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Turismo do Algarve mostra como conhecer o destino de forma
sustentável
Mostrar que é possível visitar e conhecer o Algarve de uma forma sustentável, através de
um turismo autêntico, consciente e responsável, e ́ o objetivo do projeto «Rout-e»

Mostrar que e´ possível visitar e conhecer o Algarve de uma forma sustentável, através de um turismo
autêntico, consciente e responsável, e´ o objetivo do projeto «Rout-e», no qual o Turismo do Algarve
esta´ a participar e a organizar em conjunto com o Turismo de Portugal. No âmbito desta iniciativa, o
Algarve ira´ receber três jornalistas internacionais, de reconhecidos órgãos de comunicação social como
Gazetta dello Sport (Itália), Le Figaro (França) ou Motorrad und Reisen (Alemanha), que foram
desafiados a fazer um tour pela região, com recurso a motas elétricas de alto rendimento e com
autonomia de aproximadamente 200 quilómetros, tendo em conta que a mobilidade sustentável surge
como uma dimensão incontornável na sustentabilidade dos destinos turísticos. 

Com início em Tavira, o programa da visita, desenhado pela Associação Turismo do Algarve (ATA),
privilegia o contacto com a natureza e um conjunto de experiências que atestam a autenticidade e o
caráter único do destino e que têm impacto real na economia e cultura locais. Entre outras propostas, os
viajantes vão poder passear por Cacela Velha e Cabanas de Tavira e saber mais sobre o Parque Natural
da Ria Formosa, conhecer o artesanato local de Loulé e aventurar-se a fazer algumas peças com a ajuda
de um artista local, ou acompanhar um projeto de produção artesanal de flor de sal. Haverá ainda tempo
para percorrer lugares cheios de história como Silves, Lagos e Sagres, para atravessar as paisagens da
serra de Monchique e admirar algumas das mais deslumbrantes paisagens da região a partir da Fóia, para
descobrir a costa algarvia num passeio de barco solar e para experimentar a gastronomia típica deste
destino, com propostas ricas em sabores da terra e em harmonia com a sazonalidade dos produtos. 

Para além do percurso realizado no Algarve, o projeto «Rout-e» contempla ainda a realização de quatro
outros tours pelo país, que passarão pelas regiões do Alentejo, Centro de Portugal, Lisboa e Porto e
Norte de Portugal. Associada a` realização de cada tour estará também a produção de conteúdos
editoriais e audiovisuais, que irão contribuir para a projeção de Portugal, a nível internacional, enquanto
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destino turístico sustentável. Os conteúdos de vídeo produzidos serão divulgados através da nova
rúbrica «Rout-e», inserida no segmento de mobilidade sustentável do magazine semanal Motorcycle
Sports, o único programa da Europa dedicado ao segmento das motos, transmitido pela Sport TV+, em
canal aberto.

(Link)
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https://algarveinformativo.blogspot.com/2022/04/turismo-do-algarve-mostra-como-conhecer.html
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Projeto do Turismo do Algarve dá a conhecer o destino de forma
sustentável
Mostrar que é possível visitar e conhecer o Algarve de uma forma sustentável, através de
um turismo autêntico, consciente e responsável.

Mostrar que e´ possi´vel visitar e conhecer o Algarve de uma
forma sustenta´vel, atrave´s de um turismo aute^ntico,
consciente e responsa´vel. Esse e´ o objetivo do projeto Rout-e,
no qual o Turismo do Algarve esta´ a participar e a organizar, em
conjunto com o Turismo de Portugal.
No a^mbito desta iniciativa, o Algarve ira´ receber tre^s jornalistas internacionais, de o´rga~os de
comunicac¸a~o social como Gazetta dello Sport (Ita´lia), Le Figaro (Franc¸a) ou Motorrad und Reisen
(Alemanha), que foram desafiados a fazer um tour pela regia~o, com recurso a motas ele´tricas de alto
rendimento e com autonomia de aproximadamente 200 km, tendo em conta que “a mobilidade sustenta
´vel surge como uma dimensa~o incontorna´vel na sustentabilidade dos destinos turí sticos”, refere o
Turismo do Algarve.

De 10 a 13 de abril, estes participantes ira~o percorrer o Algarve, de costa a costa, tendo a
oportunidade de conhecer a diversidade da oferta turí stica da regia~o “que tem na sustentabilidade o
seu fator distintivo”.
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Com iní cio em Tavira, o programa da visita, desenhado pela Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA),
privilegia o contacto com a natureza e um conjunto de experie^ncias que, segundo o Turismo do
Algarve, “atestam a autenticidade e o cara´ter u´nico do destino e que te^m impacto real na economia
e cultura locais”.

