face a janeiro do
ano passado); hotelaria/restauração (+57%); indústria transformadora (+23,7%); construção e obras
públicas (+23,5%); outros serviços (+23,3%); telecomunicações (+22,2%) e eletricidade, gás e água
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(+7,1%).
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HR PORTUGAL

04/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 3515

REACH: -1

AHRESP pede que restrições sanitárias em Portugal sejam
reavaliadas (e aliviadas ou eliminadas)
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apelou hoje
para que sejam avaliadas as restrições sanitárias que ainda são aplicadas em Portugal,
«para que seja possível o funcionamento das empresas», segundo um comunicado.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apelou hoje para que
sejam avaliadas as restrições sanitárias que ainda são aplicadas em Portugal, «para que seja
possível o funcionamento das empresas», segundo um comunicado.

 

De acordo com a associação, «apesar do número de casos de COVID-19 ainda continuar muito elevado,
os internamentos e os óbitos estão com uma tendência estável, muito devido ao sucesso da vacinação,
o que tem levado vários países europeus a eliminarem as restrições de combate à pandemia, permitindo
às populações e às actividades económicas regressarem à normalidade».

A associação apontou ainda que «também nesse sentido a Região Autónoma da Madeira aliviou algumas
das medidas, designadamente o tempo de isolamento dos infectados, que é reduzido para cinco dias e o
fim do isolamento para os contactos com caso positivo».

Por isso, «face à actual situação epidemiológica, e a exemplo do que tem vindo a ser seguido em outros
países, a AHRESP solicita que se avalie a continuidade do quadro de restrições sanitárias que ainda se
verificam no restante território nacional, para que seja possível o funcionamento das empresas de
restauração e similares e de alojamento turístico».

De acordo com a entidade, as empresas «têm vindo a encerrar, involuntariamente, devido à ausência de
trabalhadores que se encontram infectados ou em isolamento profilático, o que acarreta graves
constrangimentos para estas empresas».

Em Janeiro, a AHRESP propôs um conjunto de 20 medidas para relançar o sector, entre as quais
alterações no IVA, redução do IRC e IRS, extinção do PEC, apoios à capitalização e prorrogação do
IVAucher.
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DN

03/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8488

REACH: 81591

EasyJet anuncia mais dois aviões, 350 mil lugares e três novas
rotas no Porto
Com este reforço, a companhia aérea eleva a frota em Portugal para um total de 15
aviões baseados (cinco em Lisboa, seis no Porto e quatro em Faro) e os postos de
trabalho para mais de 520 pessoas.

A easyJet anunciou esta quinta-feira que vai basear mais dois aviões no aeroporto do Porto que lhe
permitirão abrir três novas rotas para Porto Santo, Madrid e Colónia, reforçar a capacidade em 350 mil
lugares e criar 70 empregos diretos.

Com este reforço, a companhia eleva a frota em Portugal para um total de 15 aviões baseados (cinco
em Lisboa, seis no Porto e quatro em Faro) e os postos de trabalho para mais de 520 pessoas, das
quais 214 baseadas no Porto, avançou em conferência de imprensa o diretor-geral da easyJet para
Portugal, José Lopes.

Para além dos 15 aviões baseados no país, a companhia aérea de baixo custo ('low cost') tem ainda
uma capacidade adicional de 16 aeronaves não baseadas (cinco em Lisboa, quatro no Porto, seis em
Faro e uma no Funchal).
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CORREIO DA MANHÃ

03/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7071

REACH: 126935

Todas as regiões da UE pela primeira vez com alto risco para
viagens devido à Covid-19
Estados-membros da UE estão hoje pela primeira vez 'pintados' a vermelho-escuro no
mapa do ECDC.

 Todas as regiões da União Europeia (UE) estão hoje, pela primeira vez, 'pintadas' a vermelho-escuro no
mapa do Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) sobre risco para viagens,
equivalendo a risco bastante elevado de circulação do SARS-CoV-2.

Neste mapa do ECDC, que é atualizado semanalmente à quinta-feira, os Estados-membros da UE são
classificados de acordo com um indicador que se baseia na taxa de notificação de casos a 14 dias,
ponderada pela utilização da vacina nessa região.

Na atualização hoje divulgada, todas as regiões da UE (incluindo Portugal continental, Açores e Madeira)
estão na pior categoria de todas neste sistema de semáforos, a vermelho-escuro, que é referente a
regiões onde o SARS-CoV-2, o coronavírus que causa a covid-19, circula a níveis muito elevados.

A categoria vermelho-escuro significa especificamente que a taxa ponderada (que inclui a taxa de
notificação de casos de 14 dias numa região específica e a taxa de vacinação nessa região) é igual ou
superior a 300.

Este mapa da agência europeia, em vigor desde o final de 2020, segue um sistema de semáforos sobre
a propagação da covid-19 na UE, a começar no verde (situação favorável), passando pelo laranja,
vermelho e vermelho-escuro (situação muito perigosa) e serve de referência para os Estados-membros
sobre as restrições a aplicar às viagens no espaço comunitário.

