
AMBITUR

29/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

AHRESP defende reforço urgente da Linha de Apoio ao Turismo
2021 | Ambitur
No contexto de grande incerteza que se vive atualmente, as empresas do turismo foram
apanhadas pelo aumento brutal dos custos operacionais, numa fase em que tentavam
lentamente reerguer-se após dois anos de pandemia Covid-19 e severos prejuízos
financeiros. Por esse motivo, diz a AHRESP, é fundamental dotar estas empresas de
instrumentos de apoio financeiro capazes de garantir a sua sobrevivência e assegurar
que conseguem fazer face à subida do preço da energia e das matérias-primas.

No contexto de grande incerteza que se vive atualmente, as empresas do turismo foram apanhadas pelo
aumento brutal dos custos operacionais, numa fase em que tentavam lentamente reerguer-se após dois
anos de pandemia Covid-19 e severos prejuízos financeiros. Por esse motivo, diz a AHRESP, é
fundamental dotar estas empresas de instrumentos de apoio financeiro capazes de garantir a sua
sobrevivência e assegurar que conseguem fazer face à subida do preço da energia e das matérias-
primas.

Assim, a associação defende o reforço urgente da dotação da Linha de Apoio ao Turismo 2021, lançada
pelo Banco Português de Fomento no final do ano anterior, garantindo o acesso universal a todas as
empresas que precisam de financiar as suas necessidades de tesouraria imediatas. Esta linha pode
conceder financiamentos bancários de curto, médio e longo prazo para necessidades de tesouraria e
para investimento em ativos fixos corpóreos e incorpóreos.
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AHRESP pede reforço para turismo
A AHRESP pediu o “reforço urgente” da dotação da linha de apoio ao turismo 2021, para
garantir a sobrevivência das empresas
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Alojamento e restauração tiveram maior queda no valor
acrescentado bruto em 2020, aponta o INE
Os setores da informação e comunicação e energia e água registaram os únicos
crescimentos no Valor Acrescentado Bruto no conjunto das empresas portuguesas em
2020, indica o INE

O primeiro ano da pandemia, 2020, foi muito duro para vários setores de atividade económica, mas o
tombo fez-se sentir especialmente nas áreas ligadas ao turismo. Os dados definitivos do Instituto
Nacional de Estatística (INE) sobre as empresas em Portugal, divulgados esta terça-feira, mostram que o
setor do alojamento e restauração foi aquele que viu a maior redução no Valor Acrescentado Bruto
(VAB) face a 2019.

No geral, em 2020, "as empresas não financeiras registaram decréscimos do volume de negócios e do
VAB de 10% e 9,8%, respetivamente", depois de terem crescido 4% e 5,8% em 2019", indica o INE.

E, continua o instituto, "foi no alojamento e restauração que se verificou a maior descida no VAB (-
53,9% face a 2019)". Segue-se o setor do transporte e armazenagem, com uma queda de mais de
33%. Por outro lado, os setores da informação e comunicação e energia e água registaram os únicos
crescimentos no conjunto das empresas (11,2% e 1,4%, relativamente a 2019).

Adicionalmente, o INE mostra que as "empresas não financeiras de grande dimensão registaram
variações mais negativas [do VAB] comparativamente às PME [pequenas e médias empresas]".

O gabinete estatístico indica ainda que, no ano em análise, 35.610 sociedades não financeiras iniciaram
atividade, o que compara com as 24.941 que encerraram a atividade.

Quanto à produtividade, esta atingiu 27.822 euros, menos 1880 euros que em 2019. Já a remuneração
média anual aumentou 1,2%, para 15.188 euros.

No que se refere à digitalização, cerca de "12% das sociedades com 10 ou mais pessoas ao serviço
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atingiram um nível muito alto ou alto de intensidade digital", o que compara com 15% da média da União
Europeia.

"Com referência aos dados do Relatório Único de 2019, 19,1% dos trabalhadores das sociedades não
financeiras detinham habilitação superior. O setor da informação e comunicação apresentou a maior
proporção de trabalhadores com licenciatura ou habilitação superior (67%) e o do alojamento e
restauração a menor (8,1%)", refere ainda o INE.
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Importância do Turismo deve continuar a merecer toda a atenção
do Governo
Com a constituição do novo Governo, a AHRESP acredita que o T urismo continuará a
merecer, como assim tem acontecido, a reconhecida importância que tem na economia
portuguesa

Embora surpreendidos pela integração do Turismo com o Comércio e Serviços, que irá exigir uma tarefa
de elevada responsabilidade, a AHRESP confia plenamente na gestão desta nova, e importante,
Secretaria de Estado.

A criação da Secretaria de Estado do Turismo, Comércio e Serviços assentou, seguramente, no elevado
desempenho e competências várias da futura Secretária de Estado, Rita Marques, com quem a AHRESP
trabalhou, em permanente diálogo no último Governo, e que desde já felicitamos. Neste novo ciclo
governativo, a AHRESP continuará com a disponibilidade e total lealdade em todas as dinâmicas que
viermos a enfrentar e assumiremos, sempre, o papel institucional de agentes ativos na busca das
melhores soluções para as empresas da restauração, similares e do alojamento turístico.
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Turismo: Mais vale prevenir que requalificar
No futuro próximo, não basta que a gestão do turismo perceba se o colaborador tem ou
não competências e capacidades

Se, para Portugal, o turismo é um dos grandes motores de desenvolvimento do país, sendo este setor
caracterizado pela qualidade do serviço prestado, as empresas são obrigadas a apostar na atração e
fidelização do seu capital humano enquanto fator estratégico para o sucesso organizacional.

A atual gestão do Capital Humano, face ao problema da elevada taxa de rotatividade dos seus
funcionários, tem que avaliar as competências específicas necessárias do colaborador para o lugar que
pretende ocupar, potenciando assim a atração de candidatos qualificados, devendo-se preocupar mais
com os valores, expectativas, satisfação e perceção dos funcionários quanto às oportunidades internas
para o seu desenvolvimento pessoal.

Porque as crises externas, sectoriais ou globais, não têm data marcada, a preparação da gestão das
organizações para enfrentar os múltiplos obstáculos e incertezas que daí advêm, que representam
grandes ameaças à vitalidade e sobrevivência das organizações, deverá ter sempre em conta que os
recursos humanos são um importantíssimo ativo para a manutenção da estabilidade organizacional.

Com a alteração do contexto externo, crise global COVID-19, a gestão das organizações teve que se
adaptar às novas formas de comunicar internamente, à integração dos colaboradores nas novas
técnicas de trabalho, à gestão de desempenho e ao planeamento e desenvolvimento das lideranças.

Os líderes de RH foram confrontados com desafios significativos na redução do impacto da crise nos
custos através de licenças forçadas e outras práticas, tendo que decidir, e para cumprimento das
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imposições governativas, quem ficava na empresa, quem entrava em regime de teletrabalho, quem
entrava em Layoff e quem não iria ter os seus contratos de trabalho renovados.