Programa da visita
Entre outras propostas, os viajantes ira~o poder passear por Cacela Velha e Cabanas de Tavira e saber
mais sobre o Parque Natural da Ria Formosa, conhecer o artesanato local de Loule´ e aventurar-se a
fazer algumas pec¸as com a ajuda de um artista local, ou acompanhar um projeto de produc¸a~o
artesanal de flor de sal.

Havera´ ainda tempo para percorrer lugares cheios de histo´ria como Silves, Lagos e Sagres, para
atravessar as paisagens da serra de Monchique e admirar algumas das paisagens da regia~o a partir da
Fo´ia, para descobrir a costa algarvia num passeio de barco solar e para experimentar a gastronomia
típica deste destino, com propostas ricas em sabores da terra e em harmonia com a sazonalidade dos
produtos.

“Cada vez mais os turistas te^m uma maior preocupac¸a~o e uma maior conscie^ncia no que diz
respeito ao impacto que a sua visita tera´ no destino. As suas escolhas e deciso~es tendem a ser mais
sustenta´veis e comec¸am a ter em considerac¸a~o na~o so´ aspetos relacionados com a protec¸a~o
ambiental, mas tambe´m formas de incentivar a economia local”, refere Joa~o Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.

“Pretendemos com este projeto mostrar que a sustentabilidade e a preservac¸a~o da autenticidade e da
identidade locais sa~o trac¸os cada vez mais evidentes no desenvolvimento e na diferenciac¸a~o da
oferta de turismo da regia~o”, explica. “Neste sentido, queremos que o Algarve possa ser visto como
um destino inspirador de mudanc¸a para um turismo mais consciente e responsa´vel e que possa tambe
´m contribuir para que este seja um conceito cada vez mais transversal, que pode estar presente em
qualquer tipo de viagem”.

Para ale´m do percurso realizado no Algarve, o projeto Rout-e contempla ainda a realizac¸a~o de
quatro outros tours pelo paí s, que passara~o pelas regio~es do Alentejo, Centro de Portugal, Lisboa e
Porto e Norte de Portugal.

Associada a` realizac¸a~o de cada tour estara´ tambe´m a produc¸a~o de conteu´dos editoriais e
audiovisuais, que ira~o, segundo o Turismo do Algarve, contribuir para a projec¸a~o de Portugal, a ni
´vel internacional, enquanto destino turí stico sustenta´vel.

Os conteu´dos de ví deo produzidos sera~o divulgados atrave´s da nova ru´brica “Rout-e”, inserida no
segmento de mobilidade sustenta´vel do magazine semanal MOTORCYCLE SPORTS, o u´nico programa
da Europa dedicado ao segmento das motas, transmitido pela Sport TV+, em canal aberto.

(Link)
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https://tnews.pt/projeto-do-turismo-do-algarve-da-a-conhecer-o-destino-de-forma-sustentavel/
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ATA | Turismo do Algarve mostra como Conhecer o Destino de
Forma Sustentável
Mostrar que é possível visitar e conhecer o Algarve de uma forma sustentável, através de
um turismo autêntico, consciente e responsável. Esse é o objetivo do projeto Rout-e, no
qual o T urismo do Algarve está a participar e a organizar, em conjunto com o T urismo de
Portugal.

 

Mostrar que e´ possí vel visitar e conhecer o Algarve de uma forma sustenta´vel, atrave´s de um
turismo aute^ntico, consciente e responsa´vel. Esse e´ o objetivo do projeto Rout-e, no qual o
Turismo do Algarve esta´ a participar e a organizar, em conjunto com o Turismo de Portugal.

 

No a^mbito desta iniciativa, o Algarve ira´ receber tre^s jornalistas internacionais, de reconhecidos o
´rga~os de comunicac¸a~o social como Gazetta dello Sport (Ita´lia), Le Figaro (Franc¸a) ou Motorrad
und Reisen (Alemanha), que foram desafiados a fazer um tour pela regia~o, com recurso a motas ele
´tricas de alto rendimento e com autonomia de aproximadamente 200 Km, tendo em conta que a
mobilidade sustenta´vel surge como uma dimensa~o incontorna´vel na sustentabilidade dos destinos
turí sticos. De 10 a 13 de abril, estes participantes ira~o percorrer o Algarve, de costa a costa, tendo a
oportunidade de conhecer a diversidade da oferta turí stica da regia~o que tem na sustentabilidade o
seu fator distintivo.