A classificação surge numa altura de elevado ressurgimento de casos de infeção com o coronavírus
SARS-CoV-2 principalmente devido à elevada transmissibilidade da variante Ómicron.

Numa resposta enviada à agência Lusa na semana passada, o ECDC disse estimar que a maioria dos
cidadãos europeus tenha imunidade por infeção ou vacinação anticovid-19 até à primavera ou verão,
admitindo consequentes baixas taxas de transmissão e passagem para situação de endemia.
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Também nessa altura, a Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que a variante de preocupação
Ómicron, altamente contagiosa, pode infetar 60% dos europeus até março, iniciando uma nova fase da
pandemia na Europa que a pode aproximar do seu fim, opinião que o ECDC disse à Lusa partilhar.

Já hoje, a OMS considerou que a Europa tem agora uma "oportunidade única" de controlar a pandemia
da covid-19, salientando que uma parte importante da população está imunizada e que a variante
Ómicron é menos grave.

Dados divulgados no 'site' do ECDC sobre vacinação revelam que, na União Europeia, 70,3% da
população total terminou o curso primário de vacinação (com duas doses ou dose única), o equivalente
a 314 milhões de pessoas.

Ainda segundo os dados do centro europeu, que têm por base as notificações dos Estados-membros,
cerca de 201 milhões de doses de reforço foram já administradas no espaço comunitário, abrangendo
45,1% da população total da UE.

12/42



JORNAL I

03/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 11000

Covid-19. Dois anos depois, Nova Zelândia volta a abrir
fronteiras
Reabertura da Nova Zelândia irá acontecer em quatro fases, a primeira, que entra em
vigor no dia 28 de fevereiro, será aplicado a nacionais e residentes com vacinação
completa e um isolamento de dez dias.

Com as fronteiras encerradas desde o início da pandemia de covid-19, em março de 2020, a primeira-
ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou que vai reabrir as fronteiras deste país pela primeira
vez no final do presente mês, num plano de cinco fases que terminará em outubro.

Depois deste plano ter sido adiado devido à disseminação da variante Ómicron, foi anunciado que este
plano irá entrar em vigor no dia 28 de fevereiro e será aplicado a nacionais e residentes, assim como
para alguns australianos, com vacinação completa e um isolamento domiciliário de dez dias à chegada,
enquanto os não vacinados ou que não tenham completado a inoculação continuarão sujeitos a regimes
de quarentena rigorosos durante 14 dias nas instalações governamentais.

“A chegada da Omicron obrigou a adiar esta mudança nas configurações de fronteira, – de forma a
termos hipótese de adotar reforços na imunização, uma hipótese que a maioria dos países não teve”,
disse Ardern, citada pelo Guardian, durante um discurso proferido na quinta-feira. “Com a nossa
comunidade mais protegida, devemos agora voltar para a importância da reconexão. Famílias e amigos
precisam de se reunir. Os nossos negócios precisam de habilidades para crescer. Os exportadores
precisam viajar para fazer novas ligações”, disse a primeira-ministra.
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Depois desta fase inicial, a partir de 14 de abril, os trabalhadores estrangeiros que ganhem mais do que o
salário médio da Nova Zelândia (5.028 euros) - bem como os trabalhadores temporários serão
autorizados a viajar para o país.

Depois de 12 de abril, cerca de 5.000 estudantes estrangeiros e outros titulares de vistos específicos
serão autorizados a regressar à Nova Zelândia.

Já a reabertura para turistas australianos e países sem vistos apenas terá lugar em julho, enquanto
todos os outros estrangeiros com todos os tipos de vistos poderão fazê-lo numa data não especificada
em outubro.

Desde o início da pandemia, a Nova Zelândia tem limitado o repatriamento dos seus cidadãos,
estabelecendo quotas rigorosas nos centros de quarentena, algo que tem merecido muitas críticas ao
Governo de Ardern.

“Com os centros de quarentena do Governo, nem todos podiam regressar a casa em qualquer altura,
mas isto também significava que a covid-19 não podia entrar à vontade”, justificou Ardern numa
conferência de imprensa em Auckland.

De acordo com dados oficiais, 94% da população alvo da Nova Zelândia recebeu a vacinação completa
da Covid-19, enquanto 92% da população com mais de 18 anos terá uma dose de reforço até ao final
do mês.

