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Hotelaria e restauração pedem ação do Governo para enfrentar
tempestade perfeita
AHRESP alerta que escalada dos preços dos combustíveis e energia e dos custos das
matérias-primas, a par com potencial subida dos juro ameaçam a viabilidade dos negócios
e do emprego e pede intervenção do Governo.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apelou, esta segunda-feira, ao
Governo para lançar um "plano de ação para apoiar as empresas" à beira de uma "tempestade
perfeita"."Os aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis e de energia, que já estão a provocar
um brutal aumento da inflação das matérias-primas e a previsão da subida das taxas de juro são a
'tempestade perfeita'", adverte a AHRESP, alertando para "consequências imprevisíveis" para as
empresas da restauração, similares e de alojamento turístico.

Em comunicado, enviado esta segunda-feira às redações, a AHRESP sinaliza que, "a este contexto
económico desfavorável", acresce "a pressão, que já se faz sentir, para a subida das taxas de juro, o
que, a ocorrer no curto prazo, terá um impacto arrasador nas nossas empresas, que não terão qualquer
capacidade de cumprir".

"Todos estes 'ingredientes explosivos' podem conduzir as empresas e a economia nacional para uma
'tempestade perfeita', colocando em causa a viabilidade dos negócios e o emprego", alerta. Neste
sentido, e após dois anos de crise e de restrições devido à pandemia, a AHRESP defende ser "prioritário"
o reforço da competitividade das empresas do setor, "com especial destaque para o fortalecimento dos
capitais próprios, das tesourarias e da confiança dos consumidores". A organização entende assim, que
aquando do arranque da época alta, urge garantir que as atividades económicas em causa "tenham
condições para contribuir para o aumento riqueza nacional e do emprego, o que só pode acontecer se
não houver destruição do tecido empresarial português".
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A AHRESP considera, por isso, "fundamental" que "o Governo tenha um olhar especialmente atento a
esta conjuntura económica muito preocupante e que crie um plano de ação que permita apoiar as
empresas nesta fase crítica de saída de uma pandemia, assoladora para toda a economia nacional".
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AHRESP: redução de impostos deve ser prioridade do Governo
Com base num recente barómetro realizado pela Associação da Hotelaria, Restauração e
Similares de Portugal (AHRESP), os sectores da hotelaria e restauração consideram que a
principal prioridade para o próximo Governo deve ser a redução de carga fiscal. Aliás,
70% dos inquiridos, na maioria micro e pequenas empresas, reduzir a carga fiscal é a
medida mais relevante que o próximo Governo deverá tomar.

Com base num recente barómetro realizado pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal (AHRESP), os sectores da hotelaria e restauração consideram que a principal prioridade para o
próximo Governo deve ser a redução de carga fiscal. Aliás, 70% dos inquiridos, na maioria micro e
pequenas empresas, reduzir a carga fiscal é a medida mais relevante que o próximo Governo deverá
tomar.

O mesmo inquérito concluiu ainda que a promoção de medidas de capitalização das empresas e apoios à
tesouraria aparece como a segunda medida prioritária, para 20% dos respondentes, seguida da
promoção de campanhas de incentivo ao consumo, defendida por 10% dos inquiridos.

AHRESP refere no seu ‘site’, que com a evolução da pandemia, o levantamento das restrições sanitárias
e a perspetiva de um 2022 mais positivo e estável do que os dois anos anteriores, a redução da carga
fiscal para equilibrar a inflação dos preços, reflexo da subida de custos de energia e combustíveis, é a
prioridade para as empresas representadas nos órgãos sociais da AHRESP.

A associação explica também que este barómetro decorreu entre 04 e 14 de Fevereiro, com o objectivo
de conhecer a opinião dos decisores nacionais da restauração e similares e alojamento turístico,
representados através dos seus órgãos sociais e representantes regionais e sectoriais.
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Receitas turísticas do ano passado ainda ficaram 45,9% abaixo
do período pré-pandemia
O jornal da indústria do Turismo

As receitas turísticas somaram, no ano passado, um total de 9.890,58 milhões de euros, valor que ainda
ficou 45,9% abaixo de 2019, o último ano antes da chegada da pandemia, quando as receitas
provenientes da atividade turística chegavam aos 18.290,99 milhões de euros, segundo dados revelados
esta segunda-feira, 21 de fevereiro, pelo Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o BdP, em comparação com 2020, ano em que começou a pandemia da COVID-19, o
resultado é mais positivo e traduz uma subida de 28,2%, já que em 2020 as receitas acumuladas da
atividade turística, que correspondem às exportações turísticas e resultam dos gastos dos turistas
estrangeiros em Portugal, tinham chegado aos 7.716,44 milhões de euros.

Já no que diz respeito às importações do turismo, que se encontram pelos gastos dos turistas
portugueses no estrangeiro, este indicador chegou, no acumulado do ano passado, aos 3.574,24
milhões de euros, valor que fica 30,2% abaixo do registado em 2019, quando as importações turísticas
eram de 5.124,00 milhões de euros. Em comparação com 2020, quando as importações somavam
2.743,23 milhões de euros, a tendência é, no entanto, ascendente, depois de um aumento de 30,3%.

No saldo da rúbrica Viagens e Turismo, o cenário também é positivo, uma vez que, em 2021, este
indicador somou 6.369,24 milhões de euros, valor que ficou 28,1% acima do registado em 2020,
quando o valor do saldo tinha sido de 4.973,19 milhões de euros, ainda que, face ao período pré-
pandemia, quando este indicador somava 13.166,98 milhões de euros, se continue a registar uma
acentuada quebra e que, no ano passado, chegou aos 51,6%.

4/55



No comunicado divulgado esta segunda-feira, 21 de fevereiro, o BdP realça que o aumento do excedente
nas Viagens e Turismo contribuiu para que o excedente da balança de serviços tenha aumentado face a
2020 e destaca que, no ano passado, “os turistas residentes em França, Reino Unido e Espanha
continuaram a ser os responsáveis pelas maiores receitas turísticas de Portugal”.

Já no que diz respeito apenas ao mês de dezembro, os dados do BdP mostram que houve uma
recuperação nas receitas turísticas face a 2020, uma vez que o valor de 874,39 milhões de euros
apurados em dezembro de 2021 fica 68,9% acima dos 517,56 milhões de euros registados em
dezembro de 2020, ainda que se continue a verificar uma quebra de 17,7% face a dezembro de 2019,
quando as receitas turísticas chegavam aos 1.060,71 milhões de euros.

Os dados do BdP permitem também perceber que a nova variante Ómicron poderá ter prejudicado as
receitas turísticas portuguesas no último mês de 2021, uma vez que se registou uma descida de cerca
de 2,0% face aos 892,12 milhões de euros que tinham sido apurados em novembro do ano passado

Quanto às importações do turismo, em dezembro, o valor dos gastos dos portugueses no estrangeiro
chegou aos 335,83 milhões de euros, montante que fica 60,1% acima dos 209,77 milhões de euros
apurados em dezembro de 2020, mas 16,6% abaixo dos 402,46 milhões de euros que tinham sido
registados em dezembro de 2019.

“Em particular, as exportações e as importações de viagens e turismo cresceram, respetivamente,
68,9% e 60,1% relativamente a dezembro de 2020, mas mantiveram-se aquém dos valores registados
em dezembro de 2019, refere o BdP, no comunicado divulgado sobre a Balança de Pagamentos de
dezembro de 2021.

No saldo, a realidade também é idêntica e os dados do BdP permitem perceber que este indicador, que
em dezembro de 2021 somou 538,56 milhões de euros, desceu 18,2% face aos 658,25 milhões de
euros apurados no último mês de 2019, e recuperou cerca de 75% em comparação com os 307,79
milhões de euros de dezembro de 2020.
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Estudo indica estratégias de preços divergentes para hotéis e
alojamento local durante pandemia | Ambitur
Com a indústria do turismo a aproximar-se do marco de dois anos desde o início da
pandemia de Covid-19, há dados que ilustram um contraste na estratégia de preços dos
hotéis e alojamentos locais. Os dados estão num novo relatório – Hotel & Vacation Rental
COVID-19 Recovery – da Amadeus e da T ransparent que revela a performance dos
hotéis e alojamentos locais em 2020 e 2021 em comparação com os níveis pré-
pandémicos de 2019, recorrendo a informações de milhões de propriedades em todo o
mundo.