 

Com iní cio em Tavira, o programa da visita, desenhado pela Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA),
privilegia o contacto com a natureza e um conjunto de experie^ncias que atestam a autenticidade e o
cara´ter u´nico do destino e que te^m impacto real na economia e cultura locais. Entre outras
propostas, os viajantes ira~o poder passear por Cacela Velha e Cabanas de Tavira e saber mais sobre o
Parque Natural da Ria Formosa, conhecer o artesanato local de Loule´ e aventurar-se a fazer algumas
pec¸as com a ajuda de um artista local, ou acompanhar um projeto de produc¸a~o artesanal de flor de
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sal. Havera´ ainda tempo para percorrer lugares cheios de histo´ria como Silves, Lagos e Sagres, para
atravessar as paisagens da serra de Monchique e admirar algumas das mais deslumbrantes paisagens da
regia~o a partir da Fo´ia, para descobrir a costa algarvia num passeio de barco solar e para
experimentar a gastronomia típica deste destino, com propostas ricas em sabores da terra e em
harmonia com a sazonalidade dos produtos.

 

"Cada vez mais os turistas te^m uma maior preocupac¸a~o e uma maior conscie^ncia no que
diz respeito ao impacto que a sua visita tera´ no destino. As suas escolhas e deciso~es tendem
a ser mais sustenta´veis e comec¸am a ter em considerac¸a~o na~o so´ aspetos relacionados
com a protec¸a~o ambiental, mas tambe´m formas de incentivar a economia local", refere
Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Pretendemos com este projeto mostrar que a
sustentabilidade e a preservac¸a~o da autenticidade e da identidade locais sa~o trac¸os cada
vez mais evidentes no desenvolvimento e na diferenciac¸a~o da oferta de turismo da regia~o",
explica. "Neste sentido, queremos que o Algarve possa ser visto como um destino inspirador de
mudanc¸a para um turismo mais consciente e responsa´vel e que possa tambe´m contribuir
para que este seja um conceito cada vez mais transversal, que pode estar presente em
qualquer tipo de viagem".

 

Para ale´m do percurso realizado no Algarve, o projeto Rout-e contempla ainda a realizac¸a~o de 4
outros tours pelo paí s, que passara~o pelas regio~es do Alentejo, Centro de Portugal, Lisboa e Porto e
Norte de Portugal. Associada a` realizac¸a~o de cada tour estara´ tambe´m a produc¸a~o de conteu
´dos editoriais e audiovisuais, que ira~o contribuir para a projec¸a~o de Portugal, a ní vel internacional,
enquanto destino turí stico sustenta´vel. Os conteu´dos de ví deo produzidos sera~o divulgados atrave
´s da nova ru´brica "Rout-e", inserida no segmento de mobilidade sustenta´vel do magazine semanal
MOTORCYCLE SPORTS, o u´nico programa da Europa dedicado ao segmento das motos, transmitido
pela Sport TV+, em canal aberto.

 

(Link)
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https://www.maisalgarve.pt/noticias/regionais/31125-ata-turismo-do-algarve-mostra-como-conhecer-o-destino-de-forma-sustentavel
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Jornalistas estrangeiros visitam o Algarve
Mostrar que é possível visitar e conhecer o Algarve de uma forma sustentável, através de
um turismo autêntico, consciente e responsável. Esse é o objetivo do projeto Rout-e, no
qual o T urismo do Algarve está a participar e a organizar, em conjunto com o T urismo de
Portugal.

 

Mostrar que é possível visitar e conhecer o Algarve de uma forma sustentável, através de um turismo
autêntico, consciente e responsável. Esse é o objetivo do projeto Rout-e, no qual o Turismo do Algarve
está a participar e a organizar, em conjunto com o Turismo de Portugal.

No âmbito desta iniciativa, o Algarve irá receber três jornalistas internacionais, de reconhecidos órgãos
de comunicação social como Gazetta dello Sport (Itália), Le Figaro (França) ou Motorrad und Reisen
(Alemanha), que foram desafiados a fazer um tour pela região, com recurso a motas elétricas de alto
rendimento e com autonomia de aproximadamente 200 Km.

