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TAP. Ministro admite subsidiação para rotas deficitárias
ANMP diz que companhia aérea tem que tratar de forma equitativa os territórios
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Presidente da ANMP diz que TAP tem que tratar de forma
equitativa os territórios
Presidente da ANMP diz que TAP tem que tratar de forma equitativa os territórios

A presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Luísa Salgueiro, defendeu hoje
que a TAP, como companhia de bandeira nacional, tem que tratar de “forma equitativa” os territórios.

A também presidente da Câmara de Matosinhos falava aos jornalistas após uma reunião do conselho
diretivo da ANMP, que decorreu em Boticas, no distrito de Vila Real.

O assunto TAP não foi debatido na reunião dos autarcas, mas, no final do encontro, Luísa Salgueiro foi
questionada sobre as polémicas que envolvem a companhia área nacional quanto à retirada de rotas do
aeroporto Francisco Sá Carneiro.

“É evidente que considero que sendo a TAP uma companhia de bandeira nacional, tem que tratar de
forma equitativa os territórios, até porque todos contribuímos para a solução que permitiu a manutenção
da TAP no Estado”, afirmou.

Acrescentou, no entanto, que a “realidade do aeroporto Sá Caneiro é uma realidade diferente da
realidade do aeroporto de Lisboa e que há rotas que só fazem sentido operar a partir de lá”.

“Mas, como sempre, confio no bom senso para que nós possamos não ter na TAP mais um fator de
promoção das desigualdades. Estou certa de que não será”, frisou.

Luísa Salgueiro lembrou que a “pandemia veio trazer mais dificuldades” e que “o setor da aviação foi
altamente atingido com isso”.

“Devemos estar em conjunto a encontrar soluções para que a TAP continue a ser uma companhia de
bandeira, mas que sirva todos os territórios de forma equitativa”, reforçou.

3/41



No sábado, o Jornal de Notícias noticiou que, face ao verão de 2019, a TAP vai operar menos sete rotas
e oferecer menos 705 mil lugares a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, ao contrário das principais
companhias internacionais, que reforçam a presença a partir do Porto.

“Em primeiro lugar é preciso comparar termos que sejam comparáveis e temos que comparar voos de
2022 com os voos de 2021, o mesmo que estão a fazer com as companhias privadas. O primeiro
estudo que eu vi era comparar voos de 2022 com voos pré pandemia e obviamente que havia aí uma
desigualdade que implicava a alteração da avaliação da prestação das várias companhias”, referiu a
autarca.
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Prémios Cinco Estrelas Regiões 2022 distinguem o melhor do
Algarve
O Prémio C inco Estrelas Regiões procura valorizar e dar a conhecer o melhor de cada
uma das regiões portuguesas

Já são conhecidos os vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões 2022. Pelo quinto ano
consecutivo, foi reconhecido e premiado o melhor do Algarve.

A beleza e riqueza das paisagens da região, a qualidade e a excelência das atrações turísticas e a cozinha
tradicional algarvia são algumas das categorias vencedoras no distrito de Faro.

O Prémio Cinco Estrelas Regiões procura valorizar e dar a conhecer o melhor de cada uma das regiões
portuguesas ao nível da gastronomia, recursos naturais, monumentos e património, entre várias outras
categorias. O galardão reconhece ainda os negócios locais que se diferenciam pela sua qualidade.

Este ano, foram 425.000 mil os consumidores portugueses que votaram no concurso.

Estoi, na categoria “Aldeias e Vilas”, a Cataplana Algarvia (Cozinha Tradicional Portuguesa), o Castelo de
Silves (Monumentos Nacionais), a Praia da Rocha (Praias), a Laranja do Algarve (Produtos Tradicionais
Portugueses), o Parque Natural da Ria Formosa (Reservas/Paisagens/Barragens), a Serra de Monchique
(Serras), o Fórum Algarve (Centros Comerciais) e o Zoomarine (Parques Temáticos), estão entre os
vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões no distrito de Faro. Ao todo, o Algarve arrecadou prémios
em 13 categorias.

(Link)
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Parque de diversões Aquashow Park reabre a 2 de maio - Postal
do Algarve
Quem comprar os bilhetes através do site, até ao próximo dia 17 de abril, usufruirá de um
desconto de 20%.Quem comprar os bilhetes através do site, até ao próximo dia 17 de
abril, usufruirá de um desconto de 20%.

O Aquashow Park, em Quarteira, já anunciou que reabrirá no dia 2 de maio e funcionará até ao próximo
dia 2 de outubro.

Quem comprar os bilhetes através do site oficial, até ao próximo dia 17 de abril, usufruirá de um
desconto de 20%. As crianças com menos de 6 anos não pagam bilhete.

Quanto ao Parque Indoor está fechado, sem data de abertura, a mesma será publicada através das
redes sociais, segundo a organização.

O Aquashow Park Hotel, parque aquático e temático, faz parte de um complexo de lazer com um hotel
de 4 estrelas e de um futuro parque aquático coberto.

O Parque Aquático, tem inúmeras atrações e áreas de lazer dispersas pelo parque e oferece todas as
comodidades que você pode esperar de um parque aquático líder em Portugal, com amplas áreas de
balneários, de lazer e de restauração, para toda a família.

O Hotel Aquashow, possui 148 quartos, piscina interior e exterior, jacuzzi, ginásio, espaços infantis
interiores e exteriores, restaurante, bares interiores e exteriores e sala de reuniões.

O acesso ao parque é gratuito para todos os hóspedes e o conforto é garantido depois de um dia cheio
de emoções.
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Rota do Petisco com novidades para edição de 2022
A edição de 2022 da Rota do Petisco vai contar com novidades para participantes e
aderentes desta iniciativa, organizada pela associação Teia D’Impulsos

A edição de 2022 da Rota do Petisco vai contar com novidades para participantes e aderentes desta
iniciativa, organizada pela associação Teia D’Impulsos. Na passada sexta-feira, além de comunicar a
abertura para inscrições de estabelecimentos na região, a entidade aproveitou para revelar novas rotas e
prometer a maior edição de sempre deste projeto.