Esta notícia chega na mesma semana em que foi reportado que a jornalista neozelandesa grávida,
Charlotte Bellis, alertou para o facto de não ter conseguido regressar ao país devido ao restrito sistema
de controlo de fronteiras. Retida no Afeganistão, a mulher viu-se obrigada a pedir refúgio aos talibãs.
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JORNAL ECONÓMICO

04/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • ECONÓMICO

MADEIRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 10000

Breves Empresas & Negócios
Turismo cresce mas está 38% abaixo dos níveis de pré-pandemia | Receitas geradas pelo
Vinho Madeira crescem 32% | Comercialização de banana diminui 4% | T axa de juro do
crédito habitação sofre quebra
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EXPRESSO

04/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Negócio arriscado
Por: Ricardo Reis
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POSTAL

03/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve deverá apostar na dessalinização para vir a ser usada no
abastecimento público [vídeo] - Postal do Algarve
Um hotel na região já usa exclusivamente água do mar tratada para piscinas e espaços
verdes.Um hotel na região já usa exclusivamente água do mar tratada para piscinas e
espaços verdes.

Dentro de três anos, o Algarve deverá estar a usar água do mar e alguma água do rio Guadiana para
abastecimento público.

A dessalinização e a ligação do rio à barragem do Beliche são duas soluções para minimizar a crónica
escassez de água na região.

Precisamente no Algarve, há um hotel que há 16 anos usa exclusivamente a água do mar tratada para
piscinas e espaços verdes.
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PORTIMÃO JORNAL

04/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Grandes nomes compõem cartaz de Festival de Piano
Mrika Sefa, Youngho Park e Pablo Lapidusas são os próximos pianistas a subir ao palco
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PORTIMÃO JORNAL

04/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Passadiço da Praia da Rocha está a ser requalificado
Substituição das madeira e uma nova iluminação são as obras que a Câmara Municipal
está a realizar
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ALGARVE MARAFADO

03/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Lagos cancela Carnaval, Marchas e Festival dos Descobrimentos
A Câmara de Lagos decidiu cancelar as edições deste ano do Carnaval, das Marchas
Populares e do Festival dos Descobrimentos

A Câmara de Lagos decidiu cancelar as edições deste ano do Carnaval, das Marchas Populares e do
Festival dos Descobrimentos.

Na base desta decisão, informa a autarquia lacobrigense, está o elevado número de casos de Covid-19
que têm sido registados no concelho e “as implicações e riscos que esta situação acarretaria nas
interações necessárias à preparação de determinadas atividades de índole cultural, nomeadamente, dos
festejos/desfiles de Carnaval”.

Em face disto refere-se em comunicado, apesar de “acreditar que o tão desejado regresso à
normalidade será alcançado com alguma brevidade, o município, ciente de que o atual contexto
pandémico inviabiliza a atempada, condigna e rigorosa preparação das atividades inerentes ao sucesso
de eventos de prestígio municipal, como o Festival dos Descobrimentos e as Marchas Populares de
Lagos, cancela ainda, as suas edições em 2022”

(Link)
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OPÇÃO TURISMO

03/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Vila Galé tem sugestões especiais para o ‘Dia dos Namorados’
Para o próximo ‘Dia dos Namorados’, 14 de Fevereiro, a Vila Galé sugere uma estada
romântica nos hotéis do grupo em Portugal, com preços para a noite de São Valentim
desde 76€ em quarto duplo standard, com pequeno-almoço incluído e ainda late check ou
até às 14h (mediante disponibilidade).

Para o próximo ‘Dia dos Namorados’, 14 de Fevereiro, a Vila Galé sugere uma estada romântica nos
hotéis do grupo em Portugal, com preços para a noite de São Valentim desde 76€ em quarto duplo
standard, com pequeno-almoço incluído e ainda late check ou até às 14h (mediante disponibilidade).

O alojamento pode ser completado com um jantar especial com menus pensados para esta data, com
bebidas incluídas. Os preços por casal são de 70€ nos hotéis Vila Galé de 4 estrelas e de 80€ no Vila Galé
Collection Palácio dos Arcos e no Vila Galé Sintra, ambos de 5 estrelas.

Com preços a partir de 90€ por casal, fazer uma massagem a dois num dos Satsanga Spa & Wellness
pode ser outra forma de celebrar.

Para quem quer uma prenda diferente pode optar por oferecer vouchers Vila Galé, com preços desde
50€.

Por exemplo, o voucher Gourmet pode ser usado num jantar a dois com bebidas incluídas, enquanto os
vouchers Massagem e Massagem a dois dão acesso aos Satsanga Spa & Wellness nos hotéis Vila Galé.

Os vouchers podem ser comprados em qualquer hotel Vila Galé em Portugal ou solicitados através do
preenchimento de um formulário disponível no site e posterior envio por correio.
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ALGARVE NOTÍCIAS

03/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1465

REACH: -1

Nova exposição sobre Ria Formosa tem Turismo do Algarve
como promotor
Há uma nova exposição para visitar no Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM),
sede do Parque Natural da Ria Formosa e da Direção Regional do ICNF, em Olhão.

 

Há uma nova exposição para visitar no Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM), sede do Parque
Natural da Ria Formosa e da Direção Regional do ICNF, em Olhão. Chama-se «Ria Formosa» e vem
substituir a que estava patente há já 30 anos naquele espaço, numa iniciativa do Turismo do Algarve
para promover a mais importante zona húmida do Sul do país.