De 10 a 13 de abril, estes participantes irão percorrer o Algarve, de costa a costa, tendo a oportunidade
de conhecer a diversidade da oferta turística da região que tem na sustentabilidade o seu fator distintivo.

Com início em Tavira, o programa da visita, desenhado pela Associação Turismo do Algarve (ATA),
privilegia o contacto com a natureza e um conjunto de experiências que atestam a autenticidade e o
caráter único do destino e que têm impacto real na economia e cultura locais.

Entre outras propostas, os viajantes irão poder passear por Cacela Velha e Cabanas de Tavira e saber
mais sobre o Parque Natural da Ria Formosa, conhecer o artesanato local de Loulé e aventurar-se a
fazer algumas peças com a ajuda de um artista local, ou acompanhar um projeto de produção artesanal
de flor de sal.
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Haverá ainda tempo para percorrer lugares cheios de história como Silves, Lagos e Sagres, para
atravessar as paisagens da serra de Monchique e admirar algumas das mais deslumbrantes paisagens da
região a partir da Fóia, para descobrir a costa algarvia num passeio de barco solar e para experimentar a
gastronomia típica deste destino, com propostas ricas em sabores da terra e em harmonia com a
sazonalidade dos produtos.

“Cada vez mais os turistas têm uma maior preocupação e uma maior consciência no que diz respeito ao
impacto que a sua visita terá no destino. As suas escolhas e decisões tendem a ser mais sustentáveis e
começam a ter em consideração não só aspetos relacionados com a proteção ambiental, mas também
formas de incentivar a economia local”, refere João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

“Pretendemos com este projeto mostrar que a sustentabilidade e a preservação da autenticidade e da
identidade locais são traços cada vez mais evidentes no desenvolvimento e na diferenciação da oferta de
turismo da região”, explica. “Neste sentido, queremos que o Algarve possa ser visto como um destino
inspirador de mudança para um turismo mais consciente e responsável e que possa também contribuir
para que este seja um conceito cada vez mais transversal, que pode estar presente em qualquer tipo de
viagem”.

Para além do percurso realizado no Algarve, o projeto Rout-e contempla ainda a realização de 4 outros
tours pelo país, que passarão pelas regiões do Alentejo, Centro de Portugal, Lisboa e Porto e Norte de
Portugal. Associada à realização de cada tour estará também a produção de conteúdos editoriais e
audiovisuais, que irão contribuir para a projeção de Portugal, a nível internacional, enquanto destino
turístico sustentável.

Os conteúdos de vídeo produzidos serão divulgados através da nova rúbrica “Rout-e”, inserida no
segmento de mobilidade sustentável do magazine semanal MOTORCYCLE SPORTS, o único programa da
Europa dedicado ao segmento das motos, transmitido pela Sport TV+, em canal aberto.

(Link)
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https://www.algarvemarafado.com/2022/04/11/jornalistas-estrangeiros-visitam-o-algarve/
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Qualidade do areal das praias vai contar para a atribuição da
Bandeira Azul
Medida decorre de recomendação da OMS já do ano passado, mas só deverá entrar em
vigor a partir de 2023
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A taxa de ocupação dos hotéis no Algarve está acima dos 60%
A taxa de ocupação dos hotéis no Algarve está acima dos 60%

A taxa de ocupação dos hotéis no Algarve está acima dos 60%
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UE proíbe 21 companhias aéreas certificadas na Rússia de voar
no espaço europeu
A lista de companhias áreas banidas da UE passa então agora a contar com 117
transportadoras, 21 das quais certificadas na Rússia.

A Comissão Europeia incluiu esta segunda-feira 21 companhias áreas certificadas na Rússia na lista de
transportadoras proibidas de operar na União Europeia por não cumprirem as normas internacionais,
sublinhando que não se trata de nova sanção pela guerra na Ucrânia.

Em comunicado, o executivo comunitário aponta que esta decisão se deve a "graves preocupações de
segurança devido ao novo registo forçado de aeronaves de propriedade estrangeira na Rússia,
permitindo conscientemente a sua operação sem certificados válidos de aeronavegabilidade", o que
"constitui uma violação das normas internacionais de segurança aérea".

"Estamos a viver no contexto da agressão militar não provocada e injustificada da Rússia contra a
Ucrânia. Contudo, quero deixar bem claro que esta decisão não é mais uma sanção contra a Rússia: foi
tomada unicamente com base em motivos técnicos e de segurança. Não misturamos segurança com
política", declarou a comissária europeia dos Transportes.