Com a indústria do turismo a aproximar-se do marco de dois anos desde o início da pandemia de Covid-
19, há dados que ilustram um contraste na estratégia de preços dos hotéis e alojamentos locais. Os
dados estão num novo relatório – Hotel & Vacation Rental COVID-19 Recovery – da Amadeus e da
Transparent que revela a performance dos hotéis e alojamentos locais em 2020 e 2021 em comparação
com os níveis pré-pandémicos de 2019, recorrendo a informações de milhões de propriedades em todo
o mundo.

No que se refere a preços, com base no preço médio semanal reservado para uma noite de estadia num
hotel e numa unidade de alojamento local com um quarto, os dados indicam que os hotéis tentaram
atrair uma ocupação máxima reduzindo drasticamente as tarifas desde março de 2020 – descendo mais
de 40% em relação às tarifas de 2019 em abril e maio desse ano.

Desde então, os preços dos hotéis têm aumentado gradualmente, equiparando-se aos níveis de 2019
em agosto de 2021, e voltando a cair de novo um pouco para depois superarem os níveis de 2019 nos
últimos dois meses de 2021. Para a globalidade do ano de 2021, os preços dos hotéis estiveram 11%
abaixo de 2019, mas em janeiro de 2022 as tarifas aumentaram 8%.

Para as unidades de alojamento local, os preços praticamente não diminuíram – mesmo no início da
pandemia. Na verdade, diz o relatório, os preços subiram ligeiramente acima dos níveis de 2019 no final
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de março e uma vez mais em final de maio, provavelmente devido ao facto de as pessoas procurarem
alojamento privado que lhes permitisse afastarem-se com o trabalho e a escola online. No seu mínimo,
as tarifas de alojamento local estiveram cerca de 10% abaixo dos níveis de 2019 no final de 2020 e
aumentarem em média 18% ao longo de 2021. Em janeiro de 2022, os preços estavam 31% acima de
igual período em 2019.

Segundo o estudo, “esta tendência ajudou a reduzir as disparidades nos preços no setor, porém na
última semana de 2021 uma noite numa unidade de alojamento local custava, em média, 118 dólares,
enquanto que uma noite de hotel estava em média mais alta nos 186 dólares”.

Relativamente à ocupação, os dados indicam que uma recuperação relativa foi mais forte nas unidades
de alojamento local, com a ocupação no segundo semestre de 2021 a equiparar-se à de 2019.

“Contudo, vale a pena considerar o impacto do maior fluxo de oferta de alojamento local. Além disso,
hotéis tradicionalmente com elevadas taxas de ocupação recuperaram ao longo de 2021 e voltaram a
níveis de ocupação absolutos excedendo o alojamento local”, aponta o relatório.

Globalmente, comparando 2019 com 2021, os dados indicam que as reservas foram mais fortes mais
os hotéis, “já que as viagens de negócios persistem mais ao longo de restrições permanentes”, diz o
estudo. E a duração da estadia continua a divergir, com a média das unidades de alojamento local a subir
para cinco de quatro em 2019, comparada com os dois dias para os hotéis.

“Este crescimento ajuda a explicar o aumento da ocupação e representa um crescimento maior e
persistente na duração da estadia nas unidades de alojamento local onde o espaço e comodidades são
tradicionalmente superiores, enquanto a duração da estadia num hotel permaneceu, em grande parte,
inalterada”, explica o relatório.
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Hotelaria está muito optimista quanto à Páscoa e Verão
Com o alívio das restrições decretadas pelo Governo na passada semana será muito
possível, na opinião da presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal,
Cristina Siza Vieira, atingir no Verão níveis de taxa de ocupação muito semelhantes aos
de 2019. A par disso a grande busca pelas viagens aéreas e pelo destino Portugal.
Acrescenta ainda que na Páscoa se possa assista já a uma retoma no setor mais robusta.

Com o alívio das restrições decretadas pelo Governo na passada semana será muito possível, na opinião
da presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal, Cristina Siza Vieira, atingir no Verão
níveis de taxa de ocupação muito semelhantes aos de 2019. A par disso a grande busca pelas viagens
aéreas e pelo destino Portugal. Acrescenta ainda que na Páscoa se possa assista já a uma retoma no
setor mais robusta.

Cristina Siza Vieira considera que a conjugação das medidas agora tomadas pelo Governo com a grande
procura pelo destino vão ser muito positivas para o turismo.

Recorde-se que o Conselho de Ministros aprovou na passada semana o fim do confinamento de
contactos de risco, da recomendação de teletrabalho e dos limites de lotação em estabelecimentos
comerciais bem como da exigência de certificado digital, salvo no controlo de fronteiras.

Foi também eliminada a exigência de teste negativo para acesso a grandes eventos, recintos desportivos
e bares e discotecas.

8/55



ANTENA 1

21/02/2022

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO

NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

O alívio das restrições para viajar tanto em Portugal como na
generalidade dos países europeus está a deixar otimistas os
empresários hoteleiros algarvios
O alívio das restrições para viajar tanto em Portugal como na generalidade dos países
europeus está a deixar otimistas os empresários hoteleiros algarvios

O alívio das restrições para viajar tanto em Portugal como na generalidade dos países europeus está a
deixar otimistas os empresários hoteleiros algarvios
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O aeroporto de Faro registou este fim de semana um movimento
de 20 mil passageiros
O aeroporto de Faro registou este fim de semana um movimento de 20 mil passageiros

O aeroporto de Faro registou este fim de semana um movimento de 20 mil passageiros
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Vinte mil turistas animam Algarve
Golfe e pausa letiva no Reino Unido sobem número de voos
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Falta de carros deixa empresas de aluguer sem frota para o
verão
Setor perdeu um terço das viaturas e das empresas em 2020. Agora não consegue
comprar, o que fez disparar os preços e está a atrasar a recuperação
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Economia do Algarve foi a mais castigada pela pandemia.
Recuperação “vai levar alguns anos”
Entre as regiões de Portugal, apenas no Norte e no Centro o valor acrescentado bruto
em 2020 caiu menos que a média europeia. No Algarve o impacto foi mais expressivo
devido ao peso do turismo.

Todas as regiões de Portugal registaram uma queda no valor acrescentado bruto em 2020, face ao ano
anterior, sendo que apenas no Norte e no Centro a diminuição foi menor que a média da União Europeia.
Segundo os dados do Eurostat, o Algarve foi a região mais afetada, ao recuar 15,6% com o impacto da
pandemia. Apesar de já se sentir alguma retoma na região, ainda “vai levar alguns anos até recuperar a
atividade turística”, salienta, ao ECO, o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau.

O valor acrescentado bruto (VAB) diminuiu 5,9% na UE em 2020, em comparação com 2019. Este
indicador diminuiu em todas as regiões do bloco comunitário, exceto em quatro: as três regiões
irlandesas e Mayotte, uma região ultramarina de França, de acordo com o gabinete de estatísticas
europeu.

Em Portugal, a queda foi diferente consoante as regiões. A maior verificou-se no Algarve, seguindo-se a
Madeira (13,4%), ambos locais cuja economia é fortemente dependente do turismo, uma das atividades
mais penalizadas pela pandemia e pelas restrições implementadas para travar a Covid-19. “Sendo o
Algarve uma região onde principal atividade é o turismo, a pandemia teve um impacto muito superior às
restantes regiões, dado que a produção baixou drasticamente”, reitera Rogério Bacalhau.

Houve alguns apoios do Estado, mas manifestamente insuficientes para fazer face às dificuldades que
empresários passaram. Rogério Bacalhau Presidente da Câmara de Faro

O autarca de Faro aponta que “a recuperação foi muito difícil”, nomeadamente porque as pessoas
continuaram “com medo” da Covid-19, sendo também de notar que “houve alguns apoios do Estado,
mas manifestamente insuficientes para fazer face às dificuldades que os empresários passaram”.
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Olhando para o futuro, a recuperação vai “depender muito do que acontecer noutros países da Europa,
principais emissores de turistas”. Ainda assim, “não vamos voltar a níveis de 2018 ou 2019? já este ano
porque a Covid “continua a estar entre nós”, sublinha o responsável. Desta forma, a “atividade turística
vai levar alguns anos até recuperar”, reconhece.

Um dos elementos que poderia ajudar no movimento de retoma seria as organizações públicas —
Estado e administração local — terem “uma palavra importante na recuperação fazendo campanhas e
mostrando que estamos preparados para ganhar confiança das pessoas”, nota Rogério Bacalhau. O
turismo nacional foi também “importante nos últimos anos e vai ser importante nos próximos”, em que
poderá “dar uma ajuda” para o crescimento económico do país e para a criação de postos de trabalho.