Estas situações nem sempre foram compreendidas ou consideradas justas pelos colaboradores, que
esperavam que a organização os protegesse nestas situações de crise, provocando elevados níveis de
ansiedade e frustração e causando um aumento significativo da sensação de insegurança laboral.

No futuro próximo, não basta que a gestão do turismo perceba se o colaborador tem ou não
competências e capacidades. Terá de garantir que as suas qualificações estão adequadas à função que
ocupa, que a perceção das oportunidades de crescimento profissional é uma realidade, com horários de
trabalho mais flexíveis e ajustados ao mercado, recebendo uma remuneração adequada à sua função,
equitativa face ao mercado e justa quanto ao desempenho.

Uma perceção de um clima inovador dentro da organização permite aos colaboradores criarem e
desenvolverem novos produtos, serviços e novas formas de realização de tarefas, promotores da
motivação e satisfação, desenvolvendo-lhes capacidades e competências que os tornam mais aptos a
aceitar novos desafios e a ocupar funções de acordo com as estratégias suportadas em fatores
diferenciadores, responsáveis pelo crescimento e sustentabilidade das organizações modernas.
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Sustentabilidade do turismo vai além do ambiente e abrange o
social, defende Turismo de Portugal
O presidente do T urismo de Portugal defende que sustentabilidade no turismo vai além
do ambiente e abrange questões tecnológicas e sociais e pede reconhecimento "como um
setor de competitividade".

A sustentabilidade no turismo está ligada a questões ambientais e energéticas, tecnológicas ou sociais e
é importante para assegurar que a atividade traz benefícios à vida e residentes de um território, defendeu
o presidente do Turismo de Portugal.

Luís Araújo manifestou esta posição ao participar num painel dedicada à sustentabilidade do turismo
realizado esta terça-feira na Conferência Internacional Inova Algarve 2.0 — Inovação e Turismo, inserida
na Algarve Tech Hub Summit, que se prolonga até quinta-feira em Faro e Loulé.

Segundo o responsável, a sustentabilidade “é não só essencial à evolução do setor como um todo, mas
um fator de atratividade e de competitividade do turismo”, que pode servir de “âncora” ao seu
desenvolvimento e permitir que este cresça até “aos 27.000 milhões de euros em 2027”.

O presidente do Turismo de Portugal, que participou no painel de forma remota desde Israel, sinalizou
que 2019 encerrou o ano “com 18,4 mil milhões de euros” e que o objetivo passa por “crescer com
conta, peso e medida”.

“Foi por isso que colocámos também objetivos muito claros na componente social, que tem a ver com a
redução da sazonalidade”, afirmou, argumentando que é também necessário ter em atenção a
“qualidade de vida para as populações que vivem no território”.

Nesse sentido, é preciso fazer com que a maioria da população, principalmente nos grandes centros
urbanos, reconheça “o setor do turismo como um setor de competitividade” e que este aporta “benefício
para as suas vidas pessoais”.

“Do ponto de vista ambiental, o objetivo é muito mais simples na ótica de escrever, mas mais difícil de
alcançar, que é termos 90% da atividade turística, desde a hotelaria, alojamento local, rent-a-car e
restauração, 90% das empresas a adotar medidas de gestão de eficiência energética, de resíduos e
água”, afirmou.

Na mesma ocasião, Cristina Siza Vieira, presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal
(AHP) afirmou que a “sustentabilidade” é uma área onde “há muito para fazer” e onde “as empresas são
de facto o veículo para a implementação desse desenvolvimento sustentável”.

Os parâmetros de sustentabilidade das empresas passarão, assim, a ser incluídos na informação
disponibilizada pelas empresas, à semelhança dos lucros ou da informação financeira, destacou a mesma
fonte, no painel moderado pelo professor da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve João
Albino Silva.

Cristina Siza Vieira apontou como exemplo o anúncio da companhia aérea dos Países Baixos KLM, por
ocasião dos seus 100 anos, que “prova bem” como, em 2019, a “mais antiga companhia aérea
comercial do mundo” já começava a “colaborar ativamente” e “assumir-se como parte fundamental
desta revolução tectónica e brutal que é mudar o nosso modelo de produção”.

António Jorge Costa, presidente do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT), foi
outro dos participantes no painel e também considerou que a sustentabilidade do turismo “pode trazer
mais-valias, logo à partida, para os residentes”, assim como para os empresários.
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A mesma fonte considerou que as métricas do passado que se reportavam a números de dormidas ou
de hóspedes estão agora a dar espaço a outras e o IPDT quis saber o que todas Entidades Regionais de
Turismo de Portugal, exceto Lisboa, consideravam importante para se considerarem como um destino
turístico de sucesso.

Na ótica destas entidades, um destino turístico de sucesso gera rendimento para a comunidade local,
garante a qualidade de vida da população, valoriza e preserva as identidades, o património, a cultura e as
tradições locais e promove um uso sustentável dos ecossistemas e a preservação dos recursos naturais,
praticando uma abordagem de economia circular”, enalteceu.

A mesma fonte mostrou-se ainda satisfeita por as “variáveis mais importantes no sucesso de um
destino” elencadas pelas entidades regionais consultadas foram “o nível de satisfação dos residentes com
o turismo” e a “satisfação dos visitantes com experiência no destino”, que mostram como as questões
da sustentabilidade estão no centro da preocupação.
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Crise energética: SATA não aumenta “por enquanto” tarifas
aéreas
A transportadora admite que o aumento do preço do combustível “impacta naturalmente
a operação”, mas refere que se tem “mitigado este impacto através de maior esforço de
poupanças em outras áreas"

A SATA não aumenta “por enquanto” as suas tarifas aéreas na sequência do impacto do aumento dos
combustíveis, mas esta posição poderá ter de ser “reequacionada” se o cenário se mantiver, disse à
Lusa fonte oficial da empresa.

Em resposta a perguntas da agência Lusa, a transportadora - que opera entre ilhas com a SATA Air
Açores e para o exterior da região com a Azores Airlines - admite que o aumento do preço do
combustível “impacta naturalmente a operação das companhias aéreas do grupo”, mas refere que se
tem “mitigado este impacto através de maior esforço de poupanças em outras áreas, na busca de
contínua eficiência na operação aérea”.

De acordo com a SATA, "ainda é prematuro analisar com rigor o impacto que está a ter o custo dos
combustíveis no cômputo geral da operação aérea, tendo em conta o ainda breve período de análise de
que se dispõe neste momento".

"Por enquanto não estamos a aplicar outras ações, como, por exemplo, a aplicação de uma sobretaxa
de combustível ou o aumento do preço da tarifa. Porém, se o fenómeno se mantiver por um período
prolongado, esta posição poderá ter de ser reequacionada", é referido.