A comissária Adina Valean precisou que "a Agência Federal Russa de Transportes Aéreos permitiu às
companhias aéreas russas operar centenas de aeronaves de propriedade estrangeira sem um certificado
de navegabilidade aérea válido".

"As companhias aéreas russas em questão fizeram-no conscientemente, em violação das normas de
segurança internacionais relevantes. Isto não só constitui uma clara violação da Convenção sobre
Aviação Civil Internacional (a Convenção de Chicago), como também representa uma ameaça imediata à
segurança", justificou.
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Turismo do Algarve mostra como conhecer o destino de forma
sustentável
Mostrar que é possível visitar e conhecer o Algarve de uma forma sustentável, através de
um turismo autêntico, consciente e responsável. Esse é o objectivo do projecto Rout-e,
no qual o T urismo do Algarve está a participar e a organizar, em conjunto com o T urismo
de Portugal.

Mostrar que e´ possí vel visitar e conhecer o Algarve de uma forma sustenta´vel, atrave´s de um
turismo aute^ntico, consciente e responsa´vel. Esse e´ o objectivo do projecto Rout-e, no qual o
Turismo do Algarve esta´ a participar e a organizar, em conjunto com o Turismo de Portugal.

No a^mbito desta iniciativa, o Algarve ira´ receber tre^s jornalistas internacionais, de reconhecidos o
´rga~os de comunicac¸a~o social como Gazetta dello Sport (Ita´lia), Le Figaro (Franc¸a) ou Motorrad
und Reisen (Alemanha), que foram desafiados a fazer um tour pela regia~o, com recurso a motas ele
´ctricas de alto rendimento e com autonomia de aproximadamente 200 Km, tendo em conta que a
mobilidade sustenta´vel surge como uma dimensa~o incontorna´vel na sustentabilidade dos destinos
turí sticos. De 10 a 13 de abril, estes participantes ira~o percorrer o Algarve, de costa a costa, tendo a
oportunidade de conhecer a diversidade da oferta turí stica da regia~o que tem na sustentabilidade o
seu factor distintivo.

Com iní cio em Tavira, o programa da visita, desenhado pela Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA),
privilegia o contacto com a natureza e um conjunto de experie^ncias que atestam a autenticidade e o
cara´cter u´nico do destino e que te^m impacto real na economia e cultura locais. Entre outras
propostas, os viajantes ira~o poder passear por Cacela Velha e Cabanas de Tavira e saber mais sobre o
Parque Natural da Ria Formosa, conhecer o artesanato local de Loule´ e aventurar-se a fazer algumas
pec¸as com a ajuda de um artista local, ou acompanhar um projecto de produc¸a~o artesanal de flor de
sal. Havera´ ainda tempo para percorrer lugares cheios de histo´ria como Silves, Lagos e Sagres, para
atravessar as paisagens da serra de Monchique e admirar algumas das mais deslumbrantes paisagens da
regia~o a partir da Fo´ia, para descobrir a costa algarvia num passeio de barco solar e para
experimentar a gastronomia típica deste destino, com propostas ricas em sabores da terra e em
harmonia com a sazonalidade dos produtos.

“Cada vez mais os turistas te^m uma maior preocupac¸a~o e uma maior conscie^ncia no que diz
respeito ao impacto que a sua visita tera´ no destino. As suas escolhas e deciso~es tendem a ser mais
sustenta´veis e comec¸am a ter em considerac¸a~o na~o so´ aspectos relacionados com a
protecc¸a~o ambiental, mas tambe´m formas de incentivar a economia local”, refere Joa~o Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve. “Pretendemos com este projecto mostrar que a sustentabilidade e a
preservac¸a~o da autenticidade e da identidade locais sa~o trac¸os cada vez mais evidentes no
desenvolvimento e na diferenciac¸a~o da oferta de turismo da regia~o”, explica. “Neste sentido,
queremos que o Algarve possa ser visto como um destino inspirador de mudanc¸a para um turismo
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mais consciente e responsa´vel e que possa tambe´m contribuir para que este seja um conceito cada
vez mais transversal, que pode estar presente em qualquer tipo de viagem”.