A exposição recorre a painéis informativos, fósseis e conchas da ria, objetos arqueológicos da época
romana e objetos representativos das artes de pesca. A nova exposição é um equipamento estrutural, à
disposição dos visitantes do CEAM, espaço que em 2019 recebeu cerca de 35 mil pessoas, entre escolas
e visitantes nacionais e estrangeiros.

«O CEAM é um espaço vocacionado para a educação ambiental e um observatório privilegiado dos
vários ecossistemas do Parque Natural da Ria Formosa. Era crucial dotá-lo de melhores condições de
visitação, melhorando a experiência do turista que assim ficará a conhecer de forma mais profunda e
apelativa este importante sistema lagunar do Algarve, que inclui zona de sapal, dunas, pradarias marinhas
e grande variedade de espécies de avifauna, peixes, moluscos e crustáceos», refere o presidente do
Turismo do Algarve, entidade responsável pelo financiamento da obra.

Também para o diretor regional da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve
(DRCNF), Joaquim Castelão Rodrigues, «a exposição que agora se inaugura dá a conhecer os vários
habitats existentes na área do Parque Natural da Ria Formosa, a sua flora e fauna, compatibilizando a
relação das atividades dos homens com a conservação desta natureza prodigiosa. A exposição tem
como objetivo o deleite dos visitantes e serve a educação ambiental, constituindo-se como um
equipamento cultural raro no Algarve, sendo o único dedicado à interpretação de um parque natural»,
adianta.
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Depois de percorrer os vários espaços expositivos, o visitante poderá ainda subir a uma torre de
observação, de onde se avista a Ria Formosa em todo o seu esplendor. Uma experiência completa
numa exposição que assinala os 40 anos da classificação da Ria Formosa como Zona Húmida de
Importância Internacional e que se insere nas comemorações do Dia Mundial das Zonas Húmidas.

O investimento no centro interpretativo faz parte da aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza e está integrado no projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de
Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

Mas a renovação da exposição é apenas uma das várias iniciativas já lançadas pelo Turismo do Algarve
no âmbito do Valuetur. Com os fundos da União Europeia para a valorização das áreas protegidas, o
Turismo do Algarve investiu, em 2020, na aquisição de equipamentos de apoio ao CEAM (painéis
informativos, sinalética direcional, mobiliário urbano), na edição de um folheto para o centro
interpretativo e ainda na publicação, já em 2021, de três brochuras dedicadas ao Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal
de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

«O turismo de natureza é estratégico para o destino Algarve. Através do projeto Valuetur conseguimos
reforçar a nossa aposta neste produto que é cada vez mais procurado pelo visitante nacional e
estrangeiro, e que há uns anos já correspondia a um mercado de 22 milhões de viagens anuais na
Europa», conclui João Fernandes.

Reportagem em https://hearthis.at/radiohorizonte/somicnf/

 

Ademar Dias

(Link)
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Há uma nova exposição sobre a Ria Formosa para visitar em
Olhão
A exposição «Ria Formosa», patente no Centro de Educação Ambiental de Marim
(CEAM), em Olhão, substituiu a partir de hoje, quarta-feira, a que estava patente há já
30 anos no mesmo espaço

 

A exposição «Ria Formosa», patente no Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM), em Olhão,
substituiu a partir de hoje, quarta-feira, a que estava patente há já 30 anos no mesmo espaço, numa
iniciativa do Turismo do Algarve para “promover a mais importante zona húmida do sul do país”.

Esta mostra, patente na sede do Parque Natural da Ria Formosa e da Direção Regional do Instituto da
Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), recorre a painéis informativos, fósseis e conchas da ria,
objetos arqueológicos da época romana e objetos representativos das artes de pesca.

A nova exposição é um equipamento estrutural, à disposição dos visitantes do CEAM, espaço que em
2019 recebeu cerca de 35 mil pessoas, entre escolas e visitantes nacionais e estrangeiros.

Melhorar a experiência do turista

“O CEAM é um espaço vocacionado para a educação ambiental e um observatório privilegiado dos vários
ecossistemas do Parque Natural da Ria Formosa. Era crucial dotá-lo de melhores condições de visitação,
melhorando a experiência do turista que assim ficará a conhecer de forma mais profunda e apelativa este
importante sistema lagunar do Algarve, que inclui zona de sapal, dunas, pradarias marinhas e grande
variedade de espécies de avifauna, peixes, moluscos e crustáceos”, assinalou o presidente do Turismo do
Algarve, João Fernandes, entidade responsável pelo financiamento da obra.

O diretor regional da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve (DRCNF),
Joaquim Castelão Rodrigues, lembrou que a exposição dá a conhecer os vários habitats existentes na
área do Parque Natural da Ria Formosa, a sua flora e fauna, “compatibilizando a relação das atividades
dos homens com a conservação desta natureza prodigiosa”.
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“A exposição tem como objetivo o deleite dos visitantes e serve a educação ambiental, constituindo-se
como um equipamento cultural raro no Algarve, sendo o único dedicado à interpretação de um parque
natural”, acrescentou.