Variação homóloga do valor acrescentado bruto regional em 2020Eurostat

Quanto às restantes regiões do país, na Área Metropolitana de Lisboa a redução foi de 8,3%, nos Açores
8% e no Alentejo 7,1%. Já no Norte de Portugal, a redução do VAB regional foi de 5,7% em 2020, e no
Centro foi de apenas 4,7% comparativamente com o ano anterior.

O Eurostat disponibilizou também, esta segunda-feira, dados referentes ao PIB regional per capita,
expresso em paridades de poder de compra. Desta vez, o Algarve e Lisboa destacam-se por se
aproximarem mais da média europeia: o PIB per capita da capital é 98% da média comunitária e do
Algarve é 78%. Este desempenho reflete o facto de estas duas regiões terem acesso a menos fundos
comunitários precisamente por que o rendimento é 75% superior à média europeia.

Já no Alentejo, o PIB regional per capita é 70% da média europeia, no Centro é 68% e no Norte é 66%,
segundo os dados referentes ao ano de 2020.

As principais regiões no ranking do PIB regional per capita em 2020, depois da Irlanda do Sul (274%),
foram o Grão-Ducado do Luxemburgo (263% da média da UE), Irlanda Oriental e Midland (215%) e
Bruxelas, Bélgica (205%). Estes valores podem ser “parcialmente explicados pelo elevado afluxo de
trabalhadores pendulares (Luxemburgo e Bruxelas) ou pelo grande número de ativos detidos por
algumas multinacionais domiciliadas nas regiões (Irlanda do Sul, Leste e Midland)”, nota o Eurostat.

PIB per capita nas regiões da UE em 2020, em PPC

No extremo oposto encontra-se Mayotte (30%), sendo que as regiões mais baixas que se seguem no
ranking foram todas na Bulgária: Noroeste (36% da média da UE), Centro-Norte (37%), Sudeste (39%)
e Centro-Sul (40 %). “No caso de Mayotte, os fatores demográficos explicam principalmente o baixo PIB
per capita, já que esta foi a região com a idade mediana mais baixa em 2020, 17,7 anos”, aponta o
Eurostat.

(Notícia atualizada às 12h05)
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Algarve é a região onde o desemprego mais cresceu em Janeiro
A nível nacional, o desemprego aumentou em 2,3%

O Algarve foi, em Janeiro, a região do país que registou o maior aumento do desemprego, em relação ao
mês anterior (+4,2%), segundo os dados divulgados pelo Instituto do Emprego e da Formação
Profissional (IEFP).

A nível nacional, o desemprego aumentou em 2,3%, cifra que sobe para 2,4%, tendo apenas em conta
o Continente.

De acordo com os números do IEFP, o Algarve tinha, no final de Janeiro deste ano, 25.623
desempregados inscritos nos serviços do IEFP, mais 1033 do que no final de Dezembro, ainda assim um
valor inferior àquele que se registava em Janeiro de 2021 (33.571).

Estes dados são influenciados pelo facto de a época de recrutamento na hotelaria normalmente começar
nos meses de Fevereiro e Março.

Já o Alentejo tinha, no final do mês passado, 15.673 desempregados inscritos nos serviços do IEFP,
mais 48 do que no final de Dezembro (+0,3%).

Segundo os dados do IEFP, as ofertas de emprego na região algarvia aumentaram 10,1% (+72), em
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relação a Dezembro, mas, ainda assim, são mais 568 (+259,4%), do que em Janeiro de 2021.

No Alentejo, as ofertas de emprego sofreram igualmente um acréscimo no mês passado, em 10,4%
(+146), em relação a Dezembro de 2021. Há mais 51 ofertas (+3,4%) do que no mesmo mês do ano
anterior.

Os dados divulgados pelo IEFP indicam que, no fim de Janeiro, estavam registados nos Serviços de
Emprego do Continente e Regiões Autónomas 355.868 desempregados, mais 2,3% do que em
Dezembro de 2021 (+7.909 pessoas), mas menos 16,1% que em Janeiro do mesmo ano (-68.491
pessoas).
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RTA esclarece sobre linhas de apoio, capital de risco e migração
laboral no setor do turismo
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de T urismo do Algarve (RT A) promove, no
início de março, um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de apoio
disponíveis, o financiamento às empresas através do capital de risco e a boa gestão da
migração laboral no setor.

O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA) promove, no início de
março, um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de apoio disponíveis, o financiamento
às empresas através do capital de risco e a boa gestão da migração laboral no setor. Deste modo, no
dia 3 de março, e em parceria com o Turismo de Portugal, vai ter lugar um webinar sobre «Linhas de
Apoio» para esclarecimento dos empresários da região sobre as linhas de apoio à tesouraria e ao
investimento disponíveis para o setor do Turismo. O evento, que poderá ser seguido nas redes sociais da
RTA a partir das 14h30, vai apresentar a Linha Territórios Inteligentes e a Linha Regenerar Territórios do
Programa Transformar Turismo, a Linha de Apoio à Qualificação da Oferta, a Linha de Apoio à Tesouraria
para Micro e Pequenas Empresas do Turismo – Covid-19 e a Linha de Apoio ao Turismo 2021, estando
reservado um momento para o esclarecimento das dúvidas dos empresários. 

No dia 10 de março, às 10h, decorrerá uma sessão online organizada em conjunto com a Comunidade
Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Portugal Ventures sobre «Capital de Risco» e a sua aplicação na
área do Turismo, especialmente dirigida à Rede Regional de Parcerias de Apoio ao Desenvolvimento
Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE. Sendo o Capital de Risco uma forma pouco
conhecida no mercado para financiamento de projetos, nomeadamente de jovens empresas e startups,
esta ocasião servirá para apresentar as suas principais características, de que forma pode ser aplicado no
setor do Turismo e exemplos de projetos elegíveis e não elegíveis. 

A 8 de março, às 14h30, no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, a RTA e a
Organização Internacional para as Migrações – Agência das Nações Unidas organizam uma sessão
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informativa dirigida ao setor privado sobre «Gestão da Migração Laboral no Setor do Turismo». A
iniciativa visa debater as vantagens de uma boa gestão da migração laboral para as empresas do setor
turístico, bem como apurar as dificuldades e oportunidades que se apresentam nos processos de
recrutamento, contratação e integração de trabalhadores estrangeiros, e está inserida no projeto
«Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal», cofinanciado pelo Fundo Asilo,
Migração e Integração, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pelo Instituto do Emprego e
Formação Profissional. As inscrições estão abertas até dia 4 de março.

(Link)
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RTA promove sessões informativas dirigidas aos empresários da
região
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de T urismo do Algarve (RT A) promove no
início do mês de março um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de
apoio disponíveis, o financiamento às empresas através do capital de risco e a boa gestão
da migração laboral no setor.

 

O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA) promove no início do mês de
março um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de apoio disponíveis, o financiamento
às empresas através do capital de risco e a boa gestão da migração laboral no setor.

Assim, no dia 03 de março, e em parceria com o Turismo de Portugal, vai ter lugar um webinar sobre
«Linhas de Apoio» para esclarecimento dos empresários da região sobre as linhas de apoio à tesouraria e
ao investimento disponíveis para o setor do Turismo. O evento, que poderá ser seguido nas redes sociais
da RTA (https://www.facebook.com/turismodoalgarve/live) a partir das 14h30, vai apresentar a Linha
Territórios Inteligentes e a Linha Regenerar Territórios do Programa Transformar Turismo, a Linha de
Apoio à Qualificação da Oferta, a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do
Turismo – Covid-19 e a Linha de Apoio ao Turismo 2021, estando reservado um momento para o
esclarecimento das dúvidas dos empresários.

No dia 10 de março, às 10h00, decorrerá uma sessão online organizada em conjunto com a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Portugal ventures sobre «Capital de Risco» e a sua
aplicação na área do Turismo, especialmente dirigida à Rede Regional de Parcerias de Apoio ao
Desenvolvimento Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE. Sendo o Capital de Risco uma
forma pouco conhecida no mercado para financiamento de projetos, nomeadamente de jovens
empresas e startups, esta ocasião servirá para apresentar as suas principais características, de que
forma pode ser aplicado no setor do Turismo e exemplos de projetos elegíveis e não elegíveis.

