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AHRESP cria bolsa de emprego para facilitar recrutamento às
empresas do sector
Segundo o mais recente inquérito da AHRESP, relativo a janeiro de 2022, 52% das
empresas da restauração e 28% do alojamento referiram que tiveram de adiar
investimentos por terem dificuldades em contratar.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) lançou esta quarta-feira, 9 de
março, uma bolsa de emprego, cujo objetivo é ajudar as empresas do sector a encontrarem
colaboradores, numa altura em que se aproximam as épocas de maior movimento (época alta).

“A falta de recursos humanos disponíveis para trabalhar nos sectores da restauração e similares e do
alojamento turístico é um problema para o qual a AHRESP tem vindo a alertar desde há muito tempo”,
afirma a associação em comunicado.

Antes da pandemia, a AHRESP analisou os problemas com a falta de mão de obra no sector e concluiu
que seriam necessários 40 mil trabalhadores para responder às necessidades das empresas. Chegada a
pandemia, a associação revelou que o problema agravou-se e que, para tal, terá “contribuído a
transferência de muitos dos nossos trabalhadores para outras atividades económicas, onde
permaneceram”.

Segundo o mais recente inquérito da AHRESP, relativo a janeiro de 2022, 52% das empresas da
restauração e 28% do alojamento referiram que tiveram de adiar investimentos por terem dificuldades
em contratar.
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“O sector enfrenta assim um grave problema de recursos humanos, que pode condicionar a nossa
retoma económica. Assim, para tentar minimizar a enorme escassez de profissionais que as empresas
do canal HORECA estão a sentir, a AHRESP está a desenvolver o projeto Bolsa de Emprego, que faz em
simultâneo o levantamento das necessidades de recrutamento dos nossos associados e a recolha e
partilha de Curricula Vitae/informações de pessoas interessadas em trabalhar no nosso sector com essas
empresas”.

A AHRESP irá estar presente com o projeto na ‘Bolsa de Empregabilidade do Turismo 2022’ em Lisboa
(BTL) nos próximos dias 18 e 19 de março, e no Porto (Palácio da Bolsa), no dia 6 de abril.
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Francisco Calheiros: obrigatório mostrar que Portugal é um país
seguro
É imprevisível a dimensão das consequências desta guerra no coração da Europa. Mas de
uma coisa temos a certeza: o turismo, as empresas e toda a economia vão sofrer os
danos colaterais desta guerra de que ninguém estava à espera. Até que nível vamos
sofrer? Isso é também, por agora, uma incógnita. Interrogações colocadas por Francisco
Calheiros, aquando da sua intervenção no congresso da APECATE, em Guimarães.

É imprevisível a dimensão das consequências desta guerra no coração da Europa. Mas de uma coisa
temos a certeza: o turismo, as empresas e toda a economia vão sofrer os danos colaterais desta
guerra de que ninguém estava à espera. Até que nível vamos sofrer? Isso é também, por agora, uma
incógnita. Interrogações colocadas por Francisco Calheiros, aquando da sua intervenção no congresso da
APECATE, em Guimarães.

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) explicou que se o pós-pandemia já antevia
uma alteração estrutural nas prioridades do país, agora ainda mais será necessário que o novo Governo
dê prioridade à recuperação económica e à segurança. Já foi a vez das finanças e da saúde, mas está na
altura de dar prioridade à economia, às empresas e à segurança do país.

Para Francisco Calheiros deve ser estratégico garantir e comunicar que Portugal é um país seguro, em
todos os sentidos.