Segundo a empresa, os custos com combustível "representam, tipicamente, entre um quarto e um terço
dos custos das companhias aéreas".

A TAP já anunciou que vai aumentar a sobretaxa de combustível devido à subida do preço do petróleo,
indicando que, "a curto prazo, é inevitável que os preços das viagens" subam, de acordo com um
comunicado emitido em 17 de março.
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"Em consonância com outras grandes companhias aéreas, a TAP Air Portugal vai aumentar a taxa YQ
(conhecida como taxa de combustível) devido ao aumento do preço do 'jetfuel' [combustível para
aviação], um dos principais fatores de custo na aviação", referiu.

A RENA - Associação Representativa das Companhias Aéreas em Portugal admitiu já que, se o preço do
combustível para aviões se mantiver elevado, “é razoável esperar” que se reflita nos resultados das
companhias aéreas e nos preços aos clientes.

“Se o preço do combustível para aviões a jato se mantiver tão elevado, então, com o tempo, é razoável
esperar que isso se reflita nos resultados das companhias aéreas e, consequentemente, nos preços aos
clientes”, disse o presidente da RENA, Paulo Geisler, em resposta escrita à Lusa.

Segundo o representante, “a absorção do aumento do preço dos combustíveis tem sempre um impacto
muito grande nos custos” das companhias aéreas, sobretudo numa altura em que a indústria da aviação
está ainda a recuperar da crise causada por dois anos de pandemia. O presidente da RENA realçou que o
aumento do preço dos combustíveis “é mais um enorme desafio”.

A RENA tem entre os seus associados a TAP, a SATA, a British Airways e a Swiss.
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Como o conflito na Ucrânia está a redesenhar o espaço aéreo
europeu
T rês décadas após a queda do Muro de Berlim, uma enorme 'Cortina de Ferro' voltou a
cair nos céus europeus.

Durante os anos da Guerra Fria, para viajar da Europa para a Ásia era necessário fazer um desvio de
milhares de quilômetros, pelo Alasca e Gronelândia, para evitar cruzar as fronteiras da antigo URSS –
nenhum avião comercial podia sobrevoar o território soviético, complicando muito as ligações aéreas
entre capitais como Londres e Paris com a China ou Japão. Agora, três décadas após a queda do Muro
de Berlim, uma enorme ‘Cortina de Ferro’ voltou a cair nos céus europeus.

A invasão da Ucrânia pela Rússia teve o condão de voltar a criar enormes áreas proibidas no céu, com
grandes implicações para as companhias aéreas e passageiros, revela a publicação espanhola ‘Expansión’
– desde 26 de fevereiro que Estados Unidos, Canadá e União Europeia proibiram qualquer avião de
propriedade, fretado ou controlado de alguma forma por empresas russas, de entrar no seu espaço
aéreo.

Esta proibição veio interromper a programação das companhias aéreas no seus corredores entre a
Europa e a Ásia. Diversos conglomerados da aviação, como a Air France, KLM, British Airways, Iberia,
Lufthansa e Finnair, entre outros, foram afetados nas suas ligações, principalmente com a China, Japão e
Coreia do Sul. O mesmo com os asiáticos, como a Japan Airlines, que viram-se forçados a reformular as
suas rotas.

“Esperamos que o voo para Pequim seja 40 minutos mais longo, 90 minutos para Seul e cerca de duas
horas para Tóquio; as rotas não tocam os espaços aéreos da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia”, garantiram
fontes da Lufthansa em relação aos seus voos de Frankfurt, o seu principal hub europeu.

Algumas das rotas mais rápidas pelo Hemisfério Norte passam pelo espaço aéreo russo, europeu ou
canadiano. Sem acesso às rotas aéreas da Rússia, as companhias aéreas ocidentais terão de desviar os
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seus voos para o sul, evitando também as zonas de conflito do Médio Oriente. “Por causa da situação
geográfica da Rússia, as rotas aéreas de todo o mundo passam pelo espaço aéreo russo todos os dias”,
explicou Mikael Robertsson, cofundador do popular site de rastreamento de voos ‘Flightradar24’, em
declarações à ‘CNN’. “Da UE, centenas de voos transitam pela Rússia a caminho de destinos na Ásia.
Além disso, a maior parte do tráfego de carga entre os EUA e a Ásia passa por pelo menos uma pequena
porção do espaço aéreo russo.”

Da ‘Eurocontrol’, a organização que zela pela segurança aérea na Europa, é estimado que cerca de 90
voos diários de países da União Europeia sobrevoavam a Rússia antes da guerra. Alguns exemplos:

O avião que cobria a rota Frankfurt-Pequim, da Lufthansa, sobrevoava a Rússia e a China para chegar a
Tóquio pelo Mar do Japão. Após a guerra na Ucrânia, foi obrigada a modificar o seu itinerário, deixando a
Europa pela fronteira sudeste da Bulgária e pelas ex-repúblicas soviéticas da Geórgia, Azerbaijão e
Cazaquistão. No total, o tempo de voo estende-se agora por mais uma hora, chegando às 12 horas e
15 minutos em média.

Já a rota entre Londres e Nova Delhi, operada pela British Airways, agora leva 40 minutos a mais, em
média, pois precisa atravessar os Mares Negro e Cáspio para evitar o território russo. O mesmo
acontece com os voos entre Paris e Seul, que demoram mais uma hora e meia, e as conexões da
Finlândia com Bangkok, que duram agora em média pouco menos de 2 horas (das 9h48 às 11h28).

As consequências para a indústria são variadas: a extensão das rotas fez aumentar o uso de querosene
e as emissões, fator cada vez mais importante no sector. O maior tempo implica também maiores
custos de pessoal para cada voo, o que pode significar um aumento das tarifas.

A Rússia é considerada o país mais caro para voar (em particular, a região da Sibéria). Após a
desintegração da URSS, as companhias aéreas conseguiram recuperar as rotas pela Rússia, ainda que
com várias condições: pagando tarifas altas e apenas as autorizadas (uma por país), o que terminou os
planos dos grupos low-cost.

Mas Moscovo também fica a perder: vinculada por uma série de acordos de codeshare com a
companhia aérea Aeroflot, controlada pelo Kremlin, fica sem uma importante fonte de receita. A
Comissão Europeia estimou em 380 milhões de euros o que as empresas do Velho Continente pagam
anualmente. “A maioria, diretamente para a concorrente Aeroflot”, apontou Bruxelas – este dados
correspondem a 2008, pelo que se espera que esse valor seja na realidade muito superior. Além disso,
os cancelamentos de voos e desvios caros estão a prejudicar a recuperação do sector após alguns anos
muito difíceis devido à pandemia da Covid-19.
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Associação de Agências de Viagens faz protocolo com Moneris
para que seus associados beneficiem de apoio no acesso ao PRR
A Moneris e a APAVT  (Associação Portuguesa das Agências de Viagem e T urismo)
estabeleceram um protocolo de cooperação, através do qual as agências de viagens e
operadores turísticos associados passam a beneficiar de apoio no acesso aos fundos do
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Portugal 2030.

A Moneris e a APAVT (Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo) estabeleceram um
protocolo de cooperação, através do qual as agências de viagens e operadores turísticos associados
passam a beneficiar de apoio no acesso aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do
Portugal 2030.

De acordo com o protocolo, que foi assinado no decorrer da BTL-Bolsa de Turismo de Lisboa, a Moneris
vai, através da associação, disponibilizar às empresas conteúdos especializados, acções de informação e
sensibilização como workshops e webinares, direccionados sobre a estrutura e as medidas relevantes
dos Fundos Europeus e do PRR para os associados da APAVT, detalhando as iniciativas projectadas em
cada uma das medidas.

A Moneris disponibiliza-se também a dar aconselhamento especializado aos associados da APAVT no
âmbito das candidaturas em aberto e das linhas de financiamento disponíveis, verificando também a
viabilidade económico-financeira de uma candidatura aos Fundos Europeus ou ao PRR. Sendo viável, este
protocolo garante aos associados da APAVT condições vantajosas na elaboração e acompanhamento de
candidaturas.

Para Rui Pedro Almeida, CEO e Managing partner da Moneris: «Temos, na Moneris, uma enorme
afinidade com o sector do Turismo, contando com um Centro de Competências dedicado, que pensa
estrategicamente esta importante actividade económica. A nossa ligação à APAVT e às Agências de
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Viagem é única, sendo que o nosso conhecimento consolidado do setor permite-nos aportar valor e
acompanhar estas empresas, nesta fase de retoma e em que serão disponibilizados fundos europeus de
apoio à sua recuperação e ao seu desenvolvimento».

Para Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT: «Fica agora preenchida, num momento particularmente
oportuno, a satisfação de uma necessidade antiga de todos os nossos associados – a necessidade de
serem acompanhados nos processos relacionados com o acesso a fundos comunitários. É, pois, com
satisfação, e ainda mais, com ambição, que acolhemos a Moneris enquanto nosso parceiro».
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Algarve Tech Hub Summit | 2º Dia - "O Futuro do Turismo em
Análise"
O segundo dia do Algarve T ech Hub Summit foi preenchido com a conferência
internacional Inova Algarve 2.0 – Inovação e T urismo. Especialistas e instituições
analisaram o futuro do Turismo

O segundo dia do Algarve Tech Hub Summit foi preenchido com a conferência internacional
Inova Algarve 2.0 – Inovação e Turismo. Especialistas e instituições analisaram o futuro do
Turismo. A abertura esteve a cargo de Vítor Neto, presidente da direção do NERA, Vítor Aleixo,
presidente da Câmara Municipal de Loulé, Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve, António Pina,
presidente do Conselho Intermunicipal da AMAL, e João Fernandes, presidente da Região de Turismo do
Algarve, que traçaram um retrato do setor e salientaram a importância de estabelecerem uma rede
colaborativa para atingirem resultados.

Da “Recuperação, Coesão e Inovação” trazida pela comissária europeia Elisa Ferreira à “Sustentabilidade
como Fator de Competitividade no Turismo”, defendida por Cristina Siza Vieira, presidente executiva da
AHP, António Jorge Costa, presidente da IPDT, Alessandra Priante, diretora para a Europa da Organização
Mundial de Turismo – num vídeo gravado no Aeroporto de Barajas, em Madrid, por conta de um atraso
de um voo – e Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal – a partir de Telavive, Israel, onde
participa numa feira de Turismo. A manhã, nas instalações do NERA, em Loulé, foi profícua na partilha de
pontos de vista sobre as necessidades da região para recuperar e preparar o Turismo.

Depois da pandemia, quando se vislumbrava uma recuperação da economia, a guerra na Ucrânia, que a
invasão russa trouxe à Europa, voltou a ameaçar os resultados mais otimistas, como referiu Elisa
Ferreira, que lembrou que a “União Europeia é uma união de princípios e de democracia e pela vontade
de adesão da Ucrânia estamos a ver o quanto os valores estruturais são essenciais para garantir
processos de reequilíbrio na nossa vida comum.” E apontou as fragilidades que se evidenciaram com o
conflito: “Veio confirmar os riscos das cadeias de valor muito longas, com riscos adicionais – aumento de
transportes e de bens alimentares – para o setor do Turismo.” No Algarve, a comissária europeia
congratulou-se pelos projetos a concurso no INOVA Algarve 2.0 – que amanhã se apresentam do júri
que irá selecionar os vencedores – e que considera “inspiradores “, para construir mais e melhor em cima
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do que já existe. E à questão tantas vezes levantada “Há turismo a mais?”, lembrou que assistiu à
mesma discussão em torno da indústria têxtil e concluiu: “Só sabemos acrescentar valor naquilo que
sabemos fazer.”

A sustentabilidade foi um tema forte durante a manhã, com Luís Araújo a salientar o tópico como “fator
de atratividade e competitividade” com vista ao plano Turismo + Sustentável 20-23, o referencial
estratégico do Turismo de Portugal, que pretende mobilizar os agentes e a sociedade para a promoção
da sustentabilidade, alinhado com os objetivos da Estratégia Turismo 2027. “Queremos crescer com
conta, peso e medida.” Nesse sentido, sublinhou a importância da redução da sazonalidade e de garantir
a qualidade de vida para as populações que vivem no território. Aos empresários lançou o desafio para
verem na sustentabilidade “mais do que uma estratégia de marketing, mas um incentivo às empresas
para melhorarem a sua eficiência”.

Voltou-se a falar de “Recuperar e Preparar o Futuro do Turismo”. Ana Jacinto, secretáriageral da
AHRESP, apontou 2021 como “o pico das insolvências na restauração” e defendeu a necessidade de
resolver as falhas estruturais, a falta de mão-de-obra e a redução da carga fiscal no setor. Já Alberto
Mota Borges, revelou que em 2020 o Aeroporto de Faro, que dirige, “perdeu 75% do tráfego aéreo” e
falou da imprevisibilidade de recuperação face aos eventos da atualidade. A que Pedro Costa Ferreira,
presidente da direção da APAVT, juntou outra possibilidade pouco animadora: “o fim dos voos de curto
curso, a curto prazo”. Mário Ferreira, CEO do grupo NAU, apontou o peso burocrático e a
imprevisibilidade legislativa que torna o território nacional pouco atrativo para os investidores que querem
construir de raiz.

Durante a tarde, o painel “Trabalhar no Setor do Turismo, que Futuro?”, conduzido por João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve, levantou as questões que desafiam o Turismo: a falta de
mão de obra, os baixos salários, uma política de habitação e social que não tem em consideração as
necessidades de uma região voltada para o Turismo, a crise e a pandemia que agudizou os problemas e
que a guerra veio evidenciar. “Desafios e Oportunidades de Financiamento para o Setor do Turismo”, a
sessão que fechou o programa, apontou caminhos e oportunidades. José Eduardo Carvalho, presidente
da AIP/CCI levantou a questão: “Precisamos de capitalizar as empresas ou contrair mais dívidas?” A
discussão estava lançada. As linhas gerais do programa Inovação e Transição Digital, que sucede o
Compete 2020, foram apresentadas, estabelecendo pontes para o futuro.

O segundo Meet Up Business Drinks & Talks, da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários foi
dedicado ao Turismo e contou com a participação de empresas, empreendedores, associações
empresariais, agentes da administração pública e investigadores, a fechar o programa.
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Especialistas e instituições analisaram futuro do turismo no
segundo dia do Algarve Tech Hub Summit
A abertura esteve a cargo de Vítor Neto, presidente da direção do NERA, Vítor Aleixo,
presidente da Câmara Municipal de Loulé, Paulo Águas, reitor da Universidade do
Algarve, António Pina, presidente do Conselho Intermunicipal da AMAL, e João
Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve

 

A abertura esteve a cargo de Vítor Neto, presidente da direção do NERA, Vítor Aleixo, presidente da
Câmara Municipal de Loulé, Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve, António Pina, presidente do
Conselho Intermunicipal da AMAL, e João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, que
traçaram um retrato do setor e salientaram a importância de estabelecerem uma rede colaborativa para
atingirem resultados.

 

Da “Recuperação, Coesão e Inovação” trazida pela comissária europeia Elisa Ferreira à “Sustentabilidade
como Fator de Competitividade no Turismo”, defendida por Cristina Siza Vieira, presidente executiva da
Associação de Hotelaria de Portugal, António Jorge Costa, presidente do Instituto de Planeamento e
Desenvolvimento do Turismo - IPDT, Alessandra Priante, diretora para a Europa da Organização Mundial
de Turismo – num vídeo gravado no Aeroporto de Barajas, em Madrid, por conta de um atraso de um
voo – e Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal – a partir de Telavive, Israel, onde participa numa
feira de Turismo. A manhã, nas instalações do NERA, em Loulé, foi preenchida com a partilha de pontos
de vista sobre as necessidades da região para recuperar e preparar o turismo.

 

Depois da pandemia, quando se vislumbrava uma recuperação da economia, a guerra na Ucrânia, que a
invasão russa trouxe à Europa, voltou a ameaçar os resultados mais otimistas, como referiu Elisa
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Ferreira, que lembrou que a “União Europeia é uma união de princípios e de democracia e pela vontade
de adesão da Ucrânia estamos a ver o quanto os valores estruturais são essenciais para garantir
processos de reequilíbrio na nossa vida comum.” E apontou as fragilidades que se evidenciaram com o
conflito: “Veio confirmar os riscos das cadeias de valor muito longas, com riscos adicionais – aumento de
transportes e de bens alimentares – para o setor do turismo.” No Algarve, a comissária europeia
congratulou-se pelos projetos a concurso no INOVA Algarve 2.0 – que amanhã o júri irá selecionar os
vencedores – e que considera “inspiradores”, para construir mais e melhor em cima do que já existe. E à
questão tantas vezes levantada “Há turismo a mais?”, lembrou que assistiu à mesma discussão em
torno da indústria têxtil e concluiu: “Só sabemos acrescentar valor naquilo que sabemos fazer.”

 

A sustentabilidade foi um tema forte durante a manhã, com Luís Araújo a salientar o tópico como “fator
de atratividade e competitividade” com vista ao plano Turismo + Sustentável 20-23, o referencial
estratégico do Turismo de Portugal, que pretende mobilizar os agentes e a sociedade para a promoção
da sustentabilidade, alinhado com os objetivos da Estratégia Turismo 2027. “Queremos crescer com
conta, peso e medida.” Nesse sentido, sublinhou a importância da redução da sazonalidade e de garantir
a qualidade de vida para as populações que vivem no território. Aos empresários lançou o desafio para
verem na sustentabilidade “mais do que uma estratégia de marketing, mas um incentivo às empresas
para melhorarem a sua eficiência”.

 

Voltou-se a falar de “Recuperar e Preparar o Futuro do Turismo”. Ana Jacinto, secretáriageral da AHRESP,
apontou 2021 como “o pico das insolvências na restauração” e defendeu a necessidade de resolver as
falhas estruturais, a falta de mão de obra e a redução da carga fiscal no setor. Já Alberto Mota Borges,
revelou que em 2020 o Aeroporto de Faro, que dirige, “perdeu 75% do tráfego aéreo” e falou da
imprevisibilidade de recuperação face aos eventos da atualidade. A que Pedro Costa Ferreira, presidente
da direção da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, juntou outra possibilidade
pouco animadora: “o fim dos voos de curto curso, a curto prazo”. Mário Ferreira, CEO do grupo NAU,
apontou o peso burocrático e a imprevisibilidade legislativa que torna o território nacional pouco atrativo
para os investidores que querem construir de raiz.

 

Durante a tarde, o painel “Trabalhar no Setor do Turismo, que Futuro?”, conduzido por João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve, levantou as questões que desafiam o turismo: a falta de
mão de obra, os baixos salários, uma política de habitação e social que não tem em consideração as
necessidades de uma região voltada para o turismo, a crise e a pandemia que agudizou os problemas e
que a guerra veio evidenciar.

 

“Desafios e Oportunidades de Financiamento para o Setor do Turismo”, foi a sessão que fechou o
programa, tendo apontado caminhos e oportunidades. José Eduardo Carvalho, presidente da AIP/CCI
levantou a questão: “Precisamos de capitalizar as empresas ou contrair mais dívidas?” A discussão foi
lançada. As linhas gerais do programa Inovação e Transição Digital, que sucede o Compete 2020, foram
apresentadas, estabelecendo pontes para o futuro.

 

(Link)
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Futuro do turismo em análise em Loulé no segundo dia do
Algarve Tech Hub Summit
O segundo dia do Algarve T ech Hub Summit, 29 de março, foi preenchido com a
conferência internacional Inova Algarve 2.0 – Inovação e T urismo, com especialistas e
instituições a analisarem o futuro do Turismo

 

O segundo dia do Algarve Tech Hub Summit, 29 de março, foi preenchido com a conferência
internacional Inova Algarve 2.0 – Inovação e Turismo, com especialistas e instituições a analisarem o
futuro do Turismo. A abertura esteve a cargo de Vítor Neto, presidente da direção do NERA, Vítor Aleixo,
presidente da Câmara Municipal de Loulé, Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve, António Pina,
presidente do Conselho Intermunicipal da AMAL, e João Fernandes, presidente da Região de Turismo do
Algarve, que traçaram um retrato do setor e salientaram a importância de estabelecerem uma rede
colaborativa para atingirem resultados. 

Da «Recuperação, Coesão e Inovação» trazida pela comissária europeia Elisa Ferreira à
«Sustentabilidade como Fator de Competitividade no Turismo», defendida por Cristina Siza Vieira,
presidente executiva da AHP, António Jorge Costa, presidente da IPDT, Alessandra Priante, diretora para
a Europa da Organização Mundial de Turismo – num vídeo gravado no Aeroporto de Barajas, em Madrid,
por conta de um atraso de um voo – e Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal – a partir de
Telavive, Israel, onde participa numa feira de Turismo, a manhã foi profícua na partilha de pontos de vista
sobre as necessidades da região para recuperar e preparar o Turismo. 

Depois da pandemia, quando se vislumbrava uma recuperação da economia, a guerra na Ucrânia, que a
invasão russa trouxe à Europa, voltou a ameaçar os resultados mais otimistas, como referiu Elisa
Ferreira, que lembrou que a “União Europeia é uma união de princípios e de democracia e pela
vontade de adesão da Ucrânia estamos a ver o quanto os valores estruturais são essenciais
para garantir processos de reequilíbrio na nossa vida comum”. E apontou as fragilidades que se
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evidenciaram com o conflito. “Veio confirmar os riscos das cadeias de valor muito longas, com
riscos adicionais – aumento de transportes e de bens alimentares – para o setor do Turismo”.
No Algarve, a comissária europeia congratulou-se pelos projetos a concurso no INOVA Algarve 2.0 –
cujos vencedores serão conhecidos no dia 30 de março. E à questão tantas vezes levantada «há
turismo a mais?», lembrou que assistiu à mesma discussão em torno da indústria têxtil e concluiu: “Só
sabemos acrescentar valor naquilo que sabemos fazer”.

 

A sustentabilidade foi um tema forte durante a manhã, com Luís Araújo a salientar o tópico como “fator
de atratividade e competitividade” com vista ao plano Turismo + Sustentável 20-23, o referencial
estratégico do Turismo de Portugal, que pretende mobilizar os agentes e a sociedade para a promoção
da sustentabilidade, alinhado com os objetivos da Estratégia Turismo 2027. “Queremos crescer com
conta, peso e medida”, afirmou. Nesse sentido, sublinhou a importância da redução da sazonalidade e
de garantir a qualidade de vida para as populações que vivem no território. Aos empresários lançou o
desafio para verem na sustentabilidade “mais do que uma estratégia de marketing, mas um
incentivo às empresas para melhorarem a sua eficiência”. 

Voltou-se a falar de «Recuperar e Preparar o Futuro do Turismo». Ana Jacinto, secretária-geral da
AHRESP, apontou 2021 como “o pico das insolvências na restauração” e defendeu a necessidade de
resolver as falhas estruturais, a falta de mão-de-obra e a redução da carga fiscal no setor. Já Alberto
Mota Borges revelou que em 2020 o Aeroporto de Faro, que dirige, “perdeu 75 por cento do tráfego
aéreo” e falou da imprevisibilidade de recuperação face aos eventos da atualidade. A que Pedro Costa
Ferreira, presidente da direção da APAVT, juntou outra possibilidade pouco animadora: “o fim dos voos
de curto curso, a curto prazo”. Mário Ferreira, CEO do grupo NAU, apontou o peso burocrático e a
imprevisibilidade legislativa que torna o território nacional pouco atrativo para os investidores que querem
construir de raiz. 

Durante a tarde, o painel «Trabalhar no Setor do Turismo, que Futuro?», conduzido por João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve, levantou as questões que desafiam o Turismo: a falta de
mão de obra, os baixos salários, uma política de habitação e social que não tem em consideração as
necessidades de uma região voltada para o Turismo, a crise e a pandemia que agudizou os problemas e
que a guerra veio evidenciar. «Desafios e Oportunidades de Financiamento para o Setor do Turismo», a
sessão que fechou o programa, apontou caminhos e oportunidades. José Eduardo Carvalho, presidente
da AIP/CCI, levantou a questão: “Precisamos de capitalizar as empresas ou contrair mais
dívidas?”. As linhas gerais do programa Inovação e Transição Digital, que sucede o Compete 2020,
foram apresentadas, estabelecendo pontes para o futuro. O segundo Meet Up Business Drinks & Talks,
da ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários foi dedicado ao Turismo e contou com a
participação de empresas, empreendedores, associações empresariais, agentes da administração pública
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e investigadores, a encerrar o programa do segundo dia do evento.

 

(Link)
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Algarve Tech Hub Summit segue com dia dedicado à inovação no
turismo
Até domingo, a programação da Algarve Tech Hub Summit continua a decorrer

“Atividades e projetos inovadores de Turismo”. Este será o mote para o segundo dia da conferência
internacional “Inova Algarve 2.0 – Inovação e Turismo”, esta quarta-feira, 30 de Março, que integra a
Algarve Tech Hub Summit.

A iniciativa decorrerá no NERA, em Loulé, e também contará, a partir das 12h00, com a intervenção de
José Manuel Simões, presidente do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT), da
Universidade de Lisboa, discorre sobre “Território e Turismo”.

A tarde será dedicada à final do concurso Inova Algarve 2.0, cofinanciado pelo Programa Operacional
CRESC ALGARVE2020, dirigido às PME da região. De entre 63 projetos elegíveis, são 15 os finalistas, três
de cada uma das cinco categorias, que vão defender as suas propostas publicamente.

Na categoria Turismo e Agroalimentar valorizam-se os produtos da região. A Naturamêndoa valoriza a
amêndoa, a Quinta do Freixo aposta nas atividades agrícolas, do onde saem todas as matérias-primas
que chegam à mesa e a Gribb investe na produção biológica de cogumelos.

Já na categoria Turismo e Tecnologias de Informação e Comunicação e Indústrias Culturais e Criativas
surge o Faro Story Spot, que dará a conhecer a História de Faro. E há duas propostas focadas na
eficiência tecnológica: a Contabiliza.pt propõe contabilidade digital e a Logrise desenvolveu o Amplifier,
um software de marketing digital.
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«As propostas em Turismo e Saúde trazem respostas aos desafios do Covid-19, como o Germfree UVC,
que higieniza o ar através da radiação ultravioleta tipo C. A SAN-Saúde Integrativa pretende aplicar os
princípios da sustentabilidade e a conexão à natureza. A Umami – Essential Oils & Fragances aposta no
cultivo e transformação de produtos para a produção de óleos essenciais e fragâncias», explica a
organização.

As inovações em Turismo e Mar refletem as preocupações ambientais. A Future EcoSurf School quer ser
a primeira escola de surf 100% ecológica. A Algarve Dolphin Lovers aposta num clube de ciência
envolvendo a comunidade local. A Mark 6 EquaDynamics desenvolveu um sistema de propulsão naval
para reduzir o consumo e as emissões de CO2.

No que toca ao Turismo e Energia Renováveis, a Âmago – Energia Inteligente aposta na transformação
de calor para águas quentes sanitárias. A Energy Getaways alia o turismo à transição energética e
promove workshops sobre energia solar. A Algarve Sun Boat Trips é a primeira a operar com uma frota
100% ecológica, com embarcações eletro-solares.

Apresentados os projetos, o júri irá anunciar os vencedores, um por categoria que irá receber um prémio
de 5 mil euros, e o vencedor final recebe um prémio adicional de 5 mil euros.

Até domingo, a programação da Algarve Tech Hub Summit continua a decorrer em Faro e junta diversas
personalidades para discutir e pensar o papel da inovação e da tecnologia na região, com enfoque no
turismo, na sustentabilidade, no empreendedorismo, no lifestyle e na cultura.
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Premiar a inovação no turismo na final do Concurso Inova
Algarve 2.0
«Atividades e projetos inovadores de T urismo» é o tema que dá o mote para o segundo
dia da conferência internacional Inova Algarve 2.0 – Inovação e T urismo, iniciativa
integrada no Algarve Tech Hub Summit (ATHS), em Loulé.

«Atividades e projetos inovadores de Turismo» é o tema que dá o mote para o segundo dia da
conferência internacional Inova Algarve 2.0 – Inovação e Turismo, iniciativa integrada no Algarve Tech
Hub Summit (ATHS), em Loulé.

De seguida, José Manuel Simões, presidente do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
(IGOT), da Universidade de Lisboa, discorre sobre “Território e Turismo”.

 

A tarde é dedicada à final do Concurso Inova Algarve 2.0, cofinanciado pelo Programa Operacional
CRESC ALGARVE2020, dirigido às PME da região. De entre 63 projetos elegíveis, são 15 os finalistas, três
de cada uma das cinco categorias, que vão defender as suas propostas publicamente.

 

Na categoria Turismo e Agroalimentar valorizam-se os produtos da região. A Naturamêndoa valoriza a
amêndoa; a Quinta do Freixo aposta nas atividades agrícolas donde saem todas as matérias-primas que
chegam à mesa; a Gribb investe na produção biológica de cogumelos.

 

Na categoria Turismo e Tecnologias de Informação e Comunicação e Indústrias Culturais e Criativas
surge o Faro Story Spot, que dará a conhecer a História de Faro. E há duas propostas focadas na
eficiência tecnológica: a Contabiliza.pt propõe contabilidade digital; a Logrise desenvolveu o Amplifier, um
software de marketing digital.

 

As propostas em Turismo e Saúde trazem respostas aos desafios do Covid-19, como o Germfree UVC,
que higieniza o ar através da radiação ultravioleta tipo C. A SAN-Saúde Integrativa pretende aplicar os
princípios da sustentabilidade e a conexão à natureza. A Umami – Essential Oils & Fragances aposta no
cultivo e transformação de produtos para a produção de óleos essenciais e fragâncias.
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As inovações em Turismo e Mar refletem as preocupações ambientais. A Future EcoSurf School quer ser
a primeira escola de surf 100% ecológica. A Algarve Dolphin Lovers aposta num clube de ciência
envolvendo a comunidade local. A Mark 6 EquaDynamics desenvolveu um sistema de propulsão naval
para reduzir o consumo e as emissões de CO2. No que toca ao Turismo e Energia Renováveis, a Âmago
– Energia Inteligente aposta na transformação de calor para águas quentes sanitárias. A Energy
Getaways alia o turismo à transição energética e promove workshops sobre energia solar. A Algarve Sun
Boat Trips é a primeira a operar com uma frota 100% ecológica, com embarcações eletro-solares.

 

Apresentados os projetos, o júri irá anunciar os vencedores, um por categoria que irá receber um prémio
de 5 mil euros, e o vencedor final recebe um prémio adicional de 5 mil euros.

 

Até domingo, a programação do ATHS continua a decorrer em Faro e junta diversas personalidades para
discutir e pensar o papel da inovação e da tecnologia na região, com enfoque no turismo, na
sustentabilidade, no empreendedorismo, no lifestyle e na cultura. Programa completo no site:
algarvesummit.com.
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Boat Show International da Marina de Vilamoura 25ª edição
A Marina de Vilamoura e a FIL organizam, de 11 a 19 de Junho, a 25ª edição do Boat
Show International da Marina de Vilamoura.

O Boat Show é uma Mostra de embarcações que reúne todas as tipologias, novas e seminovas
(brokerage), assim como representantes de marcas de acessórios, equipamentos e serviços integrados.

O Boat Show é uma Mostra de embarcações que reúne todas as tipologias, novas e seminovas
(brokerage), assim como representantes de marcas de acessórios, equipamentos e serviços integrados.

O Evento tem como objetivo, juntar os principais operadores do setor, num local privilegiado, reunindo
as melhores condições para a criação de uma exposição de barcos na água à semelhança das melhores
práticas que se verificam nos principais mercados internacionais.

A Marina de Vilamoura, onde terá lugar a exposição, ocupa um lugar de referência no panorama da
náutica de recreio nacional, continuando a ser a maior Marina do país com 825 postos de amarração, um
estaleiro totalmente equipado e funcional e um centro de treinos de vela profissional.

Este tipo de exposição permite o contacto imediato e a experimentação do equipamento de forma
prática e cómoda evitando o atraso entre a sua apresentação na feira e o teste no mar. Possibilita
também um melhor acolhimento e tratamento personalizado dos visitantes e a receção dos clientes num
ambiente mais atrativo e envolvente no espírito da cultura náutica.

A exposição dirige-se a um universo de visitantes que incluí compradores, investidores, parceiros de
negócio, entusiastas das áreas envolvidas, órgãos de Comunicação Social, Entidades Reguladoras do
Sector e Público em geral.

A par da exposição, no dia 11 de junho, terão lugar Eventos paralelos, realizados pela 1ª vez em 2021
com enorme sucesso. Assim, irá realizar-se a  2ª edição  do  Vilamoura Boat Show Golf Trophy, uma 
organização da  FIL, Marina de Vilamoura, Hotéis Dom Pedro  e Easy Rentall
- Torneio, de modalidade Stableford, com previsão de cerca de 80 jogadores -  e a  2ª edição da Regata
Boat Show da Marina De Vilamoura, uma organização do Clube Internacional da Marina de Vilamoura –
CIMAV com o apoio da FIL, Marina de Vilamoura e  Associação Regional de Vela do Sul - aberta à
participação de Cruzeiros à Vela inscritos na classe ORC e OPEN.

As inscrições estão abertas para expositores do sector da náutica e actividades complementares. Mais
informações em https://vilamouraboatshow.fil.pt/
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Tivoli Hotels & Resorts prepara dias de Páscoa memoráveis no
Algarve - Postal do Algarve
Com programas recheados de experiências para descansar e desfrutar em família, os
hotéis T ivoli Marina Vilamoura, T ivoli Carvoeiro, T ivoli Marina Portimão e T ivoli Lagos são
destinos a não perder nesta quadra.Com programas recheados de experiências para
descansar e desfrutar em família, os hotéis T ivoli Marina Vilamoura, T ivoli Carvoeiro,
Tivoli Marina Portimão e Tivoli Lagos são destinos a não perder nesta quadra.

Este ano, na época da Páscoa, as propostas das unidades Tivoli no Algarve convidam a mergulhar nos
encantos da região, aproveitando o fim de semana prolongado ao sabor do tempo ameno que se faz
sentir a sul.

Com programas recheados de experiências para descansar e desfrutar em família, os hotéis Tivoli Marina
Vilamoura, Tivoli Carvoeiro, Tivoli Marina Portimão e Tivoli Lagos são destinos a não perder nesta quadra.

Tivoli Carvoeiro

No Tivoli Carvoeiro as celebrações têm início na sexta-feira, dia 15 de abril, até domingo, 17. Um
programa pensado para toda a família aproveitar estes dias de descanso junto ao mar.

Na sexta-feira, as boas-vindas são dadas no Bar Azur, com um welcome drink e música ao vivo para os
hóspedes, entre as 19h e as 20h. As noites de sexta e sábado no Azur contam com música ao vivo
entre as 21:00 e as 23:00. O Sky Bar Carvoeiro será o palco das Sunset DJ Sessions, entre as 17:00 e
as 20:00, de sexta a domingo, com muita animação e uma vista única sobre o mar.

31/33



O restaurante MED irá preparar um menu de jantar adequado a esta época festiva. No dia 15 de abril,
será servido um buffet do Mar, e no sábado, 16 de abril, é a vez do buffet de Páscoa, entre as 19:00 e
as 21:30. Preço por pessoa: 50€ (bebidas não incluídas). O Restaurante The One estará aberto todas as
noites com menu à la carte entre as 19:00 e as 22:00.

No sábado, 16 de abril, a programação começa às 12:00 com música ao vivo no Mare Bistro, entre as
12h e as 16h.

Para diversão dos mais pequenos, o hotel terá várias atividades a decorrerem no Júnior Club e ainda um
insuflável bem divertido, que estará disponível sábado e domingo, das 15:00 às 17:00.

O domingo de Páscoa começa com uma Caça aos Ovos no Ocean Garden, a partir das 10:30. Entre as
12:00 e as 14:30, o restaurante MED servirá um brunch especial, que vai primar pela diversidade,
acompanhado de música ao vivo.

Nas entradas, o menu inclui iguarias como Poke Bowl de Peixe e Algas Wacame; Salada Waldorf de
Frango Grelhado; Tabbouleh: Bulgur com Salsa, Hortelã e Tomate e Salada de Novilho Thai.

Creme de Couve Flor com Wasabi e Salmão Fumado; Arroz de Tamboril e Camarão; Borrego Estufado
com CousCous de Hortelã e Grão-de-Bico; Quinoto de Lima e Coco e Ratatouille de Legumes são alguns
dos pratos principais.

Para sobremesa, o chef preparou várias delícias, como Bolo de Fubá, Encharcada de Gila, Pannacota de
Baunilha e Mousse de Chocolate com Hortelã.

Preço por pessoa: 30€.

Tivoli Marina Vilamoura

No Tivoli Marina Vilamoura, a oferta de Páscoa é um deleite para o palato, não fosse o programa dar
destaque a atividades gastronómicas. Entre 14 e 18 de abril, está patente uma exposição de chocolate
no Glee Boutique Café, com destaque para um ovo de Páscoa especial criado pelo chef pasteleiro Patrick
Mestre para celebrar esta época e no dia 16 realiza-se uma prova de vinhos e queijos no Canto Azul (€5
por pessoa).

No dia 17 de abril, pelas 11h, a família poderá juntar-se para uma Caça ao Ovo, abrindo assim o apetite
para o merecido almoço de Páscoa (€35 por pessoa, com bebidas não incluídas) no Restaurante
Oregano. O menu inclui pratos frios, como a Salada de Bacalhau com Grão e a tradicional Cenoura à
Algarvia; e pratos quentes, como Cabrito Assado com Arroz de Miudezas e Xarém com Bivalves da Ria
Formosa. Nas sobremesas, os sabores clássicos também estarão presentes, através do Pudim Abade de
Priscos, Folar de Olhão, Arroz-Doce e os habituais Ovos de Páscoa.

Paralelamente, e para além de disponibilizar um programa dedicado aos jovens no Júnior Club entre 15 e
17 de abril (das 10:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00), o Tivoli Marina Vilamoura oferece música ao
vivo todas as sextas e sábados, entre as 20:30 e as 23:30, no The Argo Cocktail Bar; e de quinta a
domingo, entre as 14:00 e as 18:00, no Purobeach Beachfront e no Purobeach Poolside.

Tivoli Marina Portimão

Com um cenário perfeito entre a marina e o rio, o Tivoli Marina Portimão propõe um Brunch de Páscoa
no domingo, 17, entre as 12:30 e as 15:00. Nos pratos frios, destacam-se as saladas (Simples, de
Queijo e Tomate Fresco, e de Camarão e Frutos Tropicais), os Iogurtes com Frutas e Cereais, o Salmão
Fumado e os Salgadinhos Crocantes.

Quem prefere opções quentes, poderá escolher Roti de Perú com Castanhas e Molho de Moscatel,
Bacalhau Espiritual e Bifinhos à Portuguesa com Presunto.

No fim da refeição, a degustação de sobremesas caseiras sugere Queijadas de Laranja, Pastéis de Nata,
Tarte de Amêndoa e Mousse de Lima.
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Preço por pessoa: €30. Crianças dos 4 aos 12 anos: 50% de oferta.

Tivoli Lagos

Combinando cultura algarvia com tranquilidade à beira-mar, o Tivoli Lagos também preparou um menu
especial para o Domingo de Páscoa, dia 17 de abril, em forma de Brunch. Entre as 11h e as 14h, e
adicionalmente ao habitual pequeno-almoço do hotel, o restaurante Lacóbriga sugere pratos frios, de que
são exemplo Espelho de Salmão Recheado com Legumes, Paté de Pato com Vinho do Porto e Salada
Grega com Espargos e Presunto.

Nas opções quentes, figuram Canja de Galinha com Hortelã, Bacalhau à Lagareiro e Strogonoff de
Novilho com Cogumelos.

Preço por pessoa: 25€. Crianças dos 4 aos 12 anos: 50% de oferta.

Mais informações disponíveis aqui.
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