Depois de percorrer os vários espaços expositivos, o visitante poderá ainda subir a uma torre de
observação, de onde se avista a Ria Formosa em todo o seu esplendor.

Uma experiência completa numa exposição que assinala os 40 anos da classificação da Ria Formosa
como Zona Húmida de Importância Internacional e que se insere nas comemorações do Dia Mundial das
Zonas Húmidas.

O investimento no centro interpretativo faz parte da aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza e está integrado no projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de
Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

Mas a renovação da exposição é apenas uma das várias iniciativas já lançadas pelo Turismo do Algarve
no âmbito do Valuetur.

Com os fundos da União Europeia para a valorização das áreas protegidas, o Turismo do Algarve
investiu, em 2020, na aquisição de equipamentos de apoio ao CEAM (painéis informativos, sinalética
direcional, mobiliário urbano), na edição de um folheto para o centro interpretativo e ainda na publicação,
já em 2021, de três brochuras dedicadas ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina,
ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo
António.

“O turismo de natureza é estratégico para o destino Algarve. Através do projeto Valuetur conseguimos
reforçar a nossa aposta neste produto que é cada vez mais procurado pelo visitante nacional e
estrangeiro, e que há uns anos já correspondia a um mercado de 22 milhões de viagens anuais na
Europa”, concluiu João Fernandes.

(Link)
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Nova exposição sobre a ria formosa tem turismo do Algarve
como promotor
Há uma nova exposição para visitar a partir de hoje no Centro de Educação Ambiental de
Marim

Há uma nova exposição para visitar a partir de hoje no Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM),
sede do Parque Natural da Ria Formosa e da Direção Regional do ICNF, em Olhão. Chama-se «Ria
Formosa» e vem substituir a que estava patente há já 30 anos naquele espaço, numa iniciativa do
Turismo do Algarve para promover a mais importante zona húmida do Sul do país. 

A exposição recorre a painéis informativos, fósseis e conchas da ria, objetos arqueológicos da época
romana e objetos representativos das artes de pesca. A nova exposição é um equipamento estrutural, à
disposição dos visitantes do CEAM, espaço que em 2019 recebeu cerca de 35 mil pessoas, entre escolas
e visitantes nacionais e estrangeiros. 

«O CEAM é um espaço vocacionado para a educação ambiental e um observatório privilegiado
dos vários ecossistemas do Parque Natural da Ria Formosa. Era crucial dotá-lo de melhores
condições de visitação, melhorando a experiência do turista que assim ficará a conhecer de
forma mais profunda e apelativa este importante sistema lagunar do Algarve, que inclui zona de
sapal, dunas, pradarias marinhas e grande variedade de espécies de avifauna, peixes, moluscos
e crustáceos», refere o presidente do Turismo do Algarve, entidade responsável pelo financiamento da
obra.

Também para o diretor regional da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve
(DRCNF), Joaquim Castelão Rodrigues, «a exposição que agora se inaugura dá a conhecer os
vários habitats existentes na área do Parque Natural da Ria Formosa, a sua flora e fauna,
compatibilizando a relação das atividades dos homens com a conservação desta natureza
prodigiosa. A exposição tem como objetivo o deleite dos visitantes e serve a educação
ambiental, constituindo-se como um equipamento cultural raro no Algarve, sendo o único
dedicado à interpretação de um parque natural», adianta.

Depois de percorrer os vários espaços expositivos, o visitante poderá ainda subir a uma torre de
observação, de onde se avista a Ria Formosa em todo o seu esplendor. Uma experiência completa
numa exposição que assinala os 40 anos da classificação da Ria Formosa como Zona Húmida de
Importância Internacional e que se insere nas comemorações do Dia Mundial das Zonas Húmidas. 

O investimento no centro interpretativo faz parte da aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza e está integrado no projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de
Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP). 

Mas a renovação da exposição é apenas uma das várias iniciativas já lançadas pelo Turismo do Algarve
no âmbito do Valuetur. Com os fundos da União Europeia para a valorização das áreas protegidas, o
Turismo do Algarve investiu, em 2020, na aquisição de equipamentos de apoio ao CEAM (painéis
informativos, sinalética direcional, mobiliário urbano), na edição de um folheto para o centro
interpretativo e ainda na publicação, já em 2021, de três brochuras dedicadas ao Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural
do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

«O turismo de natureza é estratégico para o destino Algarve. Através do projeto Valuetur
conseguimos reforçar a nossa aposta neste produto que é cada vez mais procurado pelo
visitante nacional e estrangeiro, e que há uns anos já correspondia a um mercado de 22
milhões de viagens anuais na Europa», conclui João Fernandes.