Segundo nota de imprensa da associação, a Rota do Petisco deste ano decorrerá entre os dias 14 de
setembro e 16 de outubro e voltará a apostar na confeção de pratos “com produtos locais e receitas
inspiradas nas gastronomias típicas algarvia e portuguesa”. Os estabelecimentos aderentes também
poderão optar pela inclusão de uma opção vegetariana “para conquistar ainda mais petiscadores”.

As inovações neste ano serão as novas rotas que se juntarão às já existentes. Além da Rota dos Chefs,
que se baseia em pratos de autor, e da Rota do Mundo, para pratos de outras zonas do globo, a
organização desta iniciativa adicionou outras duas. O coordenador do evento, Nuno Vieira, revela que “as
novidades passam pelo lançamento da Rota da Memória, com o desafio aos estabelecimentos para que
possam recriar petiscos tradicionais de outros tempos, e a Rota das Adegas, onde vamos aliciar os
petiscadores a descobrirem as adegas e os vinhos do Algarve”. Vieira acrescenta que, para a edição de
2022, “estamos a trabalhar para a maior rota de sempre, que consiga chegar aos quatro cantos do
Algarve, e que possa voltar a ter eventos de animação de rua e outras  iniciativas que coloriam o
projeto”.

Além destas, o evento terá igualmente a Rota Solidária, uma iniciativa “para projetos de instituições
sociais e solidárias do Algarve”. A associação Teia D’Impulsos informa que “o valor de 1,5€ que os
petiscadores pagam pelo passaporte que dá acesso à Rota do Petisco reverte na íntegra, todos os anos,
para os projetos apoiados” e, tendo em conta que em 2022 se celebra o Ano Europeu da Juventude, a
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organização “decidiu ser este o tema central da Rota Solidária deste ano”. As instituições interessadas
em participar deverão submeter projetos enquadrados nas áreas de combate à discriminação social,
racial e de género, promoção da saúde mental dos jovens e voluntariado jovem até 9 de junho.

Já os estabelecimentos que pretendam aderir à edição de 2022 da Rota do Petisco terão até 30 de
junho para se inscreverem.

(Link)
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Festival de caminhadas regressa «em força» e em versão
alargada ao Ameixial
Inscrições já estão abertas

Serão cinco dias, mais dois do que é habitual, durante os quais se realizarão 40 caminhadas à descoberta
das belezas da Serra do Caldeirão, mas onde o convívio e o património também terão um lugar  de
destaque. O Walking Festival do Ameixial (WFA) vai regressar «em força» entre os dias 21 e 25 de Abril
a esta aldeia serrana de Loulé, já com as atrações habituais.

A 9ª edição deste festival de caminhadas vai contar com «mais de cinco dezenas de atividades, entre
caminhadas, jornadas técnicas, workshops, recuperação de património, conversas, momentos de
convívio e animação musical», segundo a Proactivetur, que, em conjunto com o Projeto ESTELA,
organiza esta iniciativa da Câmara de Loulé e da Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de
Baixa Densidade (QRER).

As inscrições estão abertas e os interessados já podem inscrever-se no site do Festival de Caminhadas
do Ameixial.

Como sempre, a base desta festa é a aldeia do Ameixial. É aqui que decorrem os momentos de convívio,
que contam com o envolvimento da população local.

Mas a “ordem” é para dar uso às pernas, em alguns casos para fazer caminhadas longas, algumas das
quais vão até freguesias, concelhos e até regiões vizinhas, como Salir, Cachopo ou Almodôvar.

Também há caminhadas «por caminhos temáticos envolvendo a comunidade local e especialistas em
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património, ambiente, arqueologia, gastronomia, fotografia e animação infantil».

Afinal, este é um evento que sempre deu grande atenção às famílias e nesta 9ª edição a aposta não se
vai alterar.

A organização preparou «diversas iniciativas orientadas para os mais jovens, onde, para além de
caminhadas, se incluem workshops de artesanato, jogos educativos e momentos musicais».

O festival mantém igualmente o seu «forte sentido de responsabilidade para com o território, mantendo
a pretensão clara em deixar algo de positivo na região e tal como nas anteriores edições».

«Este ano vão-se realizar algumas intervenções de recuperação e conservação patrimonial de uma fonte
tradicional, envolvendo a Junta de Freguesia do Ameixial e a comunidade local, e de valorização dos
percursos pedestres locais, investindo na sua qualificação com a instalação de estruturas para
descanso», segundo a Proactivetur.

Noutros anos, foram feitas outras intervenções, muitas delas ligadas à escrita do Sudoeste, o objeto do
Projeto ESTELA, uma «misteriosa» linguagem, que «continua a ser a referência identitária deste festival,
estando expressa em muitos materiais e atividades» que estão programadas.

«Concentrada na serra entre o Algarve e o Baixo Alentejo, esta é a primeira manifestação de escrita da
Península Ibérica é um dos maiores tesouros da arqueologia europeia e ainda está hoje por decifrar»,
enquadra a empresa de turismo responsável.

O Festival de Caminhadas do Ameixial volta, por outro lado, a «refletir sobre o território, as práticas
tradicionais e o desenvolvimento sustentável» e há «duas novidades».

A primeira é a realização de umas Jornadas Técnicas sobre “Valorização e recuperação de caminhos
antigos”, com diversos convidados, incluindo da vizinha Espanha.

Os oradores vão dar conta «de casos de sucesso na recuperação de antigos trilhos, as problemáticas, o
potencial, os processos tradicionais e a informação histórica existente».

«Este é um tema com forte impacto na dinamização territorial e que muito preocupa aqueles que
gostam de caminhar no Algarve e promovem atividades no interior, uma vez que se estão a perder
muitos dos caminhos que outrora funcionaram como verdadeiras vias de ligação em povoações»,
segundo os organizadores do festival.

Estas jornadas vão ter lugar na Casa do Meio Dia, em Loulé, no dia 21, às 19h00, e darão o pontapé de
saída para o festival.

A outra novidade é «uma reflexão sobre a criação de uma Rede Europeia de Festivais de Turismo
Responsável», durante a qual se pretende «partilhar uma visão comum entre o WFA e intervenientes de
França, Itália, Bélgica sobre alavancar o desenvolvimento dos territórios aliado ao potencial educativo e
ao bem-estar dos cidadãos».