Pelo meio, a RTA e a Organização Internacional para as Migrações – Agência das Nações Unidas
organizam uma sessão informativa dirigida ao setor privado sobre «Gestão da Migração Laboral no
Setor do Turismo» a ter lugar no dia 08 de março, às 14h30, no auditório da Escola de Hotelaria e
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Turismo do Algarve, em Faro. A iniciativa visa debater as vantagens de uma boa gestão da migração
laboral para as empresas do setor turístico, bem como apurar as dificuldades e oportunidades que se
apresentam nos processos de recrutamento, contratação e integração de trabalhadores estrangeiros, e
está inserida no projeto «Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal»,
cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pelo
Instituto do Emprego e Formação Profissional. As inscrições estão abertas até dia 04, em
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LSaIFfsjtEO9brzknI5hhoDfR_r49mxDhiee8O37f-
5UNkw5S09BTjdZRDlETUs4SlpaUlJUQVVBRi4u.

(Link)
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Sessões de informação sobre linhas de apoio para o turismo
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de T urismo do Algarve (RT A) vai
promover, no início do mês de março, um ciclo de seminários para esclarecimento sobre
as linhas de apoio disponíveis

O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA) vai promover, no início do
mês de março, um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de apoio disponíveis, o
financiamento às empresas através do capital de risco e a boa gestão da migração laboral no setor.

Assim, no dia 3 de março, e em parceria com o Turismo de Portugal, vai ter lugar
um webinar sobre «Linhas de Apoio» para esclarecimento dos empresários da região sobre as linhas de
apoio à tesouraria e ao investimento disponíveis para o setor do Turismo.

O evento, que poderá ser seguido nas redes sociais da RTA a partir das 14h30, vai apresentar a Linha
Territórios Inteligentes e a Linha Regenerar Territórios do Programa Transformar Turismo, a Linha de
Apoio à Qualificação da Oferta, a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do
Turismo – Covid-19 e a Linha de Apoio ao Turismo 2021, estando reservado um período para o
esclarecimento das dúvidas dos empresários.

No dia 10 de março, a partir das 10h00, decorrerá uma sessão online organizada em conjunto com a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Portugal ventures sobre «Capital de Risco» e a sua
aplicação na área do Turismo, especialmente dirigida à Rede Regional de Parcerias de Apoio ao
Desenvolvimento Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE.

Pelo meio, a RTA e a Organização Internacional para as Migrações – Agência das Nações Unidas
organizam uma sessão informativa dirigida ao setor privado sobre «Gestão da Migração Laboral no
Setor do Turismo» a ter lugar no dia 8 de março, às 14h30, no auditório da Escola de Hotelaria e
Turismo do Algarve, em Faro.

A iniciativa visa debater as vantagens de uma boa gestão da migração laboral para as empresas do setor
turístico, bem como apurar as dificuldades e oportunidades que se apresentam nos processos de
recrutamento, contratação e integração de trabalhadores estrangeiros, e está inserida no projeto
«Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal», cofinanciado pelo Fundo Asilo,
Migração e Integração, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pelo Instituto do Emprego e
Formação Profissional.

As inscrições estão abertas até dia 04.

(Link)
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RTA esclarece sobre linhas de apoio, capital de risco e migração
laboral no sector do turismo
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de T urismo do Algarve (RT A) promove no
início do mês de Março um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de
apoio disponíveis

O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA) promove no início do mês de
Março um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de apoio disponíveis, o financiamento
às empresas através do capital de risco e a boa gestão da migração laboral no sector.

Assim, no dia 03 de Março, e em parceria com o Turismo de Portugal, vai ter lugar um webinar sobre
«Linhas de Apoio» para esclarecimento dos empresários da região sobre as linhas de apoio à tesouraria e
ao investimento disponíveis para o sector do Turismo.

O evento, que poderá ser seguido nas redes sociais da RTA a partir das 14h30, vai apresentar a Linha
Territórios Inteligentes e a Linha Regenerar Territórios do Programa Transformar Turismo, a Linha de
Apoio à Qualificação da Oferta, a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do
Turismo – COVID-19 e a Linha de Apoio ao Turismo 2021, estando reservado um momento para o
esclarecimento das dúvidas dos empresários.

No dia 10 de Março, às 10h00, decorrerá uma sessão online organizada em conjunto com a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Portugal ventures sobre «Capital de Risco» e a sua
aplicação na área do Turismo, especialmente dirigida à Rede Regional de Parcerias de Apoio ao
Desenvolvimento Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE. Sendo o Capital de Risco uma

25/55



forma pouco conhecida no mercado para financiamento de projectos, nomeadamente de jovens
empresas e startups, esta ocasião servirá para apresentar as suas principais características, de que
forma pode ser aplicado no sector do Turismo e exemplos de projectos elegíveis e não elegíveis.

Pelo meio, a RTA e a Organização Internacional para as Migrações – Agência das Nações Unidas
organizam uma sessão informativa dirigida ao sector privado sobre «Gestão da Migração Laboral no
Sector do Turismo» a ter lugar no dia 08 de Março, às 14h30, no auditório da Escola de Hotelaria e
Turismo do Algarve, em Faro.

A iniciativa visa debater as vantagens de uma boa gestão da migração laboral para as empresas do
sector turístico, bem como apurar as dificuldades e oportunidades que se apresentam nos processos de
recrutamento, contratação e integração de trabalhadores estrangeiros, e está inserida no projecto
«Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal», cofinanciado pelo Fundo Asilo,
Migração e Integração, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pelo Instituto do Emprego e
Formação Profissional.

As inscrições estão abertas até dia 04.

(Link)
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RTA esclarece sobre linhas de apoio, capital de risco e migração
laboral no setor do turismo
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de T urismo do Algarve (RT A) promove no
início do mês de março um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de
apoio disponíveis, o financiamento às empresas através do capital de risco e a boa gestão
da migração laboral no setor.

O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA) promove no início do mês de
março um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de apoio disponíveis, o financiamento
às empresas através do capital de risco e a boa gestão da migração laboral no setor.

Assim, no dia 03 de março, e em parceria com o Turismo de Portugal, vai ter lugar
um webinar sobre «Linhas de Apoio» para esclarecimento dos empresários da região sobre as linhas
de apoio à tesouraria e ao investimento disponíveis para o setor do Turismo. O evento, que poderá ser
seguido nas redes sociais da RTA a partir das 14h30, vai apresentar a Linha Territórios Inteligentes e a
Linha Regenerar Territórios do Programa Transformar Turismo, a Linha de Apoio à Qualificação da Oferta,
a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do Turismo – Covid-19 e a Linha de
Apoio ao Turismo 2021, estando reservado um momento para o esclarecimento das dúvidas dos
empresários.

No dia 10 de março, às 10h00, decorrerá uma sessão online organizada em conjunto com a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Portugal ventures sobre «Capital de Risco» e a sua
aplicação na área do Turismo, especialmente dirigida à Rede Regional de Parcerias de Apoio ao
Desenvolvimento Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE. Sendo o Capital de Risco uma
forma pouco conhecida no mercado para financiamento de projetos, nomeadamente de jovens
empresas e startups, esta ocasião servirá para apresentar as suas principais características, de que
forma pode ser aplicado no setor do Turismo e exemplos de projetos elegíveis e não elegíveis.

Pelo meio, a RTA e a Organização Internacional para as Migrações – Agência das Nações Unidas
organizam uma sessão informativa dirigida ao setor privado sobre «Gestão da Migração Laboral no
Setor do Turismo» a ter lugar no dia 08 de março, às 14h30, no auditório da Escola de Hotelaria e
Turismo do Algarve, em Faro. A iniciativa visa debater as vantagens de uma boa gestão da migração
laboral para as empresas do setor turístico, bem como apurar as dificuldades e oportunidades que se
apresentam nos processos de recrutamento, contratação e integração de trabalhadores estrangeiros, e
está inserida no projeto «Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal»,
cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pelo
Instituto do Emprego e Formação Profissional. As inscrições estão abertas até dia 04.

(Link)

27/55

http://www.facebook.com/turismodoalgarve/live
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LSaIFfsjtEO9brzknI5hhoDfR_r49mxDhiee8O37f-5UNkw5S09BTjdZRDlETUs4SlpaUlJUQVVBRi4u
https://algarve7.pt/index.php/2022/02/21/rta-esclarece-sobre-linhas-de-apoio-capital-de-risco-e-migracao-laboral-no-setor-do-turismo/12/12/turismo/


DIÁRIO ONLINE

22/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 280

REACH: -1

RTA promove sessões informativas dirigidas aos empresários da
região
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de T urismo do Algarve (RT A) promove, no
início do mês de março, um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de
apoio disponíveis, o financiamento às empresas através do capital de risco e a boa gestão
da migração laboral no setor.