Esta imagem deve ser transmitida através de campanhas de promoção no exterior, que, agora, mais do
que nunca, são essenciais. Temos de promover o nosso país, dando a conhecer a sua a sua diversidade
turística. Temos de voltar a dar a conhecer lá fora a nossa oferta turística, diversa e de excelente
qualidade, frisou o presidente da CTP.
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Entusiasmado com Portugal, grupo Air France/KLM vai aumentar
oferta em 15%. Para já não precisa de mais slots em Lisboa -
Expresso
Operação do grupo em Portugal ultrapassou os números de 2019 no último trimestre de
2021 mas, para já, a companhia está satisfeita com o número de slots que detém em
Lisboa. Ainda é cedo para estimar o impacto da guerra

Portugal é, neste momento, um dos mercados mais dinâmicos da Air France e da KML na Europa e um
dos que mais rapidamente está a recuperar para os níveis pré-Covid, afirmou Laurent Perrier, diretor-
geral do grupo para Portugal e Espanha, num encontro com jornalistas em Lisboa. As duas companhias,
sublinhou, mantiveram-se sempre a voar no mercado português mesmo nas piores alturas da pandemia.

No último trimestre de 2021 o número de passageiros no mercado português da Air France e KLM
ultrapassou os níveis pré-Covid, com um crescimento de 21%, passando de 41.104 passageiros
transportados para 49.773. “O mercado português foi resiliente, estamos a voar acima dos níveis de
2019”, afirmou. A apetite por Portugal fez com que o grupo tenha decidido aumentar a oferta em 15%
no verão deste ano face aos níveis de 2019. Vão ser retomados também os voos diretos para Nova
Iorque-JFK e Boston, no âmbito da joint venture que têm com a norte-americano Delta Air Lines.

Portugal, sublinhou Laurent Perrier, é um mercado-chave no Sul da Europa e um dos que apresentaram
um melhor desempenho na Europa em 2021. O gestor salientou a retoma na rota Faro – Paris-Charles
de Gaulle e o aumento da oferta em mais 33% no segundo semestre nas rotas do Porto para
Amesterdão-Schiphol e Paris-Charles de Gaulle. Foi tendo em conta o dinamismo verificado sobretudo
em outubro e novembro, que o grupo Air France/KLM, explicou Laurent Perrier, decidiu reforçar a oferta
em Portugal, um mercado que continua a atrair muitos turistas e passageiros e que recuperou mais
rápido que a maioria dos países da Europa.

Lisboa é um dos primeiros países onde o grupo está a operar com o novo avião A220, adiantou o
gestor. E salientou a importância do mercado sul americano e africano para a operação portuguesa.

Apesar do crescimento da oferta, para já, as companhias consideram que o número de slots (faixa
horária para levantar voo e aterrar) “são suficientes”. “Por agora, temos todos os slots que precisamos
em Portugal e em todos os aeroportos”, assegura Laurent Perrier. Situação que leva a acreditar que
grupo Air France/KLM não deverá candidatar-se aos 18 slots que a TAP irá libertar no inverno de 2022,
cenário que o gestor porém não quis comentar.

“Em termos gerais, nós concorremos com todas as companhias aéreas que operam em Portugal,
portanto não temos um concorrente específico”, afirmou.

Laurent Perrier escusou-se a comentar o eventual interesse do grupo Air France/KLM na TAP, salientando
tratar-se de uma questão acionista. O grupo franco-holandês é um dos três grandes grupos candidatos
europeus candidatos à futura privatização da TAP, onde terá a concorrência da Lufthansa e da
Iberia/British Airways.

Quanto ao impacto do escalar do conflito e da violência na Ucrânia, treze dias depois da invasão da
Rússia, Laurent Perrier, manifestando a sua profunda preocupação com a situação humanitária e geo-
política, afirma que “ainda é muito cedo” para dizer o que irá acontecer ao setor. Há naturalmente o
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impacto da subida do jet fuel, usado nos aviões, que subiu mais de 40% nas últimas seis sessões, e que
acabará por encarecer o preço dos bilhetes.

A incerteza é grande. “A segurança é primeira prioridade para todos os voos”, afirmou. O grupo Air
France/KLM suspendeu os voos para Kiev, Moscovo e São Petersburgo e não está a sobrevoar a região.
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Sindicato acusa Ryanair de “operação mediática de chantagem”
Os 150 trabalhadores da companhia aérea irlandesa em Lisboa ainda não foram
informados dos despedimentos
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Como será afetado o turismo se o Google Analytics for declarado
ilegal?
A agência austríaca DBS considerou que a utilização do Google Analytics é ilegal, uma vez
que não cumpre os requisitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados,assim como o
CNIL francês. Ler mais

Embora a notícia tenha causado algum alarme em meados de fevereiro, quando a segunda fase do
julgamento foi tornada pública, no sector hoteleiro passou um pouco despercebido. No entanto, pode ter
um grande impacto no campo do turismo.

Numa altura em que a proteção de dados é um tema quente, não é de estranhar que certos serviços
estejam a ser questionados. Por outro lado, temos de compreender que, ao mesmo tempo, é uma
ferramenta muito interessante. Muitas empresas usam-na para conhecer melhor os seus potenciais
clientes e oferecer serviços personalizados.

A  Agência Espanhola de Proteção de Dados também está a investigar várias empresas que utilizam a
ferramenta do gigante norte-americano, o debate está ativo. A incerteza e os riscos regressam para
uma indústria que ainda está em processo de recuperação pós-Covid.

Porque é que as agências de proteção de dados se opõem?

A primeira coisa que precisamos entender é que o Google é uma empresa americana. Como tal, a sua
tecnologia exporta dados pessoais para fora da União Europeia. Por isso, o uso do Analytics envia
informações para o Google LLC, algo que contradiz os requisitos do Regulamento Geral de Proteção de
Dados.

Ou seja, a Agência Francesa de Proteção de Dados (CNIL) e a sua congénere austríaca determinaram
que a sua utilização não está em conformidade com as atuais normas europeias de privacidade. A razão
é que as autoridades americanas podem aceder a essa informação a qualquer momento. O que, lembre-
se, não é um pequeno problema, porque os seus serviços gratuitos armazenam uma multiplicidade de
dados que são muito valiosos.

Parte do conflito decorre da análise dedicada à utilização de dados de visitantes para fins publicitários e
não exclusivamente reservadas ao proprietário do domínio que os recolhe. Por conseguinte, as cláusulas
contratuais padrão levadas a cabo pela empresa tecnológica não são atualmente suficientes para
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satisfazer os requisitos do nosso continente.

O que significa esta decisão para o Google Analytics?

O problema surge, sobretudo, porque os regulamentos europeus entram em conflito com as leis de
vigilância dos EUA, que permitem o acesso a dados fora das suas fronteiras. Não é a primeira vez que
algo assim acontece, uma vez que a associação sem fins lucrativos “No of Your Business” (NOYB) está a
trabalhar em vários casos semelhantes. Especificamente, tem 110 casos abertos de momento.

Além disso, outras agências impuseram limites à utilização de dados por parte de certas empresas. Por
exemplo, o CNIL francês decretou que algumas nuvens e plataformas do Health Data Hub não cumpriam
os requisitos de segurança do Regulamento Geral de Proteção de Dados por causa da Lei da Nuvem dos
EUA. O mesmo aconteceu com Mailchimp de acordo com as considerações da agência de privacidade
bávara (BayLDA).

Por sua vez, ao longo de 2021, as coimas por incumprimento do Regulamento Geral de Proteção de
Dados aumentaram quase 600%. Não é só isso, temos também de ter em conta que até o próprio
Parlamento Europeu foi sancionado em janeiro por transferir dados para os Estados Unidos através da
utilização do Analytics sem a proteção correspondente.

Ou seja, a magnitude do conflito é maior do que parece à primeira vista. É claro que as leis de segurança
dos EUA podem mudar para evitar estes conflitos, como explica Pierre Saisset, diretor-geral da Southern
Europe & Partner na Eulerian, num artigo. Embora, neste momento, não pareça que vai acontecer.

Quais serão as suas consequências para o turismo?

A consequência dos limites a ferramentas como a Analytics pode ser enorme na indústria de viagens. No
final, é a forma como muitas empresas conhecem os seus clientes e adaptam os serviços que oferecem
às suas necessidades. A sua capacidade de estudar o comportamento dos utilizadores e medir o impacto
é fundamental em toda a indústria.

Por exemplo, permite-lhe adaptar o website com base no perfil dos turistas, incluir mais idiomas,
detetarem visitas a um país específico ou o fazer responder melhor aos telemóveis. Além disso, não
importa como a ferramenta está configurada ou se as soluções do lado do servidor do Google são
instaladas, uma vez que não tornam o processamento de dados legal aos olhos dos organismos
responsáveis pela sua supervisão.

Por sua vez, temos de ter em conta que esta regulamentação da Google irá certamente acabar por
afetar outras plataformas americanas similares, incluindo nuvens. Em suma, pode ocorrer uma reação
em cadeia cujos efeitos ainda são difíceis de prever. Por conseguinte, talvez fosse aconselhável pensar
em alternativas que não passem pela utilização da tecnologia nos Estados Unidos. Ou, pelo menos, não
dependem exclusivamente disso.

Esta decisão estratégica poderá ser benéfica a médio e longo prazo. Teremos também de ver se os
fornecedores europeus de nuvem sabem aproveitar a oportunidade e mostrar o seu valor hoje. Ou que
estratégia é adotada pela Meta, que já ameaçou deixar a União Europeia por essa mesma razão.

A França já ordenou às empresas e operadores que deixassem de usar o Google Analytics ou incorriam
em  risco de multa, resta apenas esperar para saber no futuro próximo  como medidas como estas
afetam o campo do turismo na Europa.
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Melchior suspeito de passar férias à custa de hoteleiros
Empresários negam em julgamento ter oferecido estadia para ganhar simpatia do então
presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal
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Arrendar casa no Algarve, Lisboa e Porto: procura desde a
Ucrânia disparou antes da guerra - Postal do Algarve
Dos três países do sul da Europa, Portugal foi onde se registaram mais pesquisas de
casas para arrendar oriundas da Ucrânia entre janeiro e fevereiro.Dos três países do sul
da Europa, Portugal foi onde se registaram mais pesquisas de casas para arrendar
oriundas da Ucrânia entre janeiro e fevereiro.

As pesquisas de casa para arrendar em Portugal realizadas desde Ucrânia aumentaram significativamente
durante os meses de janeiro e fevereiro de 2022, com uma subida de 855% em relação às pesquisas
registadas durante o mesmo período de 2021, anunciou esta quarta-feira o portal Idealista.

“Comparando com os dados de janeiro e fevereiro de 2020 (pouco antes de começar a pandemia), a
diferença é ainda maior: realizaram-se mais 1423% de pesquisas de casas para arrendar em Portugal
desde a Ucrânia nos dois primeiros meses de 2022?, segundo aponta um estudo realizado pelo idealista,
o principal marketplace do sul da Europa.

Segundo apurou o idealista/news, “este aumento significativo pode indicar que muitos ucranianos
começaram a planificar a saída do país antes do início da invasão russa. Ressalta, ainda, a importância de
Portugal na hora de receber os cidadãos ucranianos, apesar da distância geográfica das fronteiras bélicas.
A verdade é que, agora, Portugal está de portas abertas para receber estas famílias, multiplicando-se
as iniciativas para alojar e acomodar quem foge da guerra na Ucrânia“.

Analisando os dados por distritos/ilhas, foi em Lisboa (52%) que se realizaram mais pesquisas de casas
para arrendar desde a Ucrânia nos primeiros dois meses deste ano. Seguem-se o Porto (15%), Faro
(13%), Ilha da Madeira (6%), Setúbal (5%), Leiria (2%) e Coimbra (2%). Com apenas 1% das
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pesquisas realizadas, encontram-se o distrito de Aveiro e a Ilha de São Miguel, nos Açores.

O aumento das pesquisas de casa para arrendar desde a Ucrânia aconteceu de uma forma generalizada
nos mercados do sul da Europa, onde o idealista está presente. A maior subida registada aconteceu em
Portugal, seguida por Itália com um aumento de 145% e Espanha onde subiu 77%, comparando os
dados de janeiro e fevereiro de 2022 com os registados durante o mesmo período de 2021.

Dos três países do sul da Europa, Portugal foi onde se registaram mais pesquisas de casas para
arrendar oriundas da Ucrânia nestes dois meses, acumulando 44% das realizadas, seguindo-se Espanha,
com 35% do total, e Itália, com 21%.

Entre janeiro e fevereiro de 2022
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Faro Um lugar ao sul
Procurámos olhar para a nossa posição geográfica como fator distintivo, na medida em
que existe uma relação histórica com o Sul, pela influência árabe de muitos séculos e pela
ligação ao mundo mediterrânico, ao mesmo tempo que, no último meio século, temos
recebido muitos povos do Norte por força do turismo
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Alentejo, Algarve e Andaluzia renovam cooperação
transfronteiriça com objetivos ambiciosos
Ligação ferroviária de alta velocidade entre Sevilha e Faro, projetos comuns na ação
climática, combate a fogos rurais, saúde, turismo e cultura estão na base do novo
protocolo da Eurorregião

16/29



17/29



 

 

18/29



JORNAL DO ALGARVE

09/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Festival de Caminhadas está de regresso
O Festival de Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana está de volta
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Portimão: Conferências do Território discutem próxima década
Conferência é promovida pelos Territórios Criativos

A 1ª edição das Conferências do Território vão discutir, no dia 18 de Março, a partir das 10h00, no
Auditório do Museu de Portimão, as expetativas para os próximos 10 anos nos diversos setores da
sociedade.

A iniciativa reunirá diversas individualidades que pretendem refletir e partilhar as suas perspetivas sobre o
futuro, nesta conferência que tem como mote “2022/2032: Uma Visão para o Futuro”.

Para Luís Matos Martins, administrador dos Territórios Criativos, «este tipo de iniciativas vale não só
pelas organizações que o promovem, não só pelos oradores, mas também pela rede que se cria».

Num primeiro painel, moderado por Maria Loureiro de Lemos, serão debatidos os setores da mobilidade
e transportes, turismo, cultura, desporto e, num segundo painel, moderado por Teresa Preta, os setores
abordados vão ser o empreendedorismo, educação, saúde e social, energia e mar.
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Já Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve, que será um dos oradores presentes, afirma que «os
tempos que vivemos tornaram bem patente a importância do conhecimento, seja para encontrar
soluções para responder à crise sanitária, seja para adaptação dos modelos de trabalho.».

Quanto ao CEO da Science4You Miguel Pina Martins irá falar da sua experiência enquanto empreendedor
e com que problemas se tem deparado no negócio, já que afirma que «hoje [as pessoas] têm muita
aversão ao risco, o que há 500 anos não existia».

Esta conferência, promovida pelos Territórios Criativos, conta ainda com a parceria da Escola de
Hotelaria e Turismo de Portimão, da Câmara Municipal de Portimão e da EVA Transportes.

10h00 – Welcome Drink

10h30 – Abertura Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão Luís Matos Martins,
administrador dos Territórios Criativos José Apolinário, presidente da CCDR/Algarve

11h00 – 1º Painel

12h00 – Coffee Break

12h15 – 2º Painel

13h00 – Encerramento Teresa Mendes, vereadora da Câmara Municipal de Portimão
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Faro marca presença na Bolsa de Turismo de Lisboa
O município de Faro vai participar com um espaço personalizado, integrado no stand do
T urismo do Algarve, na Bolsa de T urismo de Lisboa (BT L), a principal feira de turismo
nacional que vai voltar a realizar-se de 16 a 20 de março na Feira Internacional de Lisboa
(FIL).

O município de Faro vai participar com um espaço personalizado, integrado no stand do Turismo do
Algarve, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a principal feira de turismo nacional que vai voltar a
realizar-se de 16 a 20 de março na Feira Internacional de Lisboa (FIL).

A autarquia vai promover os principais produtos turísticos de Faro num evento que junta milhares de
visitantes que procuram as mais recentes novidades sobre destinos turísticos. No espaço, (pavilhão 1 –
stand 1A05), “estarão em destaque o turismo cultural, através do rico património histórico e
arquitetónico, bem como o turismo de natureza, nomeadamente devido à grandiosidade da Ria Formosa
das praias de excelência situadas nas suas ilhas barreira da Barreta (Deserta), Culatra, Farol e Praia de
Faro e ainda à gastronomia e lazer associados a este paraíso natural do concelho”, adianta a autarquia.

Outro dos grandes destaques será o turismo náutico, em particular a divulgação da plataforma digital da
Estação Náutica de Faro (www.nauticalfaro.com) e da promoção de um conjunto de experiências de
lazer e da prática de desportos náuticos (vela, surf, windsurf, bodyboard, stand up padel, entre outros),
juntamente com um conjunto de serviços de apoio a visitantes e tripulações que aí encontram o que
precisam para “uma visita única à cidade”.

Nesse sentido, o município, enquanto entidade coordenadora da Estação Náutica, vai efetuar uma
apresentação no dia 17 de março, às 11:00, no stand do Turismo do Algarve, no âmbito da iniciativa
“Rota Nautical Portugal”, promovida pelo Fórum Oceano, onde serão abordadas ações e objetivos
previstos para a afirmação da cidade como destino náutico.
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Outra aposta com vista à antecipação da retoma do Turismo prende-se com a Estrada Nacional 2 (EN2)
e a sua mítica rota, que tem em Faro o seu ponto de chegada (ou partida), pelo que o município vai
também marcar presença no espaço da Associação de Municípios da Estrada Nacional 2, com vista à
promoção desta rota turística que vem ganhando uma relevância crescente anualmente e cada vez
maior número de visitantes nacionais e estrangeiros.

(Link)
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Algarve marca presença na BTL com novo stand e promove-se
com destino industrial e criativo
A estreia de um stand mais tecnológico e a aposta no turismo industrial são algumas
novidades com que o T urismo do Algarve se apresenta na edição deste ano da Bolsa de
Turismo de Lisboa (BTL), a feira de referência do setor que depois de dois anos suspensa
traz expectativas altas para a promoção do principal destino turístico do país.

 

A estreia de um stand mais tecnológico e a aposta no turismo industrial são algumas novidades com que
o Turismo do Algarve se apresenta na edição deste ano da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a feira de
referência do setor que depois de dois anos suspensa traz expectativas altas para a promoção do
principal destino turístico do país.

De 16 a 20 de março, o Turismo do Algarve viaja até ao Pavilhão 1 da FIL, em Lisboa, com um
no vo stand promocional de cerca de 700 metros quadrados, onde estarão representados os 16
municípios da região e 18 unidades hoteleiras e operadores turísticos. Com design moderno, o espaço
Algarve tem apontamentos tecnológicos que farão a diferença no contacto como visitante: terá mesa
interativa com a oferta dos concelhos da região e um dispositivo com efeitos holográficos que tornam o
ambiente mais acolhedor.

Para o certame, o Algarve programou um conjunto de iniciativas e momentos de animação que darão a
conhecer ao público e aos profissionais do setor a diversidade da oferta turística da região. O dia forte do
Algarve na feira será, no entanto, a quinta-feira (dia 17), para a qual está agendada a apresentação das
novidades e da estratégia do Turismo do Algarve para este ano, a apresentação da candidatura a Cidade
Europeia do Vinho pelos municípios de Lagoa, Silves, Lagos e Albufeira e ainda uma demonstração
gastronómica e de artesanato no âmbito do projeto Algarve Craft & Food.

O turismo criativo, representado pelo Algarve Craft & Food, é precisamente uma das apostas do Turismo
do Algarve para os próximos anos. A ideia é estimular o desenvolvimento e ainda a internacionalização
das indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos produtos alimentares locais do Algarve,
através da criação de 10 novos programas de turismo cultural e criativo na região.

Outra novidade é a promoção do turismo industrial no Algarve. O Turismo do Algarve integra o Grupo
Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial, liderado pelo Turismo de Portugal, e está agora a
estruturar a oferta da região associada à indústria viva e ao património industrial. Exemplos práticos
desta oferta são a mina de sal-gema de Loulé, a produção e transformação de cortiça em São Brás de
Alportel, a produção de conservas em Lagoa ou o olivoturismo em Olhão. O objetivo final é divulgar este
segmento turístico e afirmar o Algarve como um destino multiprodutos, com experiências de Sol e Mar,
Golfe, Náutica, Cycling & Walking, Desporto, Cultura, Gastronomia e Vinhos, Turismo Criativo e Turismo
Industrial.

Durante os cinco dias de feira haverá ainda provas de vinho, demonstrações gastronómicas e das artes e
ofícios da região e várias apresentações de projetos, em parceria com os municípios algarvios. Será um
programa de animação completo para visitantes e profissionais do setor que ainda podem levar
lembranças do Algarve para casa na forma de guias e outros materiais promocionais.

«A BTL será um palco privilegiado para a promoção dos destinos e para o debate dos desafios do setor
nos próximos tempos. Depois de dois anos de pandemia, o perfil do turista sofreu alterações, as
estratégias foram adaptadas e a dinâmica dos mercados está diferente, portanto regressamos com
expectativa ao certame que simboliza a previsão de retoma que acreditamos ser possível já a partir de
março», afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
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De recordar que em 2019 (ano pré-pandémico) o Algarve registou um crescimento no número de
hóspedes (+7,2%), nos proveitos totais (+7,2%) e nas dormidas (+2,5%) face a 2018, segundo o
Instituto Nacional de Estatística. Já em 2021, e depois da quebra acentuada da atividade turística
provocada pela pandemia, notou-se uma retoma de julho a novembro, numa primeira fase impulsionada
pelo mercado interno e depois também pela procura de europeus. Este ano já há sinais claros de
recuperação. Neste momento o Algarve está com bons níveis de reservas para os próximos meses,
muito próximos dos de 2019, o melhor ano turístico de sempre.

«Ainda que a recuperação seja gradual, o Algarve está entre as principais escolhas dos portugueses e
dos mercados externos da Europa. O regresso às feiras é essencial para colocarmos o destino no top of
mind dos turistas, daí a nossa presença na BTL, a qual esperamos que vá incrementar a já elevada
procura pelo destino», refere João Fernandes.

(Link)
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Algarve promotes “industrial tourism” at BTL
T he Algarve tourism board (RT A) will be promoting the region’s industrial tourism sector
and showcasing everything else it has to offer

26/29



ALGARVE RESIDENT

10/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 38

PROGRAMA • LIFESTYLE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Rota Vicentina Hiking trail: A Mountain Biker's Dream?
By: Samantha Diamond
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Pine Cliffs Resort nomeia novo director de Operações
O Pine C liffs Resort nomeou Rui Brito como novo director de Operações, ficando
responsável por todas as áreas à excepção do F&B, que continua a cargo de Dálio
Calado.

O Pine Cliffs Resort nomeou Rui Brito como novo director de Operações, ficando responsável por todas
as áreas à excepção do F&B, que continua a cargo de Dálio Calado.

No resort desde 1998, o responsável tem já um percurso sólido dentro da unidade hoteleira tendo
começado por trabalhar na portaria, onde foi chefe de portaria, e passado depois pela área de Guest
Relations e Rooms onde teve a oportunidade de trabalhar em diferentes áreas do departamento de
Rooms, como Reservas, Housekeeping, Front Office e Night Audit.

Em 2010 desempenhou o cargo de Guest Relations do Pine Cliffs Residence e posteriormente foi
supervisor de Front Office da mesma propriedade. Em 2014 teve uma experiência, em regime de task
force, para a reabertura do Sheraton Doha & Convention Hotel. Em 2016, após a remodelação do
icónico Pine Cliffs Hotel e a abertura simultânea das Pine Cliffs Ocean Suites, foi promovido a Front Office
Manager do Pine Cliffs Resort.

Com 44 anos e natural do Algarve, Rui Brito aprofundou, ao longo dos últimos anos, os seus
conhecimentos na área de Guest Relations através de formações de Leadership e Management da
Universidade The Hague, nos Países Baixos, e Cornell, nos Estados Unidos da América.
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