Para ale´m do percurso realizado no Algarve, o projecto Rout-e contempla ainda a realizac¸a~o de 4
outros tours pelo paí s, que passara~o pelas regio~es do Alentejo, Centro de Portugal, Lisboa e Porto e
Norte de Portugal. Associada a` realizac¸a~o de cada tour estara´ tambe´m a produc¸a~o de conteu
´dos editoriais e audiovisuais, que ira~o contribuir para a projecc¸a~o de Portugal, a ní vel internacional,
enquanto destino turí stico sustenta´vel. Os conteu´dos de ví deo produzidos sera~o divulgados atrave
´s da nova ru´brica “Rout-e”, inserida no segmento de mobilidade sustenta´vel do magazine semanal
MOTORCYCLE SPORTS, o u´nico programa da Europa dedicado ao segmento das motos, transmitido
pela Sport TV+, em canal aberto.

Sobre a ATA: A Associação Turismo do Algarve (ATA) é uma associação sem fins lucrativos que tem
como objectivos desenvolver, promover e divulgar o Algarve como destino turístico junto dos mercados
externos. Tendo por base um trabalho conjunto e sincronizado realizado entre entidades públicas e
privadas para a definição de objectivos e de um plano de promoção comuns, a actividade da ATA
materializa-se no estudo, na organização e desenvolvimento de acções específicas junto de públicos
estratégicos.

Acompanhe a ATA em:

algarvepromotion.pt

visitalgarve.pt

visitgolfalgarve.com

Facebook

LinkedIn

Instagram

13/22



DIÁRIO IMOBILIÁRIO

11/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo do Algarve mostra como conhecer o destino de forma
sustentável - Diário Imobiliário
Mostrar que é possível visitar e conhecer o Algarve de uma forma sustentável, através de
um turismo autêntico, consciente e responsável, e ́ o objectivo do projecto Rout-e.

Mostrar que e´ possí vel visitar e conhecer o Algarve de uma forma sustenta´vel, atrave´s de um
turismo aute^ntico, consciente e responsa´vel, e´ o objectivo do projecto Rout-e, no qual o Turismo do
Algarve esta´ a participar e a organizar, em conjunto com o Turismo de Portugal.

No a^mbito desta iniciativa, o Algarve ira´ receber tre^s jornalistas internacionais, de reconhecidos o
´rga~os de comunicac¸a~o social como Gazetta dello Sport (Ita´lia), Le Figaro (Franc¸a) ou Motorrad
und Reisen (Alemanha), que foram desafiados a fazer um tour pela regia~o, com recurso a motas ele
´ctricas de alto rendimento e com autonomia de aproximadamente 200 Km, tendo em conta que a
mobilidade sustenta´vel surge como uma dimensa~o incontorna´vel na sustentabilidade dos destinos
turí sticos.

De 10 a 13 de Abril, estes participantes ira~o percorrer o Algarve, de costa a costa, tendo a
oportunidade de conhecer a diversidade da oferta turí stica da regia~o que tem na sustentabilidade o
seu factor distintivo.Com iní cio em Tavira, o programa da visita, desenhado pela Associac¸a~o Turismo
do Algarve (ATA), privilegia o contacto com a natureza e um conjunto de experie^ncias que atestam a
autenticidade e o cara´cter u´nico do destino e que te^m impacto real na economia e cultura locais.
Entre outras propostas, os viajantes ira~o poder passear por Cacela Velha e Cabanas de Tavira e saber
mais sobre o Parque Natural da Ria Formosa, conhecer o artesanato local de Loule´ e aventurar-se a
fazer algumas pec¸as com a ajuda de um artista local, ou acompanhar um projecto de produc¸a~o
artesanal de flor de sal. Havera´ ainda tempo para percorrer lugares cheios de histo´ria como Silves,
Lagos e Sagres, para atravessar as paisagens da serra de Monchique e admirar algumas das mais
deslumbrantes paisagens da regia~o a partir da Fo´ia, para descobrir a costa algarvia num passeio de
barco solar e para experimentar a gastronomia típica deste destino, com propostas ricas em sabores da
terra e em harmonia com a sazonalidade dos produtos.