 

O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA) promove, no início do mês
de março, um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de apoio disponíveis, o
financiamento às empresas através do capital de risco e a boa gestão da migração laboral no setor.

Assim, no dia 3 de março, e em parceria com o Turismo de Portugal, vai ter lugar um webinar sobre
«Linhas de Apoio» para esclarecimento dos empresários da região sobre as linhas de apoio à tesouraria e
ao investimento disponíveis para o setor do Turismo.

O evento, que poderá ser seguido nas redes sociais da RTA a partir das 14:30, vai apresentar a Linha
Territórios Inteligentes e a Linha Regenerar Territórios do Programa Transformar Turismo, a Linha de
Apoio à Qualificação da Oferta, a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do
Turismo – Covid-19 e a Linha de Apoio ao Turismo 2021, estando reservado um momento para o
esclarecimento das dúvidas dos empresários.

No dia 10 de março, às 10:00, decorrerá uma sessão online organizada em conjunto com a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Portugal ventures sobre «Capital de Risco» e a sua
aplicação na área do Turismo, especialmente dirigida à Rede Regional de Parcerias de Apoio ao
Desenvolvimento Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE.

Apresentar características do capital de risco

Sendo o capital de risco “uma forma pouco conhecida no mercado para financiamento de projetos,
nomeadamente de jovens empresas e startups”, esta ação servirá para apresentar as suas principais
características, de que forma pode ser aplicado no setor do turismo e exemplos de projetos elegíveis e
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não elegíveis.

Pelo meio, a RTA e a Organização Internacional para as Migrações – Agência das Nações Unidas
organizam uma sessão informativa dirigida ao setor privado sobre «Gestão da Migração Laboral no
Setor do Turismo», a ter lugar no dia 8 de março, às 14:30, no auditório da Escola de Hotelaria e
Turismo do Algarve, em Faro.

A iniciativa visa debater as vantagens de uma boa gestão da migração laboral para as empresas do setor
turístico, bem como apurar as dificuldades e oportunidades que se apresentam nos processos de
recrutamento, contratação e integração de trabalhadores estrangeiros.

Esta ação está inserida no projeto «Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal»,
cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pelo
Instituto do Emprego e Formação Profissional. As inscrições estão abertas até dia 4.

(Link)
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Migração laboral no sector do Turismo vai estar em destaque em
ciclo de seminários de esclarecimento
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de T urismo do Algarve (RT A) promove no
início do mês de Março um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de
apoio disponíveis, o financiamento às empresas através do capital de risco e a boa gestão
da migração laboral no sector.

O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA) promove no início do mês de
Março um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de apoio disponíveis, o financiamento
às empresas através do capital de risco e a boa gestão da migração laboral no sector.

Assim, no dia 3 de Março, e em parceria com o Turismo de Portugal, vai ter lugar um
webinar sobre «Linhas de Apoio» para esclarecimento dos empresários da região sobre as linhas de
apoio à tesouraria e ao investimento disponíveis para o sector do Turismo.

O evento, que poderá ser seguido nas redes sociais da RTA a partir das 14h30, vai apresentar a Linha
Territórios Inteligentes e a Linha Regenerar Territórios do Programa Transformar Turismo, a Linha de
Apoio à Qualificação da Oferta, a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do
Turismo – COVID-19 e a Linha de Apoio ao Turismo 2021, estando reservado um momento para o
esclarecimento das dúvidas dos empresários.

A RTA e a Organização Internacional para as Migrações – Agência das Nações Unidas organizam uma
sessão informativa dirigida ao sector privado sobre «Gestão da Migração Laboral no Sector do Turismo»
a ter lugar no dia 8 de Março, às 14h30, no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em
Faro.

A iniciativa visa debater as vantagens de uma boa gestão da migração laboral para as empresas do
sector turístico, bem como apurar as dificuldades e oportunidades que se apresentam nos processos de
recrutamento, contratação e integração de trabalhadores estrangeiros, e está inserida no projecto
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«Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal», cofinanciado pelo Fundo Asilo,
Migração e Integração, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pelo Instituto do Emprego e
Formação Profissional. As inscrições estão abertas até dia 4.

No dia 10 de Março, às 10h00, decorrerá uma sessão online organizada em conjunto com a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Portugal ventures sobre «Capital de Risco» e a sua
aplicação na área do Turismo, especialmente dirigida à Rede Regional de Parcerias de Apoio ao
Desenvolvimento Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE.

Sendo o Capital de Risco uma forma pouco conhecida no mercado para financiamento de projectos,
nomeadamente de jovens empresas e startups, esta ocasião servirá para apresentar as suas principais
características, de que forma pode ser aplicado no sector do Turismo e exemplos de projectos elegíveis
e não elegíveis.
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Algarve vai promover ciclo de sessões informativas sobre apoios
disponíveis para o turismo
O jornal da indústria do Turismo

A Região de Turismo do Algarve (RTA) vai promover, ao longo do mês de março, um ciclo de sessões
informativas sobre as linhas de apoio disponíveis, o financiamento às empresas através do capital de
risco e a boa gestão da migração laboral no setor, numa iniciativa que conta com o apoio do Turismo de
Portugal e que arranca a 3 de março.

De acordo com um comunicado da RTA, este ciclo de sessões informativas arranca com um
webinar sobre «Linhas de Apoio» para esclarecimento dos empresários da região sobre as linhas de
apoio à tesouraria e ao investimento disponíveis para o setor do Turismo e que vai ter lugar a 3 de
março.

“O evento, que poderá ser seguido nas redes sociais da RTA a partir das 14h30, vai apresentar a Linha
Territórios Inteligentes e a Linha Regenerar Territórios do Programa Transformar Turismo, a Linha de
Apoio à Qualificação da Oferta, a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do
Turismo – Covid-19 e a Linha de Apoio ao Turismo 2021, estando reservado um momento para o
esclarecimento das dúvidas dos empresários”, refere a entidade regional de turismo, em comunicado.

A 10 de março, pelas 10h00, tem lugar uma sessão online organizada em conjunto com a Comunidade
Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Portugal ventures sobre «Capital de Risco» e a sua aplicação na
área do Turismo e que, segundo a RTA, é “especialmente dirigida à Rede Regional de Parcerias de Apoio
ao Desenvolvimento Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE”.

“Sendo o Capital de Risco uma forma pouco conhecida no mercado para financiamento de projetos,
nomeadamente de jovens empresas e startups, esta ocasião servirá para apresentar as suas principais
características, de que forma pode ser aplicado no setor do Turismo e exemplos de projetos elegíveis e
não elegíveis”, acrescenta a RTA.

Pelo meio, a 8 de março, a entidade regional vai ainda organizar, em conjunto com a Organização
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Internacional para as Migrações – Agência das Nações Unidas, uma sessão informativa dirigida ao setor
privado sobre «Gestão da Migração Laboral no Setor do Turismo», com início pelas 14h30, no auditório
da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro.

“A iniciativa visa debater as vantagens de uma boa gestão da migração laboral para as empresas do
setor turístico, bem como apurar as dificuldades e oportunidades que se apresentam nos processos de
recrutamento, contratação e integração de trabalhadores estrangeiros, e está inserida no projeto
«Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal», cofinanciado pelo Fundo Asilo,
Migração e Integração, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pelo Instituto do Emprego e
Formação Profissional”, indica ainda a RTA.

As inscrições para este ciclo de sessões informativa decorrem até 4 de março e podem ser realizadas
online.
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Turismo do Algarve organiza seminários sobre linhas de apoio,
capital de risco e migração laboral
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de T urismo do Algarve (RT A) promove, no
início do mês de março, um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de
apoio disponíveis, o financiamento às empresas através do capital de risco e a boa gestão
da migração laboral no setor.

O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do
Algarve (RTA) promove, no início do mês de março, um ciclo de
seminários para esclarecimento sobre as linhas de apoio
disponíveis, o financiamento às empresas através do capital de
risco e a boa gestão da migração laboral no setor.
Assim, no dia 3 de março, e em parceria com o Turismo de Portugal, vai decorrer um webinar para
esclarecimentos sobre as linhas de apoio à tesouraria e ao investimento disponíveis para o setor do
turismo.