«O WFA incluirá ainda exposições, palestras com convidados, momentos de gastronomia e um concerto
musical com baile de roda, algo também já tradicional neste evento», concluiu a Proactivetur.
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O programa completo pode ser consultado aqui.

O 9º Festival de Caminhadas de Ameixial é uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé e da Cooperativa
para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade (QRER), com organização da Proactivetur e
do Projecto ESTELA. Integrado nas iniciativas do Geoparque Algarvensis, tem ainda o apoio da Região de
Turismo do Algarve, da Junta de Freguesia de Ameixial, da Visacar, da ANA aeroportos, da Direcção Geral
do Património Cultural, do Museu Municipal de Loulé e do Espaço Sul, Sol e Sal – Casa do Meio Dia.
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Extinção do SEF. PSP e GNR preparam-se para estagiar nas
fronteiras
Novo ministro já anunciou que o SEF será mesmo extinto a 12 de maio. Formação arranca
hoje.

Resta pouco mais de um mês, mas a data já foi reiterada pelo novo ministro da Administração Interna,
José Luís Carneiro: o SEF será extinto a 12 de maio, com as competências distribuídas pelas forças de
segurança, PSP, GNR e PJ. Até lá, fez ontem saber o MAI, militares da GNR e agentes da PSP vão ser
formados para assumir as ações desde 1974 nas mãos dos inspetores do organismo.

Esta quarta-feira tem início do primeiro Curso de Formação de Fronteiras para militares da GNR. “Um
total de 18 formadores e 9 orientadores de estágio do SEF vão ministrar o curso a 44 militares da GNR
na Escola da Guarda em Queluz, a que se seguirá um estágio nas fronteiras marítimas de Lisboa, Funchal
e Leixões”, informou o ministério.

PSP inicia curso Segue-se a 18 de abril o curso destinado a 44 polícias da PSP, que irão por sua vez
estagiar nos aeroportos de Lisboa, Faro e Funchal. “O início deste processo formativo é fundamental
para garantir uma transferência de competências sustentada e eficaz, no âmbito da reestruturação do
SEF”, justifica a tutela.

O anúncio dos cursos surge numa altura em que o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras já mostrou dúvidas de que os prazos apontados para extinguir o
órgão de polícia criminal, criando a nova Agência Portuguesa de Migrações e Asilo (APMA), sejam
exequíveis. “Também dissemos que era possível fazer a separação de funções sem extinguir o serviço”,
afirmou Acácio Pereira. “Na nossa opinião, três áreas de ação ficam a perder com este encerramento,
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nomeadamente a segurança de fronteiras, o controlo da criminalidade e o combate ao tráfico de
pessoas. É um downgrade“, lamentou.

A extinção do SEF, envolta em críticas, foi aprovada em novembro de 2021 na AR e acabou adiada de
janeiro para maio devido à pandemia. Acontecerá agora no momento de maior entrada de refugiados
em Portugal na história recente. Atualmente o SEF emprega 1700 pessoas, 80% inspetores, que
segundo o sindicato querem maioritariamente ingressar na PJ.
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Algarve espera onda turística na Páscoa
Hotéis de cinco estrelas têm reservas a rondar os 80%, à semelhança de 2019, antes da
pandemia
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CORREÇÃO DO TÍTULO: TAP: Ministro admite subsidiação a rotas
deficitárias de serviço público mas diz que é preciso identificá-las
O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, admitiu hoje que seja
concedida "subsidiação pública" a rotas deficitárias que prestam serviço público, mas
ressalvou que é preciso fazer um trabalho prévio de identificação dessas rotas

Em entrevista à TSF, o governante voltou a desvalorizar as críticas dos autarcas, nomeadamente do
Norte, à estratégia da TAP.

“Se nos limitarmos a que o nosso trabalho seja simplesmente atacar a TAP, isto não anda para a frente”,
salientou, indicando que “está sempre disponível para trabalhar, para ouvir, para receber sugestões e
propostas” e para poder “trabalhá-las”.

“Uma coisa é entendermos que há rotas que são de serviço público que devem ser financiadas, outra
coisa é achar que uma empresa pública, por ser pública, deve fazer rotas deficitárias”, vincou na
entrevista à TSF.

“Se houver rotas deficitárias que são de serviço público então deve haver subsidiação pública. Mas temos
de perceber quais são. Temos, por exemplo, as viagens dos arquipélagos da Madeira e Açores para o
Continente que são subsidiadas, e bem, para garantir que os cidadãos das regiões autónomas possam
voar para o resto do país”, salientou Pedro Nuno Santos.

“Se entendermos que há um conjunto de rotas que, neste momento, não são feitas, esta deve ser a
abordagem. Não estou a assumir nenhum compromisso, o compromisso é trabalharmos com quem tem
propostas”, sublinhou o ministro.

“Nos últimos dias temos assistido a um ataque permanente à TAP, quando a TAP está a reforçar os voos
a partir do Porto”, lamentou, salientando que é preciso “parar para pensar”.

“Estamos a fazer todos este debate numa companhia aérea que está a reforçar”, salientou, garantindo
que a “TAP está a recuperar os voos e a sua presença no Porto, e é a única que liga o Porto ao outro
lado do Atlântico”.

Pedro Nuno Santos garantiu que a estratégia do Governo para a TAP “não está a travar o
desenvolvimento económico do Norte”.
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“As ligações ao Porto não se fazem só pela TAP. As outras também estão a crescer e isso é bom”,
garantiu.

“Temos de começar a olhar para a TAP sem a dramatização que estamos sistematicamente a fazer”,
rematou o ministro.

A TAP afirmou no sábado que duplicou o número de voos a partir do Porto face ao ano passado, um
reforço que entrou em vigor este mês e que se manterá até ao fim do verão.

O anúncio foi feito num comunicado, divulgado no mesmo dia em que o Jornal de Notícias dá conta que,
face ao verão de 2019, a TAP vai operar menos sete rotas e oferecer menos 705 mil lugares a partir do
Aeroporto Francisco Sá Carneiro, o que motivou críticas do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira,
e de vários partidos.

A companhia aérea informou que “a TAP duplicou o número de voos a partir do Porto face ao ano
passado (subida de 98%)”, acrescentando que “esta estratégia de reforço entrou em vigor já em abril e
manter-se-á até ao fim do verão deste ano”.

ALYN (DF/JCR/JFO) // MSF
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Atividade turística mantém aceleração com subidas acima dos
500%
Mesmo com a aceleração registada, o nível de atividade ainda se situa cerca de 23%
abaixo de fevereiro de 2020, quando ainda não havia medidas restritivas da pandemia.
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PSD quer Pedro Nuno no Parlamento a explicar rotas da TAP
Ministro que tutela a companhia admite que pode ser concedida mais “subsidiação
pública” a rotas deficitárias
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Orçamento do Estado: empresas da hotelaria e restauração
reclamam mais apoios públicos
A AHRESP defende que, “tendo em conta todas as mudanças no contexto económico, é
da maior relevância que o novo OE para 2022 seja ajustado às reais necessidades das
nossas empresas e rapidamente aprovado”

A AHRESP afirmou, esta quarta-feira, ser “imperativo” que o Orçamento do Estado (OE2022) contemple
medidas de apoio às empresas, que afirma estarem “muito fragilizadas” e com “tesourarias
depauperadas após dois anos consecutivos de pandemia”.

No seu boletim diário, a AHRESP – Associação da hotelaria, restauração e similares de Portugal defende
que, “com o novo Governo em funções, e tendo em conta todas as mudanças no contexto económico,
é da maior relevância que o novo Orçamento do Estado para 2022 seja ajustado às reais necessidades
das nossas empresas e rapidamente aprovado”.

Para a associação é “imperativo que o novo OE2022 contemple medidas específicas que apoiem as
empresas, no imediato, para fazer face às enormes adversidades que as atividades da restauração,
similares e do alojamento turístico têm sentido”.

A guerra na Ucrânia e o “sucessivo e galopante aumento dos custos de energia, dos combustíveis e das
matérias-primas (sobretudo alimentares) estão a colocar uma enorme pressão na gestão dos negócios
no que ao aumento de preços diz respeito”, refere a AHRESP, acrescentando que as empresas que
representa estão “muito fragilizadas, com tesourarias depauperadas após dois anos consecutivos de
pandemia”.

“É por isso absolutamente essencial que o OE2022 disponibilize medidas que possam apoiar as empresas
e assim garantir a sustentabilidade dos negócios e a manutenção dos postos de trabalho”, insiste.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, disse na segunda-feira, no Luxembrugo, que está a “trabalhar
muito intensamente para que, muito em breve, possa apresentar na Assembleia da República o
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Orçamento do Estado para 2022, que vai permitir proceder à atualização das pensões, vai permitir fazer
a revisão dos escalões de IRS, apoiando melhor as classes médias".

“O orçamento terá naturalmente uma dimensão de resposta à dimensão da crise e da guerra na Ucrânia,
que tem naturalmente uma expressão negativa sobre a vida dos portugueses, em aspetos que hoje são
sentidos no dia-a-dia dos portugueses. O orçamento tentará dar resposta a essa dimensão e procurará
também dar resposta a necessidades das famílias, nomeadamente as de mais baixos rendimentos, as
famílias de classes médias, relativamente a um conjunto de matérias, que já estavam previstas na
proposta que foi chumbada, mas que agora ganham uma redobrada centralidade”, disse, dando como
exemplos o aumento extraordinário das pensões e o desdobramento dos escalões do IRS.
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Turismo do Algarve aposta no mercado de eventos profissionais
de luxo
O T urismo do Algarve está a apostar na captac ̧ão de eventos profissionais de luxo para a
região, um nicho visto como estratégico para a consolidac ̧ão do posicionamento do
Algarve enquanto destino com uma oferta de qualidade diferenciada face à concorrência.

 

O Turismo do Algarve esta´ a apostar na captac¸a~o de eventos profissionais de luxo para a regia~o,
um nicho visto como estrate´gico para a consolidac¸a~o do posicionamento do Algarve enquanto
destino com uma oferta de qualidade diferenciada face a` concorre^ncia.

Neste a^mbito, atrave´s da Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA), a regia~o volta a marcar
presenc¸a no Loop Leisure Spring 2022, o principal luxury travel show dirigido aos mercados de lí ngua
alema~ - Alemanha, A´ustria e Suí c¸a - que, este ano, apresenta como novidade uma edic¸a~o
direcionada para o segmento do lazer (Loop Leisure Spring) e outra especí fica para a indu´stria dos
eventos corporativos e associativos - Loop MICE Spring.

A decorrer em Cascais, entre os dias 3 e 9 de abril, ambos os eventos va~o reunir os principais agentes
do setor que se dedicam ao segmento do turismo de luxo, estando prevista a realizac¸a~o de mais de
80 reunio~es de nego´cios e de va´rios momentos de networking entre os participantes.

Empenhada em dar a conhecer as ofertas de cara´ter exclusivo e as experie^ncias diferenciadoras que o
Algarve proporciona, a ATA convidou alguns dos agentes e operadores que ira~o estar presentes nestes
eventos a participar num conjunto de famtrips na regia~o, para que possam vivenciar na primeira pessoa
aquilo que faz deste um destino u´nico, reconhecido e premiado a ní vel global.
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“Quer estejamos a falar num contexto de fe´rias de lazer ou de viagens de trabalho, o nosso objetivo e
´ atrair e reunir no Algarve viajantes que sejam apreciadores de um turismo diferenciador, baseado em
experie^ncias aute^nticas e surpreendentes”, revela Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. “Acreditamos que este e´ um pilar chave para o desenvolvimento de um turismo mais sustenta
´vel, que ambicionamos para a regia~o. Como tal, estes eventos funcionam como montras privilegiadas
para promovermos o Algarve como uma refere^ncia no segmento das viagens de luxo”, acrescenta.

A criac¸a~o de uma edic¸a~o do Loop Spring exclusivamente direcionada a` Meeting Industry foi uma
ideia bem recebida pelo Turismo do Algarve, que ve^ tambe´m aqui uma oportunidade para revitalizar e
estimular a ra´pida retoma deste segmento. “Temos vindo a reforc¸ar a promoc¸a~o da regia~o como
um destino atrativo para acolher eventos profissionais e visitas em contexto de trabalho junto de
diferentes nichos identificados como relevantes. Neste sentido, dado o seu enorme potencial, o mercado
de eventos de luxo na~o pode, claramente, ficar de fora desta nossa estrate´gia”, defende Joa~o
Fernandes. “O Algarve tem todas as condic¸o~es para inspirar e surpreender os profissionais mais
exigentes, que procuram os melhores locais para planear o seu evento”, realc¸a.

Ademar Dias

(Link)
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Turismo do Algarve aposta no mercado de eventos profissionais
de luxo
O T urismo do Algarve está a apostar na captação de eventos profissionais de luxo para a
região, um nicho visto como estratégico para a consolidação do posicionamento do
Algarve enquanto destino com uma oferta de qualidade diferenciada face à concorrência.

O Turismo do Algarve está a apostar na captação de eventos profissionais de luxo para a região, um nicho
visto como estratégico para a consolidação do posicionamento do Algarve enquanto destino com uma oferta
de qualidade diferenciada face à concorrência.

 Neste âmbito, através da Associação Turismo do Algarve (ATA), a região volta a marcar presença no
Loop Leisure Spring 2022, o principal luxury travel show dirigido aos mercados de língua alemã -
Alemanha, Áustria e Suíça - que, este ano, apresenta como novidade uma edição direcionada para o
segmento do lazer (Loop Leisure Spring) e outra específica para a indústria dos eventos corporativos e
associativos - Loop MICE Spring.

 A decorrer em Cascais, entre os dias 3 e 9 de abril, ambos os eventos vão reunir os principais agentes
do setor que se dedicam ao segmento do turismo de luxo, estando prevista a realização de mais de 80
reuniões de negócios e de vários momentos de networking entre os participantes.

Empenhada em dar a conhecer as ofertas de caráter exclusivo e as experiências diferenciadoras que o
Algarve proporciona, a ATA convidou alguns dos agentes e operadores que irão estar presentes nestes
eventos a participar num conjunto de famtrips na região, para que possam vivenciar na primeira pessoa
aquilo que faz deste um destino único, reconhecido e premiado a nível global.

“Quer estejamos a falar num contexto de férias de lazer ou de viagens de trabalho, o nosso objetivo é
atrair e reunir no Algarve viajantes que sejam apreciadores de um turismo diferenciador, baseado em
experiências autênticas e surpreendentes”, revela João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
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“Acreditamos que este é um pilar chave para o desenvolvimento de um turismo mais sustentável, que
ambicionamos para a região. Como tal, estes eventos funcionam como montras privilegiadas para
promovermos o Algarve como uma referência no segmento das viagens de luxo”, acrescenta.

A criação de uma edição do Loop Spring exclusivamente direcionada à Meeting Industry foi uma ideia
bem recebida pelo Turismo do Algarve, que vê também aqui uma oportunidade para revitalizar e
estimular a rápida retoma deste segmento.

“Temos vindo a reforçar a promoção da região como um destino atrativo para acolher eventos
profissionais e visitas em contexto de trabalho junto de diferentes nichos identificados como relevantes.
Neste sentido, dado o seu enorme potencial, o mercado de eventos de luxo não pode, claramente, ficar
de fora desta nossa estratégia”, defende João Fernandes.

“O Algarve tem todas as condições para inspirar e surpreender os profissionais mais exigentes, que
procuram os melhores locais para planear o seu evento”, realça.

(Link)

27/41

https://www.algarvepromotion.pt/pt/Default.aspx
https://regiao-sul.pt/2022/04/05/sociedade/turismo-do-algarve-aposta-no-mercado-de-eventos-profissionais-de-luxo/576332


SUL INFORMAÇÃO

05/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Domes Lake Algarve abre a 9 de Abril com propostas para a
Páscoa
Reabertura do antigo T he Lake Spa Resort, em Vilamoura, conta com um programa
especial de Páscoa focado nas famílias

O The Lake Spa Resort, em Vilamoura, passa agora a chamar-se Domes Lake Algarve e reabre no
próximo dia 9 de Abril, com um programa especial de Páscoa focado nas famílias.

O hotel de luxo com 192 quartos e suítes, que faz agora parte do portefólio de hotéis do grupo grego
Domes Resort, apresenta-se com uma inspiração marcadamente mediterrânica, com interiores alusivos
à paisagem eco-protegida envolvente, piscinas e o lago da propriedade.

Acontecendo a reabertura no mês da Páscoa, o Domes Lake Algarve propõe um programa especial
(mínimo de três noites) a pensar nas famílias. À chegada, os hóspedes são recebidos com um brinde e
no quarto têm à espera uma surpresa.

Ao longo da estadia haverá um desconto de 20% nos tratamentos no Soma Spa e ainda a oferta de
uma atividade temática para toda a família reservada para o dia 16 de Abril. No domingo de Páscoa está
previsto um late check out até às 16h00 (sujeito a disponibilidade). Durante a época festiva, as crianças
até aos 12 anos usufruem de alojamento gratuito.
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Além do exclusivo lago de água salgada, do acesso privado à Praia da Falésia e às piscinas, o Domes
Lake Algarve tem também propostas para os adultos que procuram saúde e bem-estar. No Soma Spa
há métodos gregos antigos e técnicas de cura contemporâneas, com produtos orientados para
resultados da ELEMIS, bem como da GODAGE Paris, que utiliza ingredientes naturais ativos para
tratamentos mais personalizados.

Para as crianças, há também um programa especial que visa fomentar um espírito eco-consciente e
convida os mais novos a plantar as suas próprias verduras, ervas e flores para uma experiência interativa
e educativa.
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Turismo do Algarve aposta no mercado de eventos profissionais
de luxo
O T urismo do Algarve está a apostar na captação de eventos profissionais de luxo para a
região, um nicho visto como estratégico para a consolidação do posicionamento do
Algarve enquanto destino com…

O Turismo do Algarve está a apostar na captação de eventos profissionais de luxo para a região, um
nicho visto como estratégico para a consolidação do posicionamento do Algarve enquanto destino com
uma oferta de qualidade diferenciada face à concorrência.

Neste âmbito, através da Associação Turismo do Algarve (ATA), a região volta a marcar presença
no ‘Loop Leisure Spring 2022’, o principal luxury travel show dirigido aos mercados de língua alemã –
Alemanha, Áustria e Suíça – que, este ano, apresenta como novidade uma edição direcionada para o
segmento do lazer (‘Loop Leisure Spring’) e outra específica para a indústria dos eventos corporativos e
associativos – ‘Loop MICE Spring’.

A decorrer em Cascais, em Portugal, entre os dias 3 e 9 de abril, ambos os eventos vão reunir os
principais agentes do setor que se dedicam ao segmento do turismo de luxo, estando prevista a
realização de mais de 80 reuniões de negócios e de vários momentos de networking entre os
participantes.

Empenhada em dar a conhecer as ofertas de caráter exclusivo e as experiências diferenciadoras que o
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Algarve proporciona, a ATA convidou alguns dos agentes e operadores que irão estar presentes nestes
eventos a participar num conjunto de famtrips na região, para que possam vivenciar na primeira pessoa
aquilo que faz deste um destino único, reconhecido e premiado a nível global.

“Quer estejamos a falar num contexto de férias de lazer ou de viagens de trabalho, o nosso objetivo é
atrair e reunir no Algarve viajantes que sejam apreciadores de um turismo diferenciador, baseado em
experiências autênticas e surpreendentes”, revela João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
“Acreditamos que este é um pilar chave para o desenvolvimento de um turismo mais sustentável, que
ambicionamos para a região. Como tal, estes eventos funcionam como montras privilegiadas para
promovermos o Algarve como uma referência no segmento das viagens de luxo”, acrescenta.

A criação de uma edição do ‘Loop Spring’ exclusivamente direcionada à Meeting Industry foi uma ideia
bem recebida pelo Turismo do Algarve, que vê também aqui uma oportunidade para revitalizar e
estimular a rápida retoma deste segmento. “Temos vindo a reforçar a promoção da região como um
destino atrativo para acolher eventos profissionais e visitas em contexto de trabalho junto de diferentes
nichos identificados como relevantes. Neste sentido, dado o seu enorme potencial, o mercado de
eventos de luxo não pode, claramente, ficar de fora desta nossa estratégia”, defende João Fernandes.
“O Algarve tem todas as condições para inspirar e surpreender os profissionais mais exigentes, que
procuram os melhores locais para planear o seu evento”, realça.
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Turismo do Algarve aposta no Mercado de Eventos Profissionais
de Luxo
O T urismo do Algarve está a apostar na captac ̧ão de eventos profissionais de luxo para a
região, um nicho visto como estratégico para a consolidac ̧ão do posicionamento do
Algarve enquanto destino com uma oferta de qualidade diferenciada face à concorrência.

 

O Turismo do Algarve esta´ a apostar na captac¸a~o de eventos profissionais de luxo para a
regia~o, um nicho visto como estrate´gico para a consolidac¸a~o do posicionamento do
Algarve enquanto destino com uma oferta de qualidade diferenciada face a` concorre^ncia.

 

Neste a^mbito, atrave´s da Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA), a regia~o volta a marcar
presenc¸a no Loop Leisure Spring 2022, o principal luxury travel show dirigido aos mercados de lí ngua
alema~ - Alemanha, A´ustria e Suí c¸a - que, este ano, apresenta como novidade uma edic¸a~o
direcionada para o segmento do lazer (Loop Leisure Spring) e outra especí fica para a indu´stria dos
eventos corporativos e associativos - Loop MICE Spring.

 

A decorrer em Cascais, entre os dias 3 e 9 de abril, ambos os eventos va~o reunir os principais agentes
do setor que se dedicam ao segmento do turismo de luxo, estando prevista a realizac¸a~o de mais de
80 reunio~es de nego´cios e de va´rios momentos de networking entre os participantes.

 

Empenhada em dar a conhecer as ofertas de cara´ter exclusivo e as experie^ncias diferenciadoras que o
Algarve proporciona, a ATA convidou alguns dos agentes e operadores que ira~o estar presentes nestes
eventos a participar num conjunto de famtrips na regia~o, para que possam vivenciar na primeira pessoa
aquilo que faz deste um destino u´nico, reconhecido e premiado a ní vel global.

 

"Quer estejamos a falar num contexto de fe´rias de lazer ou de viagens de trabalho, o nosso objetivo e
´ atrair e reunir no Algarve viajantes que sejam apreciadores de um turismo diferenciador, baseado em
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experie^ncias aute^nticas e surpreendentes", revela Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. "Acreditamos que este e´ um pilar chave para o desenvolvimento de um turismo mais sustenta
´vel, que ambicionamos para a regia~o. Como tal, estes eventos funcionam como montras privilegiadas
para promovermos o Algarve como uma refere^ncia no segmento das viagens de luxo", acrescenta.

 

A criac¸a~o de uma edic¸a~o do Loop Spring exclusivamente direcionada a` Meeting Industry foi uma
ideia bem recebida pelo Turismo do Algarve, que ve^ tambe´m aqui uma oportunidade para revitalizar e
estimular a ra´pida retoma deste segmento. "Temos vindo a reforc¸ar a promoc¸a~o da regia~o como
um destino atrativo para acolher eventos profissionais e visitas em contexto de trabalho junto de
diferentes nichos identificados como relevantes. Neste sentido, dado o seu enorme potencial, o mercado
de eventos de luxo na~o pode, claramente, ficar de fora desta nossa estrate´gia", defende Joa~o
Fernandes. "O Algarve tem todas as condic¸o~es para inspirar e surpreender os profissionais mais
exigentes, que procuram os melhores locais para planear o seu evento", realc¸a.

 

 

 

(Link)
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Turismo do Algarve quer captar eventos profissionais de luxo
para a região
«O Algarve tem todas as condic ̧ões para inspirar e surpreender os profissionais mais
exigentes, que procuram os melhores locais para planear o seu evento»

A Associação Turismo do Algarve (ATA) está a apostar na captação de eventos profissionais de luxo para
a região, marcando presença, até 9 de Abril, no Loop Leisure Spring, em Cascais.

Este evento é «o principal luxury travel show dirigido aos mercados de lí ngua alema~ – Alemanha, A
´ustria e Suí c¸a – que, este ano, apresenta como novidade uma edic¸a~o direcionada para o
segmento do lazer (Loop Leisure Spring) e outra especí fica para a indu´stria dos eventos corporativos
e associativos – Loop MICE Spring», explica a ATA.

A decorrer em Cascais, ambos os eventos va~o reunir os principais agentes do setor que se dedicam ao
segmento do turismo de luxo, estando prevista a realizac¸a~o de mais de 80 reunio~es de nego´cios e
de va´rios momentos de networking entre os participantes.

A ATA convidou alguns dos agentes e operadores que ira~o estar presentes nestes eventos a participar
num conjunto de famtrips na regia~o.

«Quer estejamos a falar num contexto de fe´rias de lazer ou de viagens de trabalho, o nosso objetivo e
´ atrair e reunir no Algarve viajantes que sejam apreciadores de um turismo diferenciador, baseado em
experie^ncias aute^nticas e surpreendentes», revela Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve.
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«Acreditamos que este e´ um pilar chave para o desenvolvimento de um turismo mais sustenta´vel, que
ambicionamos para a regia~o. Como tal, estes eventos funcionam como montras privilegiadas para
promovermos o Algarve como uma refere^ncia no segmento das viagens de luxo», acrescenta.

A criac¸a~o de uma edic¸a~o do Loop Spring exclusivamente direcionada a` Meeting Industry foi uma
ideia bem recebida pelo Turismo do Algarve.

«Temos vindo a reforc¸ar a promoc¸a~o da regia~o como um destino atrativo para acolher eventos
profissionais e visitas em contexto de trabalho junto de diferentes nichos identificados como relevantes.
Neste sentido, dado o seu enorme potencial, o mercado de eventos de luxo na~o pode, claramente,
ficar de fora desta nossa estrate´gia», defende Joa~o Fernandes.

«O Algarve tem todas as condic¸o~es para inspirar e surpreender os profissionais mais exigentes, que
procuram os melhores locais para planear o seu evento», conclui.
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Turismo do Algarve aposta no mercado de eventos profissionais
de luxo
O T urismo do Algarve está a apostar na captac ̧ão de eventos profissionais de luxo para a
região, um nicho visto como estratégico para a consolidac ̧ão do posicionamento do
Algarve enquanto destino com uma oferta de qualidade diferenciada face à concorrência.

O Turismo do Algarve esta´ a apostar na captac¸a~o de eventos profissionais de luxo para a regia~o,
um nicho visto como estrate´gico para a consolidac¸a~o do posicionamento do Algarve enquanto
destino com uma oferta de qualidade diferenciada face a` concorre^ncia.

Neste a^mbito, atrave´s da Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA), a regia~o volta a marcar
presenc¸a no Loop Leisure Spring 2022, o principal luxury travel show dirigido aos mercados de lí ngua
alema~ - Alemanha, A´ustria e Suí c¸a - que, este ano, apresenta como novidade uma edic¸a~o
direccionada para o segmento do lazer (Loop Leisure Spring) e outra especí fica para a indu´stria dos
eventos corporativos e associativos - Loop MICE Spring.

A decorrer em Cascais, entre os dias 3 e 9 de Abril, ambos os eventos va~o reunir os principais agentes
do sector que se dedicam ao segmento do turismo de luxo, estando prevista a realizac¸a~o de mais de
80 reunio~es de nego´cios e de va´rios momentos de networking entre os participantes.

Empenhada em dar a conhecer as ofertas de cara´cter exclusivo e as experie^ncias diferenciadoras que
o Algarve proporciona, a ATA convidou alguns dos agentes e operadores que ira~o estar presentes
nestes eventos a participar num conjunto de famtrips na regia~o, para que possam vivenciar na primeira
pessoa aquilo que faz deste um destino u´nico, reconhecido e premiado a ní vel global.

“Quer estejamos a falar num contexto de fe´rias de lazer ou de viagens de trabalho, o nosso objectivo e
´ atrair e reunir no Algarve viajantes que sejam apreciadores de um turismo diferenciador, baseado em
experie^ncias aute^nticas e surpreendentes”, revela Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. “Acreditamos que este e´ um pilar chave para o desenvolvimento de um turismo mais sustenta
´vel, que ambicionamos para a regia~o. Como tal, estes eventos funcionam como montras privilegiadas
para promovermos o Algarve como uma refere^ncia no segmento das viagens de luxo”, acrescenta.

A criac¸a~o de uma edic¸a~o do Loop Spring exclusivamente direccionada a` Meeting Industry foi uma
ideia bem recebida pelo Turismo do Algarve, que ve^ tambe´m aqui uma oportunidade para revitalizar e
estimular a ra´pida retoma deste segmento. “Temos vindo a reforc¸ar a promoc¸a~o da regia~o como
um destino atractivo para acolher eventos profissionais e visitas em contexto de trabalho junto de
diferentes nichos identificados como relevantes. Neste sentido, dado o seu enorme potencial, o mercado
de eventos de luxo na~o pode, claramente, ficar de fora desta nossa estrate´gia”, defende Joa~o
Fernandes. “O Algarve tem todas as condic¸o~es para inspirar e surpreender os profissionais mais
exigentes, que procuram os melhores locais para planear o seu evento”, realc¸a.
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Turismo do Algarve aposta no mercado de eventos profissionais
de luxo
O T urismo do Algarve está a apostar na captação de eventos profissionais de luxo para a
região, um nicho visto como estratégico para a consolidação do posicionamento do
Algarve enquanto destino com uma oferta de qualidade diferenciada face à concorrência.

 

O Turismo do Algarve está a apostar na captação de eventos profissionais de luxo para a região, um
nicho visto como estratégico para a consolidação do posicionamento do Algarve enquanto destino com
uma oferta de qualidade diferenciada face à concorrência.
 Neste âmbito, através da Associação Turismo do Algarve (ATA), a região volta a marcar presença
no Loop Leisure Spring 2022, o principal luxury travel show dirigido aos mercados de língua alemã –
Alemanha, Áustria e Suíça – que, este ano, apresenta como novidade uma edição direcionada para o
segmento do lazer (Loop Leisure Spring) e outra específica para a indústria dos eventos corporativos e
associativos – Loop MICE Spring.
 A decorrer em Cascais, entre os dias 3 e 9 de abril, ambos os eventos vão reunir os principais agentes
do setor que se dedicam ao segmento do turismo de luxo, estando prevista a realização de mais de 80
reuniões de negócios e de vários momentos de networking entre os participantes.
 Empenhada em dar a conhecer as ofertas de caráter exclusivo e as experiências diferenciadoras que o
Algarve proporciona, a ATA convidou alguns dos agentes e operadores que irão estar presentes nestes
eventos a participar num conjunto de famtrips na região, para que possam vivenciar na primeira pessoa
aquilo que faz deste um destino único, reconhecido e premiado a nível global.
 “Quer estejamos a falar num contexto de férias de lazer ou de viagens de trabalho, o nosso
objetivo é atrair e reunir no Algarve viajantes que sejam apreciadores de um turismo
diferenciador, baseado em experiências autênticas e surpreendentes”, revela João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve. “Acreditamos que este é um pilar chave para o
desenvolvimento de um turismo mais sustentável, que ambicionamos para a região. Como tal,
estes eventos funcionam como montras privilegiadas para promovermos o Algarve como uma
referência no segmento das viagens de luxo”, acrescenta.
 A criação de uma edição do Loop Spring exclusivamente direcionada à Meeting Industry foi uma ideia
bem recebida pelo Turismo do Algarve, que vê também aqui uma oportunidade para revitalizar e
estimular a rápida retoma deste segmento. “Temos vindo a reforçar a promoção da região como um
destino atrativo para acolher eventos profissionais e visitas em contexto de trabalho junto de
diferentes nichos identificados como relevantes. Neste sentido, dado o seu enorme potencial, o
mercado de eventos de luxo não pode, claramente, ficar de fora desta nossa estratégia”,
defende João Fernandes. “O Algarve tem todas as condições para inspirar e surpreender os
profissionais mais exigentes, que procuram os melhores locais para planear o seu evento”,
realça.
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Turismo do Algarve aposta no mercado de eventos profissionais
de luxo
O T urismo do Algarve está a apostar na captação de eventos profissionais de luxo para a
região, um nicho visto como estratégico para a consolidação do posicionamento do
Algarve enquanto destino com uma oferta de qualidade diferenciada face à concorrência.

O Turismo do Algarve esta´ a apostar na captação de eventos profissionais de luxo para a região, um
nicho visto como estratégico para a consolidação do posicionamento do Algarve enquanto destino com
uma oferta de qualidade diferenciada face a` concorrência. Neste âmbito, através da Associação Turismo
do Algarve (ATA), a região volta a marcar presença no Loop Leisure Spring 2022, o principal luxury travel
show dirigido aos mercados de língua alemã – Alemanha, Áustria e Suíc¸a – que este ano apresenta
como novidade uma edição direcionada para o segmento do lazer (Loop Leisure Spring) e outra
específica para a indústria dos eventos corporativos e associativos – Loop MICE Spring. 

A decorrer em Cascais, entre 3 e 9 de abril, ambos os eventos vão reunir os principais agentes do setor
que se dedicam ao segmento do turismo de luxo, estando prevista a realização de mais de 80 reuniões
de negócios e de vários momentos de networking entre os participantes. Empenhada em dar a conhecer
as ofertas de caráter exclusivo e as experiências diferenciadoras que o Algarve proporciona, a ATA
convidou alguns dos agentes e operadores presentes nestes eventos a participar num conjunto de
famtrips na região, para que possam vivenciar na primeira pessoa aquilo que faz deste um destino único,
reconhecido e premiado a nível global.

(Link)
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Turismo do Algarve alarga estratégia ao mercado de eventos
profissionais de luxo
O T urismo do Algarve está a apostar na captac ̧ão de eventos profissionais de luxo para a
região, um nicho visto como estratégico para a consolidac ̧ão do posicionamento do
Algarve enquanto destino com uma oferta de qualidade diferenciada face à concorrência.

 

O Turismo do Algarve esta´ a apostar na captac¸a~o de eventos profissionais de luxo para a regia~o,
um nicho visto como estrate´gico para a consolidac¸a~o do posicionamento do Algarve enquanto
destino com uma oferta de qualidade diferenciada face a` concorre^ncia.

 

Neste a^mbito, atrave´s da Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA), a regia~o volta a marcar
presenc¸a no Loop Leisure Spring 2022, o principal luxury travel show dirigido aos mercados de lí ngua
alema~ - Alemanha, A´ustria e Suí c¸a - que, este ano, apresenta como novidade uma edic¸a~o
direcionada para o segmento do lazer (Loop Leisure Spring) e outra especí fica para a indu´stria dos
eventos corporativos e associativos - Loop MICE Spring.

 

A decorrer em Cascais, entre os dias 3 e 9 de abril, ambos os eventos va~o reunir os principais agentes
do setor que se dedicam ao segmento do turismo de luxo, estando prevista a realizac¸a~o de mais de
80 reunio~es de nego´cios e de va´rios momentos de networking entre os participantes, realça a ATA
em comunicado, tendo convidado alguns dos agentes e operadores que ira~o estar presentes nestes
eventos a participar num conjunto de famtrips na regia~o.

 

"Quer estejamos a falar num contexto de fe´rias de lazer ou de viagens de trabalho, o nosso objetivo e
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´ atrair e reunir no Algarve viajantes que sejam apreciadores de um turismo diferenciador, baseado em
experie^ncias aute^nticas e surpreendentes", revela Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. "Acreditamos que este e´ um pilar chave para o desenvolvimento de um turismo mais sustenta
´vel, que ambicionamos para a regia~o. Como tal, estes eventos funcionam como montras privilegiadas
para promovermos o Algarve como uma refere^ncia no segmento das viagens de luxo", acrescenta.

 

"Temos vindo a reforc¸ar a promoc¸a~o da regia~o como um destino atrativo para acolher eventos
profissionais e visitas em contexto de trabalho junto de diferentes nichos identificados como relevantes.
Neste sentido, dado o seu enorme potencial, o mercado de eventos de luxo na~o pode, claramente,
ficar de fora desta nossa estrate´gia", defende Joa~o Fernandes. "O Algarve tem todas as condic¸o~es
para inspirar e surpreender os profissionais mais exigentes, que procuram os melhores locais para
planear o seu evento", realc¸a.

 

(Link)
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