"Cada vez mais os turistas te^m uma maior preocupac¸a~o e uma maior conscie^ncia no que diz
respeito ao impacto que a sua visita tera´ no destino. As suas escolhas e deciso~es tendem a ser mais
sustenta´veis e comec¸am a ter em considerac¸a~o na~o so´ aspetos relacionados com a
protecc¸a~o ambiental, mas tambe´m formas de incentivar a economia local", refere Joa~o Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve. "Pretendemos com este projecto mostrar que a sustentabilidade e a
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preservac¸a~o da autenticidade e da identidade locais sa~o trac¸os cada vez mais evidentes no
desenvolvimento e na diferenciac¸a~o da oferta de turismo da regia~o", explica. "Neste sentido,
queremos que o Algarve possa ser visto como um destino inspirador de mudanc¸a para um turismo
mais consciente e responsa´vel e que possa tambe´m contribuir para que este seja um conceito cada
vez mais transversal, que pode estar presente em qualquer tipo de viagem".

Para ale´m do percurso realizado no Algarve, o projecto Rout-e contempla ainda a realizac¸a~o de
quatro outros tours pelo paí s, que passara~o pelas regio~es do Alentejo, Centro de Portugal, Lisboa e
Porto e Norte de Portugal. Associada a` realizac¸a~o de cada tour estara´ tambe´m a produc¸a~o de
conteu´dos editoriais e audiovisuais, que ira~o contribuir para a projec¸a~o de Portugal, a ní vel
internacional, enquanto destino turí stico sustenta´vel. Os conteu´dos de ví deo produzidos sera~o
divulgados atrave´s da nova ru´brica "Rout-e", inserida no segmento de mobilidade sustenta´vel do
magazine semanal Motorcycle Sports, o u´nico programa da Europa dedicado ao segmento das motos,
transmitido pela Sport TV+, em canal aberto.
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Projeto «Rout-e» mostra como conhecer o Algarve de forma
sustentável
Mostrar que é possível visitar e conhecer o Algarve de uma forma sustentável, através de
um turismo autêntico, consciente e responsável. Esse é o objetivo do projeto «Rout-e»,
que o T urismo do Algarve está a organizar em conjunto com o T urismo de Portugal.

Mostrar que e´ possi´vel visitar e conhecer o Algarve de uma
forma sustenta´vel, atrave´s de um turismo aute^ntico,
consciente e responsa´vel. Esse e´ o objetivo do projeto «Rout-
e», que o Turismo do Algarve esta´ a organizar em conjunto com
o Turismo de Portugal.
No a^mbito desta iniciativa, o Algarve recebe desde ontem, dia 10 de abril, e até dia 13, tre^s jornalistas
internacionais, de reconhecidos o´rga~os de comunicac¸a~o social como Gazetta dello Sport (Ita
´ lia), Le Figaro (Franc¸a) ou Motorrad und Reisen (Alemanha), que foram desafiados a fazer
u m tour pela regia~o, com recurso a motas ele´tricas de alto rendimento e com autonomia de
aproximadamente 200 quilómetros, tendo em conta que a mobilidade sustenta´vel surge como uma
dimensa~o incontorna´vel na sustentabilidade dos destinos turí sticos.

Estes participantes ira~o percorrer o Algarve de costa a costa, tendo a oportunidade de conhecer a
diversidade da oferta turí stica da regia~o que tem na sustentabilidade o seu fator distintivo.

Com iní cio em Tavira, o programa da visita, desenhado pela Associac¸a~o Turismo do Algarve (ATA),
«privilegia o contacto com a natureza e um conjunto de experie^ncias que atestam a autenticidade e o
cara´ter u´nico do destino e que te^m impacto real na economia e cultura locais», explica a Associação.

Entre outras propostas, os viajantes ira~o poder passear por Cacela Velha e Cabanas de Tavira e saber
mais sobre o Parque Natural da Ria Formosa, bem como conhecer o artesanato local de Loule´ e
aventurar-se a fazer algumas pec¸as com a ajuda de um artista local, ou acompanhar um projeto de
produc¸a~o artesanal de flor de sal.

Havera´ ainda tempo para percorrer a histo´ria de Silves, Lagos e Sagres, para atravessar as paisagens
da serra de Monchique e admirar algumas das mais deslumbrantes paisagens da regia~o a partir da Fo
´ia, para descobrir a costa algarvia num passeio de barco solar e para experimentar a gastronomia típica
do Algarve.

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, refere que «cada vez mais os turistas te^m uma
maior preocupac¸a~o e uma maior conscie^ncia no que diz respeito ao impacto que a sua visita tera´
no destino. As suas escolhas e deciso~es tendem a ser mais sustenta´veis e comec¸am a ter em
considerac¸a~o na~o so´ aspetos relacionados com a protec¸a~o ambiental, mas tambe´m formas de
incentivar a economia local».

O responsável explica que «pretendemos com este projeto mostrar que a sustentabilidade e a
preservac¸a~o da autenticidade e da identidade locais sa~o trac¸os cada vez mais evidentes no
desenvolvimento e na diferenciac¸a~o da oferta de turismo da regia~o. Neste sentido, queremos que o
Algarve possa ser visto como um destino inspirador de mudanc¸a para um turismo mais consciente e
responsa´vel e que possa tambe´m contribuir para que este seja um conceito cada vez mais
transversal, que pode estar presente em qualquer tipo de viagem».

Para ale´m do percurso realizado no Algarve, o projeto «Rout-e» contempla ainda a realizac¸a~o de
quatro outros tours pelo paí s, que passara~o pelas regio~es do Alentejo, Centro de Portugal, Lisboa e
Porto e Norte de Portugal.

16/22



Associada a` realizac¸a~o de cada tour estara´ tambe´m a produc¸a~o de conteu´dos editoriais e
audiovisuais, que ira~o contribuir para a projec¸a~o de Portugal, a ní vel internacional, enquanto destino
turí stico sustenta´vel.

Os conteu´dos de ví deo produzidos sera~o divulgados atrave´s da nova rubrica «Rout-e», inserida no
segmento de mobilidade sustenta´vel do magazine semanal Motorcycle Sports, o u´nico programa da
Europa dedicado ao segmento das motos, transmitido pela Sport TV+ em canal aberto.

 

Link da notícia
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Turismo industrial é nova aposta do Turismo de Portugal -
Renascença
Aposta reúne cinco entidades regionais de T urismo, sete municípios portugueses e
empresas e vai diversificar a oferta em zonas que sofrem com sazonalidade. É no Norte e
no Centro que, neste momento, se concentra o maior número de pontos turísticos de
interesse.

O Turismo Industrial é a nova grande aposta do Turismo de Portugal

O projeto envolve cinco Regiões de Turismo, as Direções Regionais de Turismo dos Açores e da Madeira,
sete municípios portugueses, a Associação Portuguesa do Património Industrial, o Roteiro Minas e Pontos
de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal e as fábricas Vista Alegre e New Hand Lab, que constituíram
a Rede Portuguesa Património Industrial.

A nova aposta quer proporcionar aos turistas experiências relacionadas com os processos de produção
ou com o seu passado histórico e cultural.

Trata-se de um tipo de turismo que, segundo a vice-presidente do Turismo de Portugal, Teresa Monteiro,
tem a vantagem de “permitir conhecer produtos que não estavam suficientemente identificados e
divulgados”, dotando a oferta turística “de mais atratividade e tornando-a mais competitiva.”

Em declarações à Renascença, Teresa Monteiro explica que “hoje, é importante apresentar ao turista
experiências novas e diferentes”.

A aposta é vista como tendo elevado potencial, dado que apenas estão ainda identificados cerca de 10%
dos produtos que existem a nível nacional, o que faz com que haja “terreno fértil para crescer”,
acrescentou Teresa Monteiro.

É no Norte e no Centro que, neste momento, se concentra o maior número de pontos turísticos de
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interesse. Estão enquadrados nas tipologias de moda e têxtil, ourivesaria, cerâmica e vidro,
agroalimentar, indústria extrativa, energia, transportes, serviços e comunicações, metalomecânica e
cortiça.

Na Covilhã, está instalada uma das unidades empresariais que aderiu ao conceito.

A New Hand Lab é hoje o rosto de uma fábrica de lanifícios fundada em 1853 e que se manteve em
laboração até 2002, altura em que a Administração decidiu parar a atividade. Algum tempo depois, “por
insistência de algumas pessoas do Turismo de Portugal”, conta Francisco Afonso, o administrador, o
espaço viria a ser remodelado, para dar lugar ao New Hand Lab. Ali, os visitantes podem ver as antigas
máquinas em que era feita a lã.

Para o empresário, a aposta no Turismo Industrial foi “uma grande mais-valia”. “É uma maneira de
perpetuar, conservar o edifício e dar-lhe vida”, acrescentou.

Conhecida pelo produto “Sol e Praia”, a Região de Turismo do Algarve decidiu integrar o projeto para
diversificar a oferta.

Fátima Catarina, vice-Presidente da Região de Turismo disse à Renascença que o Turismo industrial vai
permitir mostrar aos visitantes “a indústria do saber fazer”, como a produção de azeite e de vinho, o que
vