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Dormidas em alojamentos turísticos em Portugal sobem 185,9%
em janeiro
Embora tenha disparado face a janeiro de 2021, o total de dormidas em
estabelecimentos turísticos em Portugal em janeiro ficou longe do observado no mesmo
mês de 2020, antes da pandemia, segundo o Instituto Nacional de Estatística

O alojamento turístico registou 853,2 mil de hóspedes e 2,0 milhões de dormidas em janeiro, mais
187,3% e 185,9% que em janeiro de 2021, ficando longe do observado em janeiro de 2020, antes da
pandemia, divulgou o INE esta segunda-feira, 14 de março.

“O setor do alojamento turístico registou 853,2 mil hóspedes e 2 milhões de dormidas em janeiro de
2022, correspondendo a aumentos [homólogos] de 183,7% e 185,9%, respetivamente, superiores aos
registados em dezembro passado, +148,9% e +169,7%, pela mesma ordem”, assinala o Instituto
Nacional de Estatística (INE), que publicou as estatísticas da atividade turística relativas a janeiro de
2022.

No entanto, face a janeiro de 2020, antes da pandemia da covid-19, o número de hóspedes caiu 39,9%
e as dormidas decresceram 38,8%.

Comparando com o mês de janeiro de 2020, todas as regiões apresentaram diminuição do número de
dormidas, destacando-se a Área Metropolitana de Lisboa (-48,7%).

Já a Região Autónoma da Madeira foi a que registou menores decréscimos em termos de dormidas de
residentes (-0,4%), sendo seguida pelo Centro (13,4%) e Alentejo (-15,0%), e de não residentes (-
34,1%), sendo a única com uma redução abaixo dos 40%.

Assinalando que houve um “aumento expressivo das dormidas em todas as regiões”, o INE aponta que,
nos mês em análise, a Área Metropolitana de Lisboa concentrou 27,8% das dormidas, sendo seguida
pelo Norte (17,7%), Algarve (17,3%) e Região Autónoma da Madeira (16,9%).
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Em janeiro, o mercado interno contribuiu com 857,7 mil dormidas e os mercados externos totalizaram
1,1 milhões de dormidas.

Segundo a autoridade estatística, os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico
atingiram 106,4 milhões de euros no total e 76,0 milhões de euros relativamente a aposento.

Comparando com janeiro de 2020, os proveitos totais decresceram 39,1% e os relativos a aposento
diminuíram 38,8%.

Por sua vez, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 15,6 euros em janeiro
(21,5 euros em dezembro de 2021), enquanto o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu
65,4 euros em janeiro (73,8 euros em dezembro).

Em janeiro de 2020, o RevPAR tinha sido de 24,9 euros e o ADR 67,2 euros.
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Turismo na UE mantém recuperação em 2021 mas ainda longe
dos níveis pré-pandémicos
Com o levantamento das restrições e o aumento da cobertura vacinal no bloco europeu,
o sector mais afetado pela pandemia mostrou sinais fortes de recuperação. No entanto, o
número de noites passadas por turistas em alojamentos na UE está aquém dos números
de 2019.

Além de ter sido um dois principais afetados pela pandemia, o sector do turismo é também aquele que
apresenta os sinais mais fortes de recuperação na sequência do levantamento das restrições de viagens
e outras medidas restritivas decretadas pelos governos.

De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat, em 2021, ano em que a
pandemia mostrava sinais de abrandamento e a cobertura vacinal a  nível mundial começava a ganhar
forma, as dormidas registadas em ultrapassaram os 1,8 mil milhões — um aumento de 27% quando
comparado com 2020. Ainda assim, estes números estão 37% abaixo dos níveis pré-pandemia, quando
em 2019 foram registadas 2,9 mil milhões.

Olhando para os valores dos 27 Estados-membros, os dados recolhidos e divulgados pelo gabinete de
estatística europeu indicam que, quando comparado com o ano da pandemia, os países com os maiores
aumentos foram a Grécia, Espanha e Croácia, com aumentos superiores a 70%. Portugal registou um
aumento de 41% nas noites passadas em alojamento face ao ano anterior, superior à média europeia.

Em contraciclo, surgem a Letónia, Eslováquia e Áustria, com recuos abaixo de 18%.
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A comparação muda de forma quando se olham para os valores em 2021 e 2019. Nesta análise, todos
os países continuam a registar quedas. As maiores diferenças são registadas na Letónia, Eslováquia,
Malta e Hungria, com quedas acima de 50%. Já países como a Dinamarca e os Países Baixos registaram
quedas na ordem os 20%. Os números de Portugal estão 45% abaixo face aos números de 2019.

As noites em alojamentos registadas por não residentes aumentaram no ano passado face a 2020. Em
2021 este indicador totalizava 32%, contra os 29% de 2020.
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Covid-19: Dormidas turísticas na UE iniciam recuperação do
impacto da pandemia em 2021
Covid-19: Dormidas turísticas na UE iniciam recuperação do impacto da pandemia em
2021

Bruxelas, 14 mar 2022 (Lusa)- O setor do turismo na União Europeia (UE) começou a recuperar do
impacto da pandemia de covid-19 em 2021, mas ainda está longe dos resultados de 2019, segundo o
Eurostat.

No ano passado, na sequência do alívio de medidas como as restrições às viagens, tomadas em
resposta à pandemia da covid-19, o número de dormidas em estabelecimentos turísticos totalizou 1,8
mil milhões, um aumento de 27,3% face a 2020, mas um recuo de 37,4% na comparação com 2019.

Em Portugal, as dormidas em estabelecimentos turísticos aumentaram, em 2021, 41,1% face ao ano
anterior, mas ficaram 45,1% abaixo dos números de 2019.

A doença covid-19 é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado em finais de 2019, mas uma
das variantes do vírus, a Ómicron, detetada em novembro passado, é atualmente dominante.

Desde o início da pandemia, a covid-19 provocou mais de seis milhões de mortos em todo o mundo,
segundo dados da agência France-Presse.
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Turismo. Proveitos triplicaram em janeiro mas estão abaixo do
período pré-pandemia
T urismo continua a dar sinais de recuperação. Proveitos chegaram aos 106,4 milhões de
euros, revela o INE.

Os proveitos dos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram, em janeiro deste ano, os 106,4
milhões de euros no total, dos quais 76 milhões de euros são relativos a aposento.

Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que explica
que, no entanto, comparando com janeiro de 2020, os proveitos totais caíram 39,1% e os relativos a
aposento diminuíram 38,8%.

Já o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 15,6 euros em janeiro (21,5 euros
em dezembro). O rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 65,4 euros em janeiro (73,8
euros em dezembro). Em janeiro de 2020, o RevPAR foi 24,9 euros e o ADR 67,2 euros.

No primeiro mês do ano, o setor do alojamento turístico registou 853,2 mil hóspedes e dois milhões de
dormidas, valores que representam crescimentos de 183,7% e 185,9%, respetivamente, superiores aos
registados em dezembro passado. O

“Os níveis atingidos em janeiro de 2022 foram, no entanto, inferiores aos observados em janeiro de
2020, quando ainda não havia efeitos da pandemia, com reduções de 39,9% nos hóspedes e 38,8% nas
dormidas”, destaca o gabinete de estatística.

Nesse mês, o mercado interno contribuiu com 857,7 mil dormidas (+104,5%) e os mercados externos
totalizaram 1,1 milhões (+308,7%). Mas, quando comparados a janeiro de 2020, registaram-se
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diminuições quer nas dormidas de residentes (-20,1%), quer nas de não residentes (-47,9%).

Diz ainda o INE que considerando a generalidade dos meios de alojamento (estabelecimentos de
alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude), registaram-se 912,3 mil
hóspedes e 2,2 milhões de dormidas, correspondendo a crescimentos de 181,3% e 166,5%,
respetivamente.
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INE: Volume de negócios do alojamento e restauração é ainda
23,2% inferior a janeiro de 2020 | Ambitur
De acordo com o INE, o índice de volume de negócios nos serviços acelerou 5,3 pontos
percentuais (p.p.), para uma variação homóloga nominal de 22,1% em janeiro, sendo de
destacar a recuperação do Alojamento, Restauração e Similares, com um crescimento de
71,3%. Note-se, contudo, que o forte crescimento do índice reflete efeitos base, pois em
janeiro de 2021 a variação homóloga tinha sido -16,4%, devido às restrições decorrentes
da pandemia, que afetaram especialmente as atividades de T ransportes e Alojamento e
Restauração. Assim, o índice de vo

De acordo com o INE, o índice de volume de negócios nos serviços acelerou 5,3 pontos percentuais
(p.p.), para uma variação homóloga nominal de 22,1% em janeiro, sendo de destacar a recuperação do
Alojamento, Restauração e Similares, com um crescimento de 71,3%. Note-se, contudo, que o forte
crescimento do índice reflete efeitos base, pois em janeiro de 2021 a variação homóloga tinha sido -
16,4%, devido às restrições decorrentes da pandemia, que afetaram especialmente as atividades de
Transportes e Alojamento e Restauração. Assim, o índice de volume de negócios da secção de
Alojamento, Restauração e Similares é ainda inferior em 23,2% a janeiro de 2020.
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Cancelamento de rotas da Ryanair não é preocupante, diz
presidente do Turismo de Portugal
Ryanair cancelou 19 rotas em Lisboa para o verão. Luís Araújo diz que são rotas usadas
sobretudo para levar portugueses ao estrangeiro e que isso não vai afetar o turismo
nacional.

A Ryanair anunciou na semana passada o cancelamento de 19 rotas no aeroporto de Lisboa, mas o
presidente do Turismo de Portugal diz que essa decisão não é preocupante para o turismo nacional. Luís
Araújo diz que a companhia irlandesa continua a ter mais presença do que tinha em 2019 e que a
maioria das rotas serve, sobretudo, para levar portugueses para o estrangeiro.

Madrid, Malta, Birmingham, Palermo, Tenerife e Cracóvia são algumas das 19 rotas canceladas pela
Ryanair em Lisboa no verão. E tudo porque, afirma a empresa, o Governo não libertou os slots
“inutilizados” da TAP naquele aeroporto.

A decisão ainda não mereceu qualquer reação por parte do Governo, nem da TAP, mas o presidente do
Turismo de Portugal diz que as consequências para o turismo serão poucas. “Ainda assim, a Ryanair tem
mais 26% [de presença] do que tinha em 2019”, diz Luís Araújo, em declarações ao ECO. Além disso, “a
maior parte dos mercados cancelados servem muito mais para levar portugueses para lá do que para
trazer estrangeiros para cá”.

Embora afirme que “é sempre preocupante quando as companhias aéreas mudam de estratégia”, o
responsável nota que, com base no peso da Ryanair e no facto de serem rotas outbound, o turismo
“continua com boas perspetivas para o futuro”.

Na passada quarta-feira, quando anunciou o cancelamento destas rotas, a Ryanair culpou o Governo.
“Estes cancelamentos — que poderiam ser evitados — acontecem após inúmeras tentativas, por parte
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da Ryanair, em solicitar ao Governo português que interviesse na libertação dos slots inutilizados pela
TAP no verão 2022?, referiu a companhia irlandesa, em comunicado.

Michael O’Leary apontou como consequências a “perda de 150 postos de trabalho de aviação bem
pagos”, “mais de 900.000 passageiros” e “mais de 250 milhões de euros em receitas turísticas” para
Lisboa. “Os nossos últimos esforços para pedir ajuda ao primeiro-ministro resultaram num total de zero
respostas”, disse o presidente-executivo da companhia.
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Encontrados os vencedores dos “Portugal Trade Awards by
Publituris @BTL 2022”
O jornal da indústria do Turismo

Estão encontrados os 13 vencedores dos “Portugal Trade Awards by Publituris @BTL 2022”.

A cerimónia de entrega realizar-se-á no próximo dia 16 de março, primeiro dia da BTL, no auditório AVK,
no Pavilhão 3 da FIL, a partir das 17h00, antecedida por um cocktail, pelas 16h00.

Confirmados na cerimónia de entrega dos “Portugal Trade Awards by Publituris @BTL 2022” estão, entre
outros, a secretário de Estado do Turismo, Rita Marques, Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal
(TdP), Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Pedro Costa
Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Raul Martins,
presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Pedro Machado, presidente do Turismo do
Centro, Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, António Marques Vidal,
presidente da APECATE, Vítor Costa, presidente da Associação do Turismo de Lisboa.

Os “Portugal Trade Awards by Publituris @BTL 2022” terminam com a entrega da Personalidade do Ano,
única distinção atribuída diretamente pela redação do Publituris.

As restantes 13 categorias são:

Melhor Companhia de CruzeirosMelhor GSA AviaçãoMelhor Agência CorporateMelhor Venue para Eventos
e CongressoMelhor Parque TemáticoMelhor Animação TurísticaMelhor Eco ResortMelhor Wine
HotelMelhor Exclusive HotelMelhor Luxury HotelMelhor Alojamento RuralMelhor StartupMelhor Marina
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“Smart and Green Tourism” abre ciclo de conferências na BTL
2022 | Ambiente Magazine
A FIL (Feira T urismo de Lisboa) está a poucos dias de abrir portas ao maior evento de
turismo de Portugal. Entre os dias 16 e 20 de março, a edição 2022 da BT L (Bolsa de
T urismo de Lisboa) regressa ao Parque das Nações, depois de dois anos que
impossibilitaram a sua realização.

A FIL (Feira Turismo de Lisboa) está a poucos dias de abrir portas ao maior evento de turismo de
Portugal. Entre os dias 16 e 20 de março, a edição 2022 da BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa) regressa
ao Parque das Nações, depois de dois anos que impossibilitaram a sua realização.

Num ano que se esperava ser de “retoma” após a pandemia da Covid-19, a invasão da Rússia na
Ucrânia volta a trazer “incertezas” e “receio” ao setor. Mas não é só a conjuntura atual que preocupa o
setor, também a emergência climática é um desafio com a qual o mundo se confronta. Com os olhos
postos nestes desafios, a Ambitur, em parceria com a Fundação AIP,  vai realizar, no próximo dia 17 de
março, quinta-feira, entre as 10h30 e as 13h00, a conferência “Smart and Green Tourism”, no auditório
principal da FIL. Este evento, divido por duas mesas redondas, será o primeiro de um ciclo de
conferências que terá lugar ao longo dos primeiros dias da BTL 2022.

“Como deve o turismo caminhar na busca de uma maior sustentabilidade” vai servir de mote para Luís
Araújo, presidente do Turismo de Portugal, iniciar a primeira mesa redonda, que terá como oradores,
Sofia Santos, CEO da Systemic, Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, Luís Neves, CEO do
GeSI (Global Enabling Sustainability Initiative).

A segunda mesa redonda ficará ao cargo de Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador da Vila Galé, que
desafiará António Brochado Correia, Territory Senior Partner, PwC Portugal, Pedro Norton de Matos,
Mentor do Green Fest, Chitra Stern, CEO do Martinhal Hotels & Resorts e fundadora da United Lisbon
International School (ULIS), para falar sobre “Turismo: inovação e consumidor e o papel da
sustentabilidade”.
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Para assistir à conferência deverá inscrever-se aqui e adquirir o bilhete para entrada na BTL
em www.tickets.fil.pt.
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Recrutar refugiados. AHRESP está disponível para colaborar com
IEFP
A AHRESP pretende, deste modo, "tornar todo o processo ainda mais ágil e eficaz, por
forma a acolher o maior número de refugiados nas nossas empresas".

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) disse esta segunda-feira que
está disponível para colaborar com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) na receção e
encaminhamento de refugiados ucranianos para as empresas do setor do turismo.

"Face ao atual quadro de guerra na Ucrânia e às medidas que o Governo português tem implementado,
em particular a iniciativa Portugal for Ukraine, a AHRESP disponibilizou-se, junto do IEFP para, através da
sua Bolsa de Emprego, que identifica as necessidades de recrutamento das nossas empresas, colaborar
de forma mais estreita na receção e encaminhamento de refugiados", diz a Associação no mais recente
Boletim Diário.

A AHRESP pretende, deste modo, "tornar todo o processo ainda mais ágil e eficaz, por forma a acolher o
maior número de refugiados nas nossas empresas".

Já se contabilizam mais de 20 mil ofertas de emprego em Portugal para refugiados ucranianos na
plataforma criada pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) para o efeito, segundo os
dados mais recentes cedidos pelo Ministério do Trabalho ao Notícias ao Minuto no final da semana
passada.
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Turismo da Polónia aposta na promoção para um “futuro
próximo”
Guerra travou viagens, mas o país mantém o foco na divulgação. Presença na BT L é um
“piscar de olho” aos portugueses.
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TAP retoma voos regulares para Venezuela em junho
A companhia aérea portuguesa vai retomar a ligação Lisboa-Caracas em 21 de junho,
anunciou esta sexta-feira. Aviões têm capacidade para 298 passageiros.

A TAP anunciou que vai retomar, a partir de 21 de junho, os voos regulares para Caracas, na Venezuela,
assinalando que “pretender servir a grande comunidade portuguesa” residente neste país da América do
Sul.

“A TAP retomará os voos regulares para Caracas, Venezuela, a partir de 21 de junho e programou três
voos especiais entre Lisboa e a capital venezuelana até essa data, nos dias 21 de abril e 5 e 16 de
maio”, refere um comunicado hoje divulgado pela companhia aérea portuguesa.

Os voos regulares vão decorrer às terças-feiras e sábados com partida às 12h10 de Lisboa e chegada a
Caracas às 15h50 locais. No sentido inverso, as ligações de Caracas iniciam-se às 18h20 e terminam no
aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, às 7h25 do dia seguinte.

A TAP acrescenta que os voos serão operados com A330neo, que contam com capacidade para 298
passageiros.
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Hilton Vilamoura e Hilton Worldwide “Ukraine Relief” oferecem 1
milhão de quartos - Postal do Algarve
Iniciativa tem como objetivo oferecer acomodação temporária em hotel para residentes
ucranianos forçados a deixar o seu país como resultado da guerra.Iniciativa tem como
objetivo oferecer acomodação temporária em hotel para residentes ucranianos forçados
a deixar o seu país como resultado da guerra.

O Hilton Vilamoura junta-se à iniciativa mundial da Hilton Worldwide  “Ukraine Relief”, face aos trágicos
eventos que se desenrolam na Ucrânia, participando na iniciativa #HospitalityHelps, que tem um único
objetivo: oferecer acomodação temporária em hotel para residentes ucranianos forçados a deixar o seu
país como resultado da guerra.

Os Hilton Hotels sempre fizeram parte do tecido das comunidades em que se inserem, levando a sério a
promessa de impactar positivamente as mesmas.

Além das medidas já tomadas para proteger membros das equipas e hóspedes dos hotéis
geograficamente mais afetados, a marca internacional afirma em comunicado que pretende “doar até 1
milhão de noites para apoiar refugiados ucranianos, bem como esforços de ajuda humanitária em toda a
Europa, em parceria com a American Express, #HospitalityHelps e a mossa comunidade de
proprietários”.

O Hilton Hotel & Resorts vai encerrar o escritório corporativo em Moscovo, garantindo o trabalho
contínuo e salários de todos os membros da equipa afetados e suspender todas as novas atividades de
desenvolvimento na Rússia, sendo que quaisquer lucros da Hilton advindos de operações comerciais na
Rússia, serão doados para os esforços de ajuda humanitária na Ucrânia.

Contribuição da Hilton Effect Foundation no valor de US$ 50.000, para a World Central Kitchen e Project
Hope.

A Hilton Worldwide continuará “a monitorizar a situação à medida da sua evolução, esperançosa por uma
resolução pacífica para esta crise”.
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Portimão é o destino de viagem mais amigo das famílias em
Portugal
Cinco das dez cidades portuguesas no top são algarvias

Portimão é o destino de viagem mais amigo das famílias em Portugal, segundo o estudo da Bounce, que
analisou o número de destinos de férias populares em todo o mundo para revelar os melhores lugares
para férias em família.

O estudo analisa usando fatores como atrações familiares, restaurantes familiares, clima, acessibilidade e
segurança.

A cidade “campeã” é mais conhecida pelas suas atrações para crianças, incluindo o Museu de Portimão e
inúmeras praias ao longo da costa.

«Os quartos de hotel na cidade custam em média 108 euros, deixando mais dinheiro para gastar em dias
excitantes, o que resulta numa pontuação familiar de 7,55, colocando Portimão em primeiro lugar»,
salienta o estudo.

A seguir no ranking é Albufeira, ocupando o segundo lugar. A cidade é conhecida pela sua grande
variedade de restaurantes para crianças.

O custo médio de um quarto de hotel é de 205 euros por noite e ocupa o 1º lugar em número de áreas
naturais e parques por 100.000 pessoas, resultando em uma pontuação familiar de 6,63 – quase um
ponto atrás do primeiro lugar.
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A ocupar o terceiro lugar do ranking está o Funchal. O Funchal é uma das cidades mais visitadas da
Madeira e alberga muitas atrações para crianças, incluindo o Monte Palace Madeira e o Parque de Santa
Catarina.

Além disso, os quartos de hotel na cidade custam em média 114 euros por noite, resultando em uma
pontuação familiar de 6,43.

O top10 do estudo inclui ainda três outras cidades algarvias: Faro (4º), Lagos (6º) e Tavira (7º).
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Turismo do Algarve lança nova campanha internacional | Ambitur
“It´s easier now, book today” é o mote da mais recente campanha internacional lançada
pela Associação T urismo do Algarve, com vista à promoção do destino e à captação de
reservas para os períodos da Páscoa e do verão.

“It´s easier now, book today” é o mote da mais recente campanha internacional lançada pela
Associação Turismo do Algarve, com vista à promoção do destino e à captação de reservas para os
períodos da Páscoa e do verão.

Depois de dois anos tumultuosos de pandemia, marcados pela insegurança, pelas dúvidas e por uma
série de regras e procedimentos em torno das viagens, a nova campanha reforça a ideia de que os
turistas podem voltar a viajar para o Algarve de forma fácil e confortável, tendo em conta que os
procedimentos à chegada e antes da viagem estão agora mais simplificados.

Através de quatro vídeos que revelam algumas das experiências que podem ser vividas na região, com
destaque para as caminhadas, os passeios de bicicleta ou a prática de golfe, o Turismo do Algarve
relembra que o destino está pronto para receber os seus visitantes com tranquilidade e com a qualidade
e diversidade da oferta a que já os habituou. “Queremos, com esta campanha, enfatizar alguns dos
principais argumentos que, nesta altura, tornam o destino ainda mais apelativo junto de quem está a
retomar o hábito de viajar, nomeadamente a segurança, o contacto com a natureza e com paisagens de
grande beleza, o bom tempo e a diversidade de atividades ao ar livre que a região oferece. A ideia é que
as pessoas sintam que o Algarve lhes dá a oportunidade para voltar a viver bons momentos, num
ambiente familiar, autêntico e com toda a hospitalidade que nos é reconhecida.”, refere João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve.

“Com esta facilidade de viajar que agora foi recuperada, e para a qual contribuem também as novas
rotas aéreas que continuamos a captar para o destino (entre as mais recentes estão novas ligações para
mercados como a Alemanha, a República Checa, o Reino Unido e a Noruega), estamos confiantes que a
mensagem desta campanha vai ter um eco positivo junto dos turistas e funcionar como um incentivo

21/40



para um aumento das reservas no Algarve a partir da Páscoa”, acrescenta.

Com um formato 100% digital, a campanha #ItsEasierNow #BookToday está disponível em cinco
idiomas e vai marcar presença nas principais redes sociais (Youtube, Facebook, Instagram, Tik Tok),
display RTB e motores de pesquisa de referência.

No total, esta ação irá decorrer ao longo de um período de dois meses, tendo como objetivos o
aumento da notoriedade do destino e a captação de reservas junto de dez mercados estratégicos para
o Algarve, nomeadamente a Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, França, Holanda, Itália,
Reino Unido e Suíça.

Veja aqui a campanha #ItsEasierNow #BookToday:
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"It's easier now, book today": campanha internacional quer
captar turistas para Páscoa e Verão
Campanha reforça a ideia de que os turistas podem voltar a viajar «para o Algarve de
forma fácil e confortável»

“It´s easier now, book today”. Este é o mote da mais recente campanha internacional lançada pela
Associação Turismo do Algarve (ATA) para captar turistas para os períodos da Páscoa e do Verão.

Depois de dois difíceis anos, devido à pandemia, a nova campanha reforça a ideia de que os turistas
podem voltar a viajar «para o Algarve de forma fácil e confortável, tendo em conta que os
procedimentos à chegada e antes da viagem estão agora mais simplificados», diz a ATA.

Através de quatro vídeos que revelam algumas das experiências que podem ser vividas na região, com
destaque para as caminhadas, os passeios de bicicleta ou a prática de golfe, o Turismo do Algarve
relembra que o destino está pronto para receber os seus visitantes com tranquilidade e com a qualidade
e diversidade da oferta a que já os habituou.

«Queremos, com esta campanha, enfatizar alguns dos principais argumentos que, nesta altura, tornam o
destino ainda mais apelativo junto de quem está a retomar o hábito de viajar, nomeadamente a
segurança, o contacto com a natureza e com paisagens de grande beleza, o bom tempo e a diversidade
de atividades ao ar livre que a região oferece», diz João Fernandes, presidente da ATA.

«A ideia é que as pessoas sintam que o Algarve lhes dá a oportunidade para voltar a viver bons
momentos, num ambiente familiar, autêntico e com toda a hospitalidade que nos é reconhecida»,
acrescenta.
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«Com esta facilidade de viajar que agora foi recuperada, e para a qual contribuem também as novas
rotas aéreas que continuamos a captar para o destino (entre as mais recentes estão novas ligações para
mercados como a Alemanha, a República Checa, o Reino Unido e a Noruega), estamos confiantes que a
mensagem desta campanha vai ter um eco positivo junto dos turistas e funcionar como um incentivo
para um aumento das reservas no Algarve a partir da Páscoa», acrescenta.

Com um formato 100% digital, a campanha #ItsEasierNow #BookToday está disponível em cinco
idiomas e vai marcar presença nas principais redes sociais (Youtube, Facebook, Instagram, Tik Tok),
display RTB e motores de pesquisa de referência.

No total, esta ação irá decorrer ao longo de um período de dois meses, tendo como objetivos o
aumento da notoriedade do destino e a captação de reservas junto de dez mercados estratégicos para
o Algarve, nomeadamente a Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, França, Holanda, Itália,
Reino Unido e Suíça.
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Briefing - “It´s easier now, book today” a viagem para o Algarve
“It´s easier now, book today” é o mote da nova campanha internacional lançada pela
Associação T urismo do Algarve. O  objetivo é promover o destino e captar reservas para
os períodos da Páscoa e do verão.

A campanha reforça a ideia de que os turistas podem voltar a viajar para o Algarve de forma “fácil e
confortável”, tendo em conta que os procedimentos à chegada e antes da viagem estão agora mais
simplificados. Com um formato 100% digital, está disponível em cinco idiomas e vai marcar presença no
Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, display RTB e motores de pesquisa de referência.

Através de quatro vídeos que revelam algumas das experiências que podem ser vividas na região, o
Turismo do Algarve relembra que o destino “está pronto para receber os seus visitantes com
tranquilidade e com a qualidade e diversidade da oferta a que já os habituou”.

“Queremos, com esta campanha, enfatizar alguns dos principais argumentos que, nesta altura, tornam o
destino ainda mais apelativo junto de quem está a retomar o hábito de viajar, nomeadamente a
segurança, o contacto com a natureza e com paisagens de grande beleza, o bom tempo e a diversidade
de atividades ao ar livre que a região oferece. A ideia é que as pessoas sintam que o Algarve lhes dá a
oportunidade para voltar a viver bons momentos, num ambiente familiar, autêntico e com toda a
hospitalidade que nos é reconhecida”, diz o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

No total, esta ação irá decorrer ao longo de um período de dois meses junto de dez mercados
estratégicos para o Algarve, nomeadamente a Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, França,
Holanda, Itália, Reino Unido e Suíça.

Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
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Nova Área de Serviço de Autocaravanas de São Brás de Alportel
já está a funcionar - Postal do Algarve
A área, onde são permitidos animais de estimação, tem capacidade para 25 lugares de
caravanas, três dos quais para caravanas de maior dimensão, receção de apoio, wifi
gratuito, zona de descarga de águas residuais domésticas e abastecimento de água,
balneários, lavandaria, ecoponto, entre outras valências.A área, onde são permitidos
animais de estimação, tem capacidade para 25 lugares de caravanas, três dos quais para
caravanas de maior dimensão, receção de apoio, wifi gratuito, zona de descarga de
águas residuais domésticas e abastecimento de á

O Município de São Brás de Alportel inaugurou este sábado a Área de Serviço de Autocaravanas de São
Brás de Alportel (EN2-Km723).

Integrada na Rota Serrana de Autocaravanismo do Algarve, projeto intermunicipal, integrado no
programa regional de valorização dos produtos endógenos “PADRE”, esta área de serviço está localizada
à beira da EN2, na entrada sul da vila, na Rua Jaime Passos Pinto, próxima do centro urbano e das zonas
de comércio e serviços,  beneficiando de excelentes acessibilidades aos seus utilizadores.

“É um investimento muito importante que irá ter um grande impacto na economia local e que vai mais
uma vez afirmar o concelho como um território com uma localização de excelência e com um potencial
natural enorme que importa valorizar”, referiu o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel,
Vitor Guerreiro, no ato da inauguração onde agradeceu o empenho de várias entidades e empresas
parceiras de âmbito local e regional, como é o caso da Associação In Loco, da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) e da Região de Turismo do Algarve (RTA).
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José Apolinário, presidente da CCDR, enalteceu a concretização deste projeto, no âmbito de uma
estratégia regional da maior importância para valorizar as potencialidades da região.

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, reforçou a importância da concretização
deste investimento, da maior importância para o desenvolvimento turístico do Algarve.

A área, onde são permitidos animais de estimação, tem capacidade para 25 lugares de caravanas, três
dos quais para caravanas de maior dimensão, receção de apoio, wifi gratuito, zona de descarga de águas
residuais domésticas e abastecimento de água, balneários, lavandaria, ecoponto, zonas de convívio,
parque de merendas com zona para grelhados, campo de petanca, informação sobre atividades
turísticas e brevemente terá um espaço para aquisição de produtos locais.

Para quem não tem autocaravana e quer ter essa experiência com um toque romântico, a Área de
Serviços de Autocaravanas de São Brás de Alportel “Live on Wheels” irá disponibilizar brevemente a
autocaravana do amor.

As obras foram desenvolvidas pela empresa são-brasense Sérgio Caiado Raminhos, Lda. pelo valor de
140 mil euros.

“Queremos que São Brás de Alportel seja uma referência na área do autocaravanismo do Algarve, com
espaços que primam pela qualidade e pela autenticidade ”, afirmou a vice-presidente da Câmara
Municipal, com pelouro do turismo, Marlene Guerreiro que considera que esta é uma nova etapa do
turismo no concelho.

Ao apostar neste nicho turístico, com presença crescente no território algarvio, o Município espera que
os turistas tenham oportunidade de conhecer o património natural, gastronómico, cultural, arquitetónico
e histórico do concelho e, por essa via, dinamizar a economia local.

Um projeto integrado num projeto intermunicipal, para a criação de uma rede de apoio ao
autocaravanismo na região do Algarve, que foi objeto de uma candidatura a fundos comunitários,
aprovada no âmbito do CRESC Algarve e integrada na Plano de Ação para a Valorização dos Recursos
Endógenos (PADRE).

Uma operação conjunta entre os Municípios de São Brás de Alportel, Silves e Tavira, em parceria com a
Associação In Loco, que contou com um investimento total superior a 590 mil euros, com
comparticipação comunitária de 70% do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Artur Gregório, da Associação In Loco aproveitou a ocasião para explicar que o projeto vai entrar na
segunda fase que se vai focar na promoção de eventos, atividades e a disponibilização de uma
plataforma onde os turistas vão poder planear as suas férias e perceber com antecedência onde querem
ir, o que querem experimentar, onde querem comer, o que visitar, entre outras informações.

“Reforçar a posição do Algarve enquanto região de excelência na área do autocaravanismo ecológico” é
um objetivo que este projeto almeja, sublinhou Artur Gregório.

Este é o segundo espaço do género do concelho, que conta também com o projeto privado
“Motorhome Ecopark São Brás de Alportel”, uma unidade de referência no setor, considerada das
melhores áreas de serviço de autocaravanas do Algarve e a primeira na região a receber o certificado de
homologação da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.
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São Brás de Alportel tem nova Área de Serviço de Autocaravanas
A área, onde são permitidos animais de estimação, tem capacidade para 25 lugares de
caravanas

A Área de Serviço de Autocaravanas de São Brás de Alportel foi inaugurada este sábado, 12 de Março. A
infraestrutura localiza-se à beira da EN2, na Rua Jaime Passos Pinto.

«É um investimento muito importante que irá ter um grande impacto na economia local e que vai mais
uma vez afirmar o concelho como um território com uma localização de excelência e com um potencial
natural enorme que importa valorizar», disse Vítor Guerreiro, presidente da Câmara de São Brás de
Alportel.

O autarca agradeceu o empenho de várias entidades e empresas parceiras de âmbito local e regional,
como é o caso da Associação In Loco, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Algarve (CCDR) e da Região de Turismo do Algarve (RTA).

A área, onde são permitidos animais de estimação, tem capacidade para 25 lugares de caravanas, três
dos quais para caravanas de maior dimensão, receção de apoio, wifi gratuito, zona de descarga de águas
residuais domésticas e abastecimento de água, balneários, lavandaria, ecoponto, zonas de convívio,
parque de merendas com zona para grelhados, campo de petanca, informação sobre atividades
turísticas e brevemente terá um espaço para aquisição de produtos locais.
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Para quem não tem autocaravana e quer ter essa experiência com um toque romântico, a Área de
Serviços de Autocaravanas de São Brás de Alportel “Live on Wheels” irá disponibilizar brevemente a
autocaravana do amor.

As obras foram desenvolvidas pela empresa são-brasense Sérgio Caiado Raminhos, Lda. pelo valor de
140 mil euros.

«Queremos que São Brás de Alportel seja uma referência na área do autocaravanismo do Algarve, com
espaços que primam pela qualidade e pela autenticidade», afirmou Marlene Guerreiro, vice-presidente da
Câmara, com pelouro do turismo.

Ao apostar neste nicho turístico, com presença crescente no território algarvio, o Município espera que
os turistas tenham oportunidade de conhecer o património natural, gastronómico, cultural, arquitetónico
e histórico do concelho e dinamizar a economia local.

Este foi um investimento integrado num projeto intermunicipal, para a criação de uma rede de apoio ao
autocaravanismo na região do Algarve, que foi objeto de uma candidatura a fundos comunitários,
aprovada no âmbito do CRESC Algarve e integrada na Plano de Ação para a Valorização dos Recursos
Endógenos (PADRE).

A operação conjunta entre os Municípios de São Brás de Alportel, Silves e Tavira, em parceria com a
Associação In Loco, contou com um investimento total superior a 590 mil euros, com comparticipação
comunitária de 70% do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Artur Gregório, da Associação In Loco, aproveitou a ocasião para explicar que o projeto vai entrar na
segunda fase que se vai focar na promoção de eventos, atividades e a disponibilização de uma
plataforma onde os turistas vão poder planear as suas férias e perceber com antecedência onde querem
ir, o que querem experimentar, onde querem comer, o que visitar, entre outras informações.

«Reforçar a posição do Algarve enquanto região de excelência na área do autocaravanismo ecológico» é
um objetivo que este projeto almeja, sublinhou Artur Gregório.

Já José Apolinário, presidente da CDDR, enalteceu a concretização deste projeto, no âmbito de uma
estratégia regional da maior importância para valorizar as potencialidades da região.

Por fim, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, reforçou a importância da
concretização deste investimento, da maior importância para o desenvolvimento turístico do Algarve.
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Faro fora da corrida a Capital Europeia da Cultura «não significa
parar» de trabalhar
O presidente da Câmara de Faro disse hoje que mesmo não integrando as cidades
finalistas à Capital Europeia da Cultura 2027, a autarquia «ganhou» com o processo e o
seu afastamento não significa que pare de trabalhar.

“O processo de candidatura foi essencial para olharmos para o concelho e para região de uma forma
muito participada. Sabemos que construímos uma candidatura pertinente e de qualidade. O resultado
obtido não significa que vamos parar”, referiu Rogério Bacalhau, citado numa nota do município.

As cidades de Ponta Delgada, Braga, Aveiro e Évora passam para a fase final do processo de candidatura
a Capital Europeia da Cultura em 2017, como foi hoje anunciado pelo júri internacional que procedeu à
escolha, tendo ficado de fora da corrida Faro, Coimbra, Funchal, Guarda, Leiria, Oeiras, Viana do Castelo
e Vila Real.

Afirmando que a equipa que preparou a candidatura apresentada pela capital algarvia deu “o seu melhor”,
o presidente da Câmara de Faro sublinhou “que o mais importante não era ganhar o título, mas sim o
processo” e que o “caminho está iniciado”, havendo, agora, trabalho pela frente.

“Embora o desfecho não tenha sido o desejado pelo Município de Faro e pelas entidades coprodutoras da
candidatura, as temáticas tratadas em sede de candidatura continuam a merecer a atenção das
entidades públicas locais e regionais”, acrescentou Rogério Bacalhau.

Segundo a autarquia, o processo de candidatura Faro2027 envolveu a participação direta de mais de
3.000 pessoas de toda a região, entre artistas, crianças, jovens, empresários, autarcas,
desempregados, reformados, especialistas, catedráticos, residentes estrangeiros e turistas.

Com base nas ideias recolhidas, o dossier de candidatura abordou temáticas como a água, a
multiculturalidade, as alterações climáticas e a massificação turística, tendo sido apresentadas propostas
para o estabelecimento de melhores ligações com a Europa no âmbito da cultura e sustentabilidade.

“Não podemos ignorar todo o trabalho desenvolvido, a energia gerada, ou as questões apontadas pelas
pessoas que participaram no processo. Existem projetos que já estão em curso e a que pretendemos
continuar a dar seguimento como a reabilitação da Fábrica da Cerveja, o Quilómetro Cultural ou a
Embaixada Gastronómica”, observou.
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As quatro cidades finalistas foram escolhidas entre 12 que apresentaram uma candidatura e passam para
a fase final do processo de escolha da Capital Europeia da Cultura em 2027.

As candidaturas foram avaliadas por um júri que integrou representantes do Parlamento Europeu, do
Conselho Europeu, da Comissão Europeia, do Comité das Regiões e do Ministério da Cultura de Portugal.

No passado, três cidades portuguesas receberam o título de Capital Europeia da Cultura: Lisboa, em
1994, Porto, em 2001, e Guimarães, em 2012.
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Cidade de Faro não foi selecionada para Capital Europeia da
Cultura 2027
Faro não foi uma das cidades selecionadas pelo júri da União Europeia para a segunda
fase da competição. As cidades de Aveiro, Braga, Évora e Ponta Delgada seguiram para a
fase seguinte. Foi com “tristeza” que o Município de Faro e os responsáveis pela
candidatura anunciaram hoje, dia 11 de março, esta decisão do júri. …

Faro não foi uma das cidades selecionadas pelo júri da União Europeia para a segunda fase da
competição.  As cidades de Aveiro, Braga, Évora e Ponta Delgada seguiram para a fase seguinte.

Foi com “tristeza” que o Município de Faro e os responsáveis pela candidatura anunciaram hoje, dia 11
de março, esta decisão do júri.

“Demos o nosso melhor e agradecemos às milhares de pessoas que connosco construíram esta
candidatura. Sempre afirmámos que o mais importante não era ganhar o título, mas sim o processo. O
processo de candidatura foi essencial para olharmos para o concelho e para região de uma forma muito
participada. Sabemos que construímos uma candidatura pertinente e de qualidade. O resultado obtido
não significa que vamos parar. O caminho está iniciado, há que continuar a trabalhar”: afirmou Rogério
Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, que esteve presente na conferência de imprensa onde
o júri Europeu anunciou os finalistas.

“Embora o desfecho não tenha sido o desejado pelo Município de Faro e pelas entidades co-produtoras
da candidatura, as temáticas tratadas em sede de candidatura continuam a merecer a atenção das
entidades públicas locais e regionais. Relembramos que o processo de candidatura Faro2027 envolveu a
participação direta de mais de 3000 pessoas de toda a região do Algarve. Artistas, crianças, jovens,
empresários, autarcas, desempregados, reformados, especialistas internacionais, catedráticos,
residentes estrangeiros e turistas,  foram consultados e apresentaram ideias para a região.

Com base nas ideias recolhidas, o Dossier de Candidatura apresentou diversas temáticas como a água, a
multiculturalidade, as alterações climáticas e a massificação turística. O Dossier de Candidatura
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apresentou ainda propostas para o estabelecimento de melhores ligações com a Europa no domínio da
cultura e da sustentabilidade.

Importa sublinhar o envolvimento e cooperação regional ao longo de todo este processo, reconhecendo
o papel da Universidade do Algarve, da Região de Turismo do Algarve, da CCDR Algarve, da Direção
Regional de Cultura do Algarve, do IPDJ Algarve, e em especial de todos os Municípios do Algarve e de
muitas organizações e agentes culturais e sociais da região que deste a primeira hora apoiaram este
projeto.”

“Não podemos ignorar todo o trabalho desenvolvido, a energia gerada, ou as questões apontadas pelas
pessoas que participaram no processo. Existem projetos que já estão em curso e que pretendemos
continuar a dar seguimento como a reabilitação da Fábrica da Cerveja, o Quilómetro Cultural ou a
Embaixada Gastronómica. Faro assumiu igualmente compromissos no âmbito do projeto das açoteias
criativas. Somos líderes do European Creative Rooftop Network (ECRN) que junta 9 cidades, num
projeto financiado pelo programa Europa Criativa no valor de 4M€ a 4 anos. A Convenção de Faro e as
iniciativas planeadas no âmbito da mesma como as Conferências Internacionais anunciadas ou o projeto
MI.MOMO.FARO vão continuar a ser desenvolvidos assim com outros projectos que atempadamente
anunciaremos, com todo o nosso empenho”, afirma Rogério Bacalhau.
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São Brás de Alportel quer ser referência na área do
autocaravanismo do Algarve - O Algarve
Área de Serviço de Autocaravanas de São Brás de Alportel EN2-KM723 está em
funcionamento O investimento neste novo espaço de...

Área de Serviço de Autocaravanas de São Brás de Alportel EN2-KM723 está em funcionamento

O investimento neste novo espaço de alojamento tem como objetivo atrair este segmento turístico com
um importante crescimento que contribuirá para prosseguir a estratégia de dinamização da economia
local, enquanto polo de promoção turística, convidando a  conhecer o concelho e a cultura do Algarve
autêntico. Para quem não tem autocaravana e quer experimentar uma versão romântica deste conceito
turístico, será brevemente disponibilizada a “Caravana do Amor”.

O Município de São Brás de Alportel inaugurou este sábado, 12 de março, a Área de Serviço de
Autocaravanas de São Brás de Alportel. Integrada na Rota Serrana de Autocaravanismo do Algarve,
projeto intermunicipal, integrado no programa regional de valorização dos produtos endógenos “PADRE”,
esta área de serviço está localizada à beira da EN2, na entrada sul da vila, na Rua Jaime Passos Pinto,
próxima do centro urbano e das zonas de comércio e serviços,  beneficiando de excelentes
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acessibilidades aos seus utilizadores.

“É um investimento muito importante que irá ter um grande impacto na economia local e que vai mais
uma vez afirmar o concelho como um território com uma localização de excelência e com um potencial
natural enorme que importa valorizar”, referiu o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel,
Vitor Guerreiro, no ato da inauguração onde agradeceu o empenho de várias entidades e empresas
parceiras de âmbito local e regional, como é o caso da Associação In Loco, da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) e da Região de Turismo do Algarve (RTA).

José Apolinário, Presidente da CCDR, enalteceu a concretização deste projeto, no âmbito de uma
estratégia regional da maior importância para valorizar as potencialidades da região.

João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve, reforçou a importância da concretização
deste investimento, da maior importância para o desenvolvimento turístico do Algarve.

A área, onde são permitidos animais de estimação, tem capacidade para 25 lugares de caravanas, três
dos quais para caravanas de maior dimensão, receção de apoio, wifi gratuito, zona de descarga de águas
residuais domésticas e abastecimento de água, balneários, lavandaria, ecoponto, zonas de convívio,
parque de merendas com zona para grelhados, campo de petanca, informação sobre atividades
turísticas e brevemente terá um espaço para aquisição de produtos locais.

Para quem não tem autocaravana e quer ter essa experiência com um toque romântico, a Área de
Serviços de Autocaravanas de São Brás de Alportel “Live on Wheels” irá disponibilizar brevemente a
autocaravana do amor.

As obras foram desenvolvidas pela empresa são-brasense Sérgio Caiado Raminhos, Lda. pelo valor de
140 mil euros.

“Queremos que São Brás de Alportel seja uma referência na área do autocaravanismo do Algarve, com
espaços que primam pela qualidade e pela autenticidade ”, afirmou a Vice-presidente da Câmara
Municipal, com pelouro do turismo, Marlene Guerreiro que considera que esta é uma nova etapa do
turismo no concelho.

Ao apostar neste nicho turístico, com presença crescente no território algarvio, o Município espera que
os turistas tenham oportunidade de conhecer o património natural, gastronómico, cultural, arquitetónico
e histórico do concelho e, por essa via, dinamizar a economia local.

Um projeto integrado num projeto intermunicipal, para a criação de uma rede de apoio ao
autocaravanismo na região do Algarve, que foi objeto de uma candidatura a fundos comunitários,
aprovada no âmbito do CRESC Algarve e integrada na Plano de Ação para a Valorização dos Recursos
Endógenos (PADRE).

Uma operação conjunta entre os Municípios de São Brás de Alportel, Silves e Tavira, em parceria com a
Associação In Loco, que contou com um investimento total superior a 590 mil euros, com
comparticipação comunitária de 70% do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Artur Gregório, da Associação In Loco aproveitou a ocasião para explicar que o projeto vai entrar na
segunda fase que se vai focar na promoção de eventos, atividades e a disponibilização de uma
plataforma onde os turistas vão poder planear as suas férias e perceber com antecedência onde querem
ir, o que querem experimentar, onde querem comer, o que visitar, entre outras informações.

“Reforçar a posição do Algarve enquanto região de excelência na área do autocaravanismo ecológico” é
um objetivo que este projeto almeja, sublinhou Artur Gregório.

Importa recordar que este é o segundo espaço do género do concelho, que conta também com o
projeto privado “Motorhome Ecopark São Brás de Alportel”, uma unidade de referência no setor,
considerada das melhores áreas de serviço de autocaravanas do Algarve e a primeira na região a receber
o certificado de homologação da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.

Câmara Municipal de São Brás de Alportel
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Nova marca turística da Eurocidade do Guadiana apresentada na
BTL
Na quarta-feira

Vila Real de Santo António e Castro Marim vão apresentar a nova marca turística da Eurocidade do
Guadiana, denominada “A Fronteira Líquida”, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que vai decorrer a
partir de quarta-feira, dia 16, até domingo, dia 20, na Feira Internacional de Lisboa, no Parque das
Nações.

A apresentação terá lugar na quarta-feira, dia 16 de Março, às 11h15, na zona de atos do stand do
Turismo do Algarve (pavilhão 1), «e dá seguimento à apresentação homóloga já realizada na Feira
Internacional de Turismo de Madrid».

Além dos municípios de Castro Marim e Vila Real de Santo António, também marcarão presença
representantes de Ayamonte.

A marca “A Fronteira Líquida” foi criada no âmbito do projeto EuroGuadiana 2020 (POCTEP – Interreg
2014-2020) e «apela não só às qualidades naturais e paisagísticas do território, mas também ao seu
património cultural e à vasta oferta de atividades de lazer», segundo a Câmara de VRSA.

«A imagem partilhada pelos municípios situados em torno da foz do Guadiana aposta na união dos
recursos turísticos das três povoações que servem de elo de ligação entre as regiões da Andaluzia e do
Algarve, oferecendo o melhor de cada uma delas», acrescentou.
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“A Fronteira Líquida” agrega ainda «as principais marcas de identidade de um território que se pressupõe
ter a delimitação fronteiriça mais antiga da Europa, mas que também serve de ponte para a convivência
e para a coesão territorial».
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Lagos preparou «algumas surpresas» para mostrar na Bolsa de
Turismo de Lisboa
Feira decorre no final desta semana

A Câmara de Lagos tem preparadas «algumas surpresas» para mostrar na Bolsa de Turismo de Lisboa, a
principal feira do setor em Portugal, que se volta a realizar entre os dias 16 e 20 de Março na Feira
Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, após dois anos de interregno devido à pandemia.

A autarquia lacobrigense, à semelhança das outras Câmaras algarvias, vai ter um stand no pavilhão do
Turismo do Algarve/Região de Turismo do Algarve, «o qual tem como novidade um espaço mais
modernizado e a aposta no turismo industrial para promover o principal destino turístico do país»,
segundo a Câmara de Lagos.

O espaço do Algarve «terá 700 metros quadrados onde, para além da representação dos municípios
algarvios, estarão também presentes dezoito unidades hoteleiras e operadores turísticos. Para tornar o
ambiente mais acolhedor e tecnológico, o espaço terá disponível uma mesa interativa com
representação dos dezasseis concelhos e um dispositivo com efeitos holográficos».

A autarquia lacobrigense  também tem «algumas surpresas preparadas para se destacar como destino
turístico de excelência».

Para além de todo o material de promoção das suas várias valências ao nível de sol e praia, natureza,
património, história, gastronomia, cultura e artes, os visitantes terão oportunidade de assistir a três
apresentações de projetos do concelho.
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No dia 17, às 18h00, a Estação Náutica de Lagos será a grande protagonista de uma sessão que contará
com a presença do premiado surfista Alex Botelho. No dia 18, às 19h00, será apresentado o livro “Baía
de Lagos – Comida do Mar”, uma edição da Câmara Municipal de Lagos da autoria de Patrícia Borges
(texto) e Nicolas Lemonnier (fotografia), «contando ainda com uma degustação de ostras pela Ostra
Select Algarve».

No dia 19 decorre a apresentação da 33ª edição da Feira Concurso Arte Doce, «um dos grandes
eventos de Lagos que regressa este ano com mais dias (27 a 31 de Julho), mais concertos, um espaço
alargado, artesanato, tasquinhas e, claro, muitos doces regionais. Para adoçar a boca dos visitantes,
será feita uma degustação de saborosos produtos regionais».
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