O evento, que poderá assistir nas redes sociais da RTA a partir das 14h30, vai apresentar a Linha
Territórios Inteligentes e a Linha Regenerar Territórios do Programa Transformar Turismo, a Linha de
Apoio à Qualificação da Oferta, a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do
Turismo – Covid-19 e a Linha de Apoio ao Turismo 2021, estando reservado um momento para o
esclarecimento das dúvidas dos empresários da região.

No dia 10 de março, às 10h00, decorrerá uma sessão online organizada em conjunto com a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Portugal ventures sobre «Capital de Risco» e a sua
aplicação na área do turismo, especialmente dirigida à Rede Regional de Parcerias de Apoio ao
Desenvolvimento Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE.
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Sendo o capital de risco uma forma pouco conhecida no mercado para financiamento de projetos,
nomeadamente de jovens empresas e startups, esta ocasião servirá para apresentar as suas principais
características, de que forma pode ser aplicado no setor do turismo e exemplos de projetos elegíveis e
não elegíveis.

Pelo meio, a RTA e a Organização Internacional para as Migrações – Agência das Nações Unidas
organizam uma sessão informativa dirigida ao setor privado sobre «Gestão da Migração Laboral no
Setor do Turismo» a ter lugar no dia 8 de março, às 14h30, no auditório da Escola de Hotelaria e
Turismo do Algarve, em Faro.

Esta iniciativa visa debater as vantagens de uma boa gestão da migração laboral para as empresas do
setor turístico, bem como apurar as dificuldades e oportunidades que se apresentam nos processos de
recrutamento, contratação e integração de trabalhadores estrangeiros, e está inserida no projeto
«Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal», cofinanciado pelo Fundo Asilo,
Migração e Integração, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pelo Instituto do Emprego e
Formação Profissional.

As inscrições para os seminários são online e estão abertas até ao dia 4 de março.

(Link)
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Região de Turismo esclarece empresários sobre linhas de apoio
disponíveis
Há três sessões marcadas

O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA) realiza, ao longo de Março,
um ciclo de seminários para esclarecimento sobre linhas de apoio disponíveis, o financiamento às
empresas através do capital de risco e a boa gestão da migração laboral no setor.

Já no dia 3 de Março, e em parceria com o Turismo de Portugal, vai ter lugar um webinar sobre «Linhas
de Apoio» para esclarecimento dos empresários da região sobre as linhas de apoio à tesouraria e ao
investimento disponíveis para o setor do Turismo.

O evento, que poderá ser seguido nas redes sociais da RTA a partir das 14h30, vai apresentar a Linha
Territórios Inteligentes e a Linha Regenerar Territórios do Programa Transformar Turismo, a Linha de
Apoio à Qualificação da Oferta, a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do
Turismo – Covid-19 e a Linha de Apoio ao Turismo 2021, estando reservado um momento para o
esclarecimento das dúvidas dos empresários.

No dia 10 de Março, às 10h00, decorrerá uma sessão online organizada em conjunto com a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Portugal ventures sobre «Capital de Risco» e a sua
aplicação na área do Turismo, especialmente dirigida à Rede Regional de Parcerias de Apoio ao
Desenvolvimento Económico e Social do Algarve – Rede Invest Algarve.

Pelo meio, a RTA e a Organização Internacional para as Migrações – Agência das Nações Unidas
organizam uma sessão informativa dirigida ao setor privado sobre «Gestão da Migração Laboral no
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Setor do Turismo» a ter lugar no dia 8 de Março, às 14h30, no auditório da Escola de Hotelaria e
Turismo do Algarve, em Faro.

A iniciativa visa debater as vantagens de uma boa gestão da migração laboral para as empresas do setor
turístico, bem como apurar as dificuldades e oportunidades que se apresentam nos processos de
recrutamento, contratação e integração de trabalhadores estrangeiros, e está inserida no projeto
«Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal», cofinanciado pelo Fundo Asilo,
Migração e Integração, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pelo Instituto do Emprego e
Formação Profissional.

As inscrições estão abertas até dia 4.
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RTA | Esclarecimento sobre Linhas de Apoio, Capital de Risco e
Migração Laboral no Setor do Turismo
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de T urismo do Algarve (RT A) promove no
início do mês de março um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de
apoio disponíveis, o financiamento às empresas através do capital de risco e a boa gestão
da migração laboral no setor.

O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA) promove no início do mês de
março um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de apoio disponíveis, o financiamento
às empresas através do capital de risco e a boa gestão da migração laboral no setor.

Assim, no dia 03 de março, e em parceria com o Turismo de Portugal, vai ter lugar um webinar sobre
«Linhas de Apoio» para esclarecimento dos empresários da região sobre as linhas de apoio à
tesouraria e ao investimento disponíveis para o setor do Turismo. O evento, que poderá ser seguido nas
redes sociais da RTA a partir das 14h30, vai apresentar a Linha Territórios Inteligentes e a Linha
Regenerar Territórios do Programa Transformar Turismo, a Linha de Apoio à Qualificação da Oferta, a
Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do Turismo – Covid-19 e a Linha de Apoio
ao Turismo 2021, estando reservado um momento para o esclarecimento das dúvidas dos empresários.
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No dia 10 de março, às 10h00, decorrerá uma sessão online organizada em conjunto com a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Portugal ventures sobre «Capital de Risco» e a sua
aplicação na área do Turismo, especialmente dirigida à Rede Regional de Parcerias de Apoio ao
Desenvolvimento Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE. Sendo o Capital de Risco uma
forma pouco conhecida no mercado para financiamento de projetos, nomeadamente de jovens
empresas e startups, esta ocasião servirá para apresentar as suas principais características, de que
forma pode ser aplicado no setor do Turismo e exemplos de projetos elegíveis e não elegíveis.

Pelo meio, a RTA e a Organização Internacional para as Migrações – Agência das Nações Unidas
organizam uma sessão informativa dirigida ao setor privado sobre «Gestão da Migração Laboral no
Setor do Turismo» a ter lugar no dia 08 de março, às 14h30, no auditório da Escola de Hotelaria e
Turismo do Algarve, em Faro. A iniciativa visa debater as vantagens de uma boa gestão da migração
laboral para as empresas do setor turístico, bem como apurar as dificuldades e oportunidades que se
apresentam nos processos de recrutamento, contratação e integração de trabalhadores estrangeiros, e
está inserida no projeto «Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal»,
cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pelo
Instituto do Emprego e Formação Profissional.

As inscrições estão abertas até dia 04.

(Link)
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RTA promove sessões informativas dirigidas aos empresários da
região
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de T urismo do Algarve (RT A) promove, no
início do mês de março, um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de
apoio disponíveis, o financiamento às empresas através do capital de risco e a boa gestão
da migração laboral no setor.

O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA) promove, no início do mês
de março, um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de apoio disponíveis, o
financiamento às empresas através do capital de risco e a boa gestão da migração laboral no setor.

No dia 03 de março, e em parceria com o Turismo de Portugal, vai decorrer um webinar sobre “Linhas de
Apoio” para esclarecimento dos empresários da região sobre as linhas de apoio à tesouraria e ao
investimento disponíveis para o setor do Turismo. O evento, que poderá ser seguido nas redes sociais da
RTA a partir das 14:30, vai apresentar a Linha Territórios Inteligentes e a Linha Regenerar Territórios do
Programa Transformar Turismo, a Linha de Apoio à Qualificação da Oferta, a Linha de Apoio à Tesouraria
para Micro e Pequenas Empresas do Turismo – Covid-19 e a Linha de Apoio ao Turismo 2021, estando
reservado um momento para o esclarecimento das dúvidas dos empresários.

No dia 10 de março, às 10:00, decorrerá uma sessão online organizada em conjunto com a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Portugal Ventures sobre “Capital de Risco” e a sua
aplicação na área do Turismo, especialmente dirigida à Rede Regional de Parcerias de Apoio ao
Desenvolvimento Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE.

Pelo meio, a RTA e a Organização Internacional para as Migrações – Agência das Nações Unidas
organizam uma sessão informativa dirigida ao setor privado sobre “Gestão da Migração Laboral no Setor
do Turismo” a ter lugar no dia 08 de março, às 14:30, no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo do
Algarve, em Faro.  A iniciativa, segundo a organização, visa debater as vantagens de uma boa gestão da
migração laboral para as empresas do setor turístico, bem como apurar as dificuldades e oportunidades
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que se apresentam nos processos de recrutamento, contratação e integração de trabalhadores
estrangeiros, e está inserida no projeto “Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para
Portugal”, cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração, pelo Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras e pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional.

As inscrições poderão ser feitas aqui.

(Link)
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RTA informa sobre linhas de apoio, capital de risco e migração
laboral no setor do turismo - Postal do Algarve
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de T urismo do Algarve (RT A) promove no
início do mês de março um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de
apoio disponíveis, o financiamento às empresas através do capital de risco e a boa gestão
da migração laboral no setor.

Assim, no dia 3 de março, e em parceria com o Turismo de Portugal, vai ter lugar um webinar sobre
“Linhas de Apoio” para esclarecimento dos empresários da região sobre as linhas de apoio à tesouraria e
ao investimento disponíveis para o setor do Turismo.

O evento, que poderá ser seguido nas redes sociais da RTA a partir das 14:30, vai apresentar a Linha
Territórios Inteligentes e a Linha Regenerar Territórios do Programa Transformar Turismo, a Linha de
Apoio à Qualificação da Oferta, a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do
Turismo – Covid-19 e a Linha de Apoio ao Turismo 2021, estando reservado um momento para o
esclarecimento das dúvidas dos empresários.

No dia 10 de março, às 10:00, decorrerá uma sessão online organizada em conjunto com a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Portugal ventures sobre “Capital de Risco” e a sua
aplicação na área do Turismo, especialmente dirigida à Rede Regional de Parcerias de Apoio ao
Desenvolvimento Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE. Sendo o Capital de Risco uma
forma pouco conhecida no mercado para financiamento de projetos, nomeadamente de jovens
empresas e startups, esta ocasião servirá para apresentar as suas principais características, de que
forma pode ser aplicado no setor do Turismo e exemplos de projetos elegíveis e não elegíveis.

Pelo meio, a RTA e a Organização Internacional para as Migrações – Agência das Nações Unidas
organizam uma sessão informativa dirigida ao setor privado sobre «Gestão da Migração Laboral no
Setor do Turismo» a ter lugar no dia 08 de março, às 14:30, no auditório da Escola de Hotelaria e
Turismo do Algarve, em Faro.
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A iniciativa visa debater as vantagens de uma boa gestão da migração laboral para as empresas do setor
turístico, bem como apurar as dificuldades e oportunidades que se apresentam nos processos de
recrutamento, contratação e integração de trabalhadores estrangeiros, e está inserida no projeto
“Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal”, cofinanciado pelo Fundo Asilo,
Migração e Integração, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pelo Instituto do Emprego e
Formação Profissional. As inscrições estão abertas até dia 4.
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Aljezur | Webinar "Linhas de Apoio para o Turismo"
O T urismo do Algarve e o T urismo de Portugal realizam no dia 03 de março, às 14h30, um
webinar sobre Linhas de Apoio para esclarecimento dos empresários da região sobre as
linhas de apoio à tesouraria e ao investimento disponíveis para o setor do Turismo.

O Turismo do Algarve e o Turismo de Portugal realizam no dia 03 de março, às 14h30,
um webinar sobre Linhas de Apoio para esclarecimento dos empresários da região sobre as linhas de
apoio à tesouraria e ao investimento disponíveis para o setor do Turismo.

Siga o evento em: www.facebook.com/turismodoalgarve/live 

 Temas:

Programa Transformar Turismo: Linha Territórios Inteligentes e Linha Regenerar Territórios
Linha de Apoio à Qualificação da Oferta
Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do Turismo – Covid-19
Linha de Apoio ao Turismo 2021

(Link)
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Evenepoel venceu a Volta ao Algarve
Evenepoel venceu a Volta ao Algarve

Evenepoel venceu a Volta ao Algarve
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Albufeira: AP Adriana Beach Resort reabre a 4 de março - Postal
do Algarve
Este resort, de 17 hectares, disponibiliza está inserido num ambiente natural, permitindo
aos seus hóspedes sossego e privacidade.Este resort, de 17 hectares, disponibiliza está
inserido num ambiente natural, permitindo aos seus hóspedes sossego e privacidade.

O Grupo Hotels & Resorts anunciou a reabertura da unidade AP Adriana Beach Resort no próximo dia 4
de março.

Situado numa localização privilegiada apenas a 200 metros da Praia da Falésia – Albufeira, “este resort
de 17 hectares, que disponibiliza exclusivamente o regime de tudo incluído, está inserido num ambiente
natural, permitindo aos seus hóspedes sossego e privacidade”, refere o grupo em comunicado,
acrescentando que “com um ambiente familiar oferece uma diversificada panóplia de serviços: diferentes
opções de quartos, piscinas exteriores, facilidades desportivas e ainda um vasto programa de
entretenimento”.

Como os dias de sol começam a ser cada vez maiores pode desfrutar de passeios à beira-mar e do
melhor que esta região tem para oferecer.

O grupo AP Hotels & Resorts foi criado em 2015 e pertence à MADRE TURISMO, detida por António
Parente com o objetivo de ser uma referência no mercado hoteleiro algarvio, assumindo como principal
objetivo a criação de emprego e de valor na região.

Atualmente é composto por seis unidades hoteleiras: o AP Adriana Beach Resort, conceito familiar All
Inclusive em Albufeira; o AP Victoria Sports & Beach, na praia da Falésia – Albufeira, um hotel
apartamento de excelência para famílias e também focado no desporto com opção de tudo incluído; o
AP Eva Senses, excelente escolha para quem procura combinar trabalho e lazer, no centro de Faro; o AP
Maria Nova Lounge, em Tavira; o AP Oriental Beach, na Praia da Rocha, Portimão. Os dois últimos têm
um conceito Adults Friendly, em que se privilegia o conforto e o descanso, numa atmosfera de elegância
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e sofisticação.

O grupo detém ainda um novo hotel, o AP Cabanas Beach & Nature, em Cabanas de Tavira, com um
conceito inovador no mercado português e sobretudo no Algarve: um Adults friendly, recomendado para
adultos e para pessoas acima dos 14 anos, que disponibiliza estadias em regime de alojamento e
pequeno-almoço ou em regime de tudo incluído com uma forte ligação à natureza e sustentabilidade.
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Pedro Machado quer um Ministério do Turismo no próximo
Governo
Haver um ministério próprio do turismo seria o reconhecimento de uma ambição antiga,
afirmou o presidente da T urismo Centro de Portugal (T CP), Pedro Machado,
acrescentando que esse ministério poderia integrar, além do turismo, as áreas da cultura
e da coesão territorial.

Haver um ministério próprio do turismo seria o reconhecimento de uma ambição antiga, afirmou o
presidente da Turismo Centro de Portugal (TCP), Pedro Machado, acrescentando que esse ministério
poderia integrar, além do turismo, as áreas da cultura e da coesão territorial.

O responsável, numa recente entrevista à LUSA, justificou este seu desejo não só com o peso que a
actividade turística tem no emprego e na criação de riqueza em Portugal, destacando que é previsível
que as receitas do turismo venham a atingir 27 mil milhões em 2027 mas também porque se trata de
uma área da economia nacional que envolve actualmente meio milhão de empregos directos.

O presidente da TCP, para além da criação do Ministério de Turismo na próxima legislatura, propôs
também uma clara aposta competitiva nos mercados interno e externo, bem como a recuperação e
reforço das pequenas e médias empresas (PME), recorrendo às verbas do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR) e do novo quadro comunitário de apoio 2020-2030. Duas prioridades absolutas para
esta década.

É necessário fazer uma aposta no crescimento das empresas ligadas ao turismo, aproveitando tudo
aquilo que Portugal tem feito de melhor, para galvanizar os jovens empreendedores, afirmou.

Para o responsável da Turismo do Centro de Portugal, também preciso dar prioridade à sustentabilidade
ambiental e à gestão da água, lembrando que a actual seca prolongada já está a ter impacto na
produção agrícola, que é fundamental para alimentar a indústria do turismo, que vive muito do setor
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primário.

Para Pedro Machado, a falta de chuva deste Inverno ameaça a existência das praias fluviais, albufeiras e
bacias hidrográficas. Pode colapsar toda a actividade turística, sobretudo no interior do país.
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Ministra afirma que vinho e gastronomia são “grandes
embaixadores” da Beira Interior - Notícias do Centro
A ministra da Coesão T erritorial, Ana Abrunhosa, considerou hoje que o vinho e a
gastronomia são “grandes embaixadores” dos territórios da região da Beira Interior e o
resultado do trabalho dos diferentes atores locais. “Este trabalho de união, introduzindo
conhecimento, tem sido absolutamente determinante quer na qualidade intrínseca dos
vinhos, quer na qualidade dos produtos turísticos, o enoturismo, quer depois no valor que
o consumidor também perceciona destes produtos e, depois, do seu consumo e do valor
que o vinho da Beira Interior passa

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, considerou hoje que o vinho e a gastronomia são
“grandes embaixadores” dos territórios da região da Beira Interior e o resultado do trabalho dos
diferentes atores locais.

“Este trabalho de união, introduzindo conhecimento, tem sido absolutamente determinante quer na
qualidade intrínseca dos vinhos, quer na qualidade dos produtos turísticos, o enoturismo, quer depois no
valor que o consumidor também perceciona destes produtos e, depois, do seu consumo e do valor que
o vinho da Beira Interior passa a ter quer na nossa mente, enquanto consumidores, quer no valor que
depois efetivamente pagamos no mercado”, afirmou Ana Abrunhosa.

A governante falava hoje aos jornalistas, na Guarda, no final da cerimónia de entrega dos prémios da 2.ª
edição do Concurso de Gastronomia e Vinhos Beira Interior Gourmet, realizado entre 28 de maio e 25
de julho de 2021, em 43 restaurantes da região e 26 de outras zonas do país, pela Comissão Vitivinícola
Regional da Beira Interior (CVRBI).

Na opinião de Ana Abrunhosa, o concurso permitiu valorizar os vinhos e a gastronomia da região, o que
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significa “coesão territorial”.

“O vinho é um grande embaixador dos territórios, (…) porque quando nós bebemos um vinho vem-nos à
memória um território. O vinho recorda-nos um território, as suas gentes, as suas tradições, mas
também a inovação e o percurso que fez”, disse.

Referiu que o vinho da Beira Interior, para além de lembrar o território e as gentes, também lembra o
percurso que foi feito nos últimos anos no setor.

A governante também registou “o trabalho de grande liderança” feito pela CVRBI, em colaboração com
as autarquias, as comunidades intermunicipais e os institutos politécnicos, em prol dos produtores de
vinho da região.

O Concurso de Gastronomia e Vinhos Beira Interior Gourmet, organizado pela CVRBI, atualmente
presidida por Rodolfo Queirós, que terá a 3.ª edição este ano, tem como objetivo dar a conhecer as
criações gastronómicas dos restaurantes harmonizadas com vinhos da Beira Interior.

O concurso de 2021 atribuiu os seguintes prémios: melhor restaurante (Alkymia – Covilhã), melhor
harmonização vinho e comida (Soadro – Guarda), melhor sobremesa (Taverna da Matilde – Figueira de
Castelo Rodrigo), melhor prato (Adega dos Apalaches – Oleiros), melhor entrada (Alquimia/H2otel –
Covilhã), melhor serviço de vinhos (A Colmeia – Guarda), melhor carta de vinhos (Nobre e Vinhos e Tal –
Guarda) e melhor espaço (Convento de Belmonte – Belmonte).

O júri também atribuiu dois prémios especiais, com o nome do ‘chef’ Valdir Lubave (falecido em 2021)
aos ‘chefs’ Mário Rui Ramos e Júlio Fernandes.

O presidente da entidade de Turismo do Centro, Pedro Machado, que esteve presente na cerimónia,
referiu que a Beira Interior é uma região “diferenciadora pela qualidade dos seus produtos” e um “dínamo
ativador da dinâmica das empresas e dos empresários”.

Já o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, apontou que o enoturismo “é muito
importante para atrair cada vez mais pessoas” para o seu concelho e para a região.

A CVRBI tem sede na cidade da Guarda, no Solar do Vinho, e abrange as zonas vitivinícolas de Castelo
Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, nos distritos de Guarda e de Castelo Branco, que correspondem a uma
área de 20 municípios, onde se contabilizam cerca de cinco mil viticultores.
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Portugal United recebido no Brasil com “grande interesse” pelas
agências de viagens
A associação portuguesa de empresas de turismo Portugal United iniciou o seu roadshow
anual na cidade de São Paulo na passada quinta-feira, dia 17, com um evento que reuniu
mais de 150 participantes, entre agentes de viagens, casas de incentivo, operadores
turísticos e empresas.

 

A associação portuguesa de empresas de turismo Portugal United
iniciou o seu roadshow anual na cidade de São Paulo na passada
quinta-feira, dia 17, com um evento que reuniu mais de 150
participantes, entre agentes de viagens, casas de incentivo,
operadores turísticos e empresas.
Este foi o primeiro evento, de uma série de cinco, que serão realizados nas cidades de Florianópolis,
Goiânia, Brasília e Rio de Janeiro, além de São Paulo.

Neste primeiro evento também foi efetuada uma homenagem a Mário de Carvalho e Luís Quaggio, dois
importantes responsáveis da TAP que recentemente se reformaram.

O roadshow conta com oito membros do Portugal United: Dom Pedro Hotels e VIP Hotels (membros
fundadores), Transalpino DMC, Palácio Estoril Hotel, Golf & Wellness, Onyria Quinta da Marinha, Lutécia
Smart Design Hotel, Freeport Fashion Outlet e TAP.

52/55



Para Carlos Antunes, diretor regional do Brasil e da América do Sul da TAP, numa altura em que se volta
a assistir a uma procura crescente por viagens internacionais, “este é o momento certo para a iniciativa
privada, juntamente com a TAP e o Turismo de Portugal, convidar aqueles que são os decisores e os
formadores de opinião para o evento bem enquadrado, constituído por apresentações técnicas de
profissionais reconhecidos para uma plateia de pessoas que podem fazer a diferença e que estão
sedentas de informação”.

“Neste momento de grande mudança, em que os países, inclusivamente Portugal, estão a liberalizar as
fronteiras e a levantar as restrições à movimentação e à entrada em estabelecimentos comerciais, esta
é uma mensagem de regresso à normalidade e não é o novo normal, aquele de reuniões via Teams, é
um regresso à normalidade como nós conhecemos, ou seja, as reuniões, negócios e o regresso do
turismo”, reforça o responsável da TAP.

Carlos Antunes afirma ainda que os participantes receberam o roadshow com “grande interesse”. “As
pessoas estão muito contentes por estarem num evento presencial a falar de viagens e organização de
eventos. Isso mostrou-nos como o futuro do nosso negócio, que é o turismo, o entretenimento, o
transporte de passageiros, a hotelaria é um futuro brilhante, com certeza. Com ou sem pandemia, o que
as pessoas querem é viajar, relacionamentos face to face e fazer os seus negócios. Vamos ter agora
mais alguns eventos noutras capitais de estados do Brasil e isso acrescenta muitíssimo à indústria e aos
profissionais brasileiros e faz a diferença. Mostram que estamos a investir e que simplesmente não
ficamos à espera que as pessoas decidam voltar a viajar, estamos a tomar todas as medidas e a investir
para que as pessoas vejam que existe um futuro no nosso negócio, com competitividade e com
lucratividade.”

(Link)
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Brasil lança programa para aumentar segurança de turistas
O Governo brasileiro lançou recentemente o “Programa turismo seguro” com o objetivo
de desenvolver ações e políticas públicas que aumentem a segurança dos turistas no
Brasil.

O Governo brasileiro lançou recentemente o
“Programa turismo seguro” com o objetivo de
desenvolver ações e políticas públicas que
aumentem a segurança dos turistas no Brasil.
Para a elaboração do programa, o Ministério do Turismo e a Embratur reuniram-se  durante 2021 com o
intuito de desenvolver propostas que atendessem com eficiência os turistas nacionais e estrangeiros.

No âmbito deste programa foram criadas 59 ações, que visam contribuir para o posicionamento do
Brasil como um destino seguro. Entre os eixos de atuação estão: a segurança pública, as relações de
consumo no turismo, o transporte de turistas, a defesa civil, a vigilância sanitária e a comunicação
positiva.

“Estamos a concretizar propostas que devem aprimorar a segurança turística no nosso país. Uma
procura importante para o turismo que o Governo Federal está a dar a devida atenção e que, sem
dúvida, refletirá no crescimento do nosso setor”, afirma o Ministro do Turismo, Gilson Machado, citado
em comunicado pela Embratur.
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A facilitação do registo de ocorrências e o mapeamento de delegacias de polícia estão entre as ações
previstas no Programa. A acessibilidade faz com que o turista tenha conhecimento sobre o que fazer
caso haja um incidente e onde se deve dirigir para denunciar práticas irregulares no turismo. 

(Link)
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