(Link)
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Exposição sobre a Ria Formosa foi inaugurada em Olhão
Uma nova exposição sobre a Ria Formosa foi inaugurada esta semana no Centro de
Educação Ambiental de Marim (CEAM), em Olhão, anunciou o T urismo do Algarve,
promotor da iniciativa.

 

Uma nova exposição sobre a Ria Formosa foi inaugurada esta semana no Centro de Educação Ambiental
de Marim (CEAM), em Olhão, anunciou o Turismo do Algarve, promotor da iniciativa.

Esta exposição veio substituir outra que estava patente há 30 anos naquele espaço, promovendo assim
a mais importante zona húmida a sul do País.

Através de painéis informativos, fósseis, conchas, objetos arqueológicos da época romana e objetos das
artes de pesca, a exposição será um equipamento estrutural à disposição dos seus visitantes.

“O CEAM é um espaço vocacionado para a educação ambiental e um observatório privilegiado dos vários
ecossistemas do Parque Natural da Ria Formosa. Era crucial dotá-lo de melhores condições de visitação,
melhorando a experiência do turista que assim ficará a conhecer de forma mais profunda e apelativa este
importante sistema lagunar do Algarve, que inclui zona de sapal, dunas, pradarias marinhas e grande
variedade de espécies de avifauna, peixes, moluscos e crustáceos”, refere o presidente do Turismo do
Algarve, João Fernandes.

Para o diretor regional da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve (DRCNF),
Joaquim Castelão Rodrigues, “a exposição que agora se inaugura dá a conhecer os vários habitats
existentes na área do Parque Natural da Ria Formosa, a sua flora e fauna, compatibilizando a relação das
atividades dos homens com a conservação desta natureza prodigiosa. A exposição tem como objetivo o
deleite dos visitantes e serve a educação ambiental, constituindo-se como um equipamento cultural raro
no Algarve, sendo o único dedicado à interpretação de um parque natural”.
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Além dos vários espaços expositivos, o visitante terá ainda a oportunidade de subir a uma torre de
observação, onde poderá avistar a Ria Formosa.

“O turismo de natureza é estratégico para o destino Algarve. Através do projeto Valuetur conseguimos
reforçar a nossa aposta neste produto que é cada vez mais procurado pelo visitante nacional e
estrangeiro, e que há uns anos já correspondia a um mercado de 22 milhões de viagens anuais na
Europa”, conclui João Fernandes.

(Link)
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Exposição sobre a Ria Formosa vai ser inaugurada no Centro de
Educação Ambiental de Marim
A nova exposição, com mais painéis informativos, objetos representativos das artes de
pesca e conchas da ria, vem substituir a que estava até então patente naquele centro há
já 30 anos, dando agora a conhecer ao visitante de forma didática e atrativa a ria mais
formosa do país.

 

A nova exposição, com mais painéis informativos, objetos representativos das artes de pesca e conchas
da ria, vem substituir a que estava até então patente naquele centro há já 30 anos, dando agora a
conhecer ao visitante de forma didática e atrativa a ria mais formosa do país. 

A exposição Ria Formosa, que materializa a aposta da Região Turismo do Algarve (RTA) no Turismo de
Natureza, vai ser inaugurada dia 2 de fevereiro, às 10:30, no Centro de Educação Ambiental de Marim
(CEAM), situado na sede do Parque Natural da Ria Formosa, na Quinta de Marim, em Olhão.

A nova exposição, com mais painéis informativos, objetos representativos das artes de pesca e conchas
da ria, vem substituir a que estava até então patente naquele centro há já 30 anos, dando agora a
conhecer ao visitante de forma didática e atrativa a ria mais formosa do país. 
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A cerimónia conta com a presença de Joaquim Castelão Rodrigues, diretor Regional da Conservação da
Natureza e Florestas do Algarve, de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, e de
António Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão.

Esta iniciativa decorre do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG
V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).

Programa:

Sessão de abertura: 

– António Pina – Município de Olhão

– Joaquim Castelão Rodrigues – Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve

– João Fernandes – Região de Turismo do Algarve

· Assinatura dos protocolos “Bio-Ilhas – Requalificação de Salinas e Áreas Lagunares de Sapal” e
“Cedência de edifício para instalação do Centro de Recuperação e Investigação do Camaleão do Algarve”

· Carmen B. de los Santos – “Os ecossistemas vegetados da Ria Formosa: uma cornucópia de
benefícios”

· Sessão de encerramento:

– José Apolinário – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve

– Nuno Banza – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

· Inauguração oficial da exposição com visita guiada

 

(Link)
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La exposición sobre la Ria Formosa tiene como promotor turismo
del Algarve
Hay una nueva exposición para visitar en el Centro de Educación Ambiental de Marim
(CEAM), sede del Parque Natural de Ria Formosa y de la Dirección Regional del ICNF, en
Olhão

Hay una nueva exposición para visitar en el Centro de Educación Ambiental de Marim (CEAM), sede del
Parque Natural de Ria Formosa y de la Dirección Regional del ICNF, en Olhão. Se llama «Ria
Formosa» y reemplaza la que estuvo presente en ese espacio durante 30 años, en una iniciativa de
Turismo Algarve para promover el humedal más importante del sur del país.

La exposición utiliza paneles informativos, fósiles y conchas de la ría, objetos arqueológicos de época
romana y objetos representativos de artes de pesca. La nueva exposición es Equipamiento estructural, a
disposición de los visitantes del CEAM, espacio que en 2019 recibió alrededor de 35.000 personas, entre
escolares y visitantes nacionales y extranjeros.

«CEAM es un espacio dedicado a la educación ambiental y un observatorio privilegiado de los diversos
ecosistemas del Parque Natural de Ria Formosa. Era crucial dotarlo de mejores condiciones para la visita,
mejorando la experiencia del turista, que conocerá de manera más profunda y atractiva este importante
sistema lagunar del Algarve, que incluye una zona de marismas, dunas, praderas marinas. y una gran
variedad de especies de aves, peces, moluscos y crustáceos», dice el presidente de Turismo do Algarve,
entidad responsable de financiar la obra.

También para el director regional de la Dirección Regional para la Conservación de la Naturaleza y los
Bosques del Algarve (DRCNF), Joaquim Castelão Rodrigues, «la exposición que ahora se inaugura da a
conocer los diversos hábitats existentes en el área del Parque Natural Ria Formosa Parque, su flora y
fauna, compatibilizando la relación entre las actividades humanas con la conservación de esta prodigiosa
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naturaleza. La exposición pretende deleitar a los visitantes y sirve a la educación ambiental,
constituyéndose como un equipamiento cultural poco común en el Algarve, siendo el único dedicado a la
interpretación de un parque natural», añade.

Después de recorrer los distintos espacios expositivos, el visitante también puede subir a una torre de
observación, desde donde se puede contemplar la Ría Formosa en todo su esplendor. Toda una
experiencia en una exposición que marca el 40 aniversario de la clasificación de la Ría Formosa como
Humedal de Importancia Internacional y que se enmarca en las conmemoraciones del Día Mundial de los
Humedales.

La inversión en el centro de interpretación se enmarca en la apuesta de Turismo do Algarve por el
turismo de naturaleza y se enmarca dentro del proyecto Valuetur, aprobado en el marco del Programa
de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

Pero la renovación de la exposición es solo una de varias iniciativas ya lanzadas por Turismo do Algarve
en el ámbito de Valuetur. Con fondos de la Unión Europea para la valorización de las áreas protegidas,
Turismo do Algarve invirtió, en 2020, en la adquisición de equipos de apoyo a la CEAM (paneles
informativos, señales direccionales, mobiliario urbano), en la edición de un folleto para el centro de
interpretación y la publicación, en 2021, de tres folletos dedicados al Parque Natural del Sudoeste
Alentejano y Costa Vicentina, el Parque Natural de Ria Formosa y la Reserva Natural Sapal de Castro
Marim y Vila Real de Santo António.

«El turismo de naturaleza es un destino estratégico para el Algarve. A través del proyecto Valuetur
pudimos reforzar nuestra apuesta por este producto cada vez más buscado por visitantes nacionales y
extranjeros, y que hace unos años ya correspondía a un mercado de 22 millones de viajes anuales en
Europa», concluye João Fernandes.

(Link)
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Turismo do Algarve contorna pandemia com novas formas de
promoção
A Associação T urismo do Algarve (AT A) participou na ação “T he Destinations B2B Event”,
um evento online organizado nos dias 25 e 26 de janeiro pela conceituada revista
turística Travelution

A Associação Turismo do Algarve (ATA) participou na ação “The Destinations B2B Event”, um evento
online organizado nos dias 25 e 26 de janeiro pela conceituada revista turística Travelution. A presença
desta entidade, responsável pela promoção turística da região em mercados externos, teve como
principal objetivo a divulgação da oferta abrangente de atividades junto do público da indústria de viagens
dos Países Baixos e também da Bélgica.

Após novo cancelamento da “Vakantiebeurs” (principal feira turística dos Países Baixos) devido à
pandemia, a ATA viu-se forçada a adaptar o seu planeamento. O presidente desta associação, João
Fernandes, afirma que foram necessários uma “rápida capacidade de resposta e um enorme esforço de
adaptação para encontrar alternativas”. Assim sendo, surgiu a aposta numa “estratégia de promoção
bastante flexível” que permitia “ir ao encontro dos interesses e das necessidades das empresas e dos
agentes da região”.

A solução encontrada foi a participação no evento promovido pela revista neerlandesa, onde estiveram
presentes mais de 200 participantes que tiveram a oportunidade de conhecer e obter informações sobre
a oferta turística do Algarve. A ATA realizou ainda 20 reuniões virtuais e u m quiz online onde os
participantes tiveram a oportunidade de se habilitarem a uma visita de familiarização na região
portuguesa. A associação registou um interesse evidente nas diversas experiências que este destino
proporciona, particularmente no que concerne a viagens em família e propostas fora da época alta
ligadas ao turismo de natureza e ao turismo ativo. Estes setores têm vindo a registar um aumento
significativo entre o público dos países baixos, especialmente depois do início da pandemia. O Algarve
também registou um nível de confiança elevado no que toca à higiene, à seguranc¸a e à gestão
pandémica, uma mais-valia para a região.
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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)
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Turismo do Algarve mantém aposta em estratégia de promoção
flexível
A entidade de turismo encontra alternativas para enfrentar alguns contratempos
causados pela pandemia, como o cancelamento da Vakantiebeurs.

A entidade de turismo encontra alternativas para enfrentar alguns contratempos causados pela
pandemia, como o cancelamento da Vakantiebeurs.

Na sequência do cancelamento da Vakantiebeurs, uma feira de referência no setor do turismo que se
realiza nos Países Baixos e que estava marcada para entre os dias 12 e 16 de janeiro, 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 algarvia. Desta
forma, a entidade de turismo mantém a aposta numa estratégia de promoção flexível para contornar os
contratempos.

Dado o cancelamento da feira nos Países Baixos, a Associação Turismo do Algarve (ATA), entidade
responsável pela promoção turística do destino nos mercados externos, participou a 25 e 26 de janeiro
na ação ‘The Destinations B2B Event’, um evento online organizado pela revista Travelution, direcionada
aos profissionais da indústria das de viagens dos Países Baixos e da Bélgica, no qual mais de 200
participantes puderam conhecer melhor a oferta da região.

Adicionalmente, a ATA realizou cerca de 20 reuniões virtuais com operadores internacionais, que se
interessaram pela diversidade da oferta turística do Algarve ao longo de todo o ano, como apreciaram a
confiança transmitida no que toca a higiene e segurança e a` gestão pandémica. Além das reuniões, a
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ATA realizou um quis online, no qual os participantes se habilitaram a uma visita de familiarização ao
Algarve.

“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.
E´ 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 da entidade.

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
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. 

 

(Link)
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Governo certifica Caminho Português da Costa para Santiago de
Compostela
Caminhos de Santiago.

O Governo certificou o Caminho Português da Costa para Santiago de Compostela, que une Porto a
Valença.

“É uma excelente notícia para os milhares de peregrinos que fazem este belo traçado e que ajuda a
estruturar este produto estratégico, que abarca vários segmentos do turismo, do religioso ao cultural, do
patrimonial ao gastronómico”, considera Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte,
sublinhando que “esta certificação resulta de um trabalho em rede da Entidade Regional de Turismo com
os municípios abrangidos e acaba por ser duplamente relevante por ser Ano Jacobeu”.

O Turismo do Porto e Norte assumiu, por vontade expressa de todos os Municípios, o papel de entidade
gestora deste traçado, com 138 quilómetros de extensão e que atravessa os concelhos do Porto,
Matosinhos, Maia, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Esposende, Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de
Cerveira e Valença. “Estamos agora em melhores condições de promover um itinerário mais seguro,
estruturado e sinalizado, permitindo uma melhor experiência a todos aqueles que o usufruam”, assegura
o presidente do Turismo do Porto e Norte.

O Caminho Português de Santiago é, segundo Luis Pedro Martins, um dos principais ativos turísticos da
Região, razão pela qual faz parte da estratégia de promoção externa do destino. Com esta certificação
do Caminho da Costa, estão de parabéns todos aqueles que mantiveram vivo este itinerário,
nomeadamente os autarcas, os técnicos dos municípios, técnicos do Turismo do Porto e Norte e da
Direção Regional Cultura do Norte, bem como as várias associações ligadas aos Caminhos de Santiago
e, claro, a principal razão de ser dos Caminhos de Santiago, o peregrino.

Ainda neste âmbito, o Turismo do Porto e Norte de Portugal, a Direção Regional de Cultura do Norte, o
Turismo da Galiza e o AECT Norte Portugal – Galiza, levaram a cabo o projeto «Facendo Caminho», uma
estratégia para a estruturação, proteção e valorização das rotas portuguesas dos Caminhos de Santiago
na euro-região Galiza-Norte de Portugal, visando a melhoria das condições de afluência aos caminhos,
reforçando a identidade transnacional e incrementando a participação das populações locais na proteção
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e conservação das rotas. Desta forma, os responsáveis turísticos da euro-região estimam que será
possível um crescimento exponencial de peregrinos e turistas no território.

Os Caminhos de Santiago são uma rota milenar seguida por milhões de peregrinos desde o início do
século IX, quando foi descoberto o sepulcro do Apóstolo Santiago. Desde então, pessoas de todos os
cantos do mundo percorrem os caminhos que conduzem à catedral onde se veneram as relíquias do
Santo Apóstolo, dando origem a um fenómeno que se mantém e se reforça de dia para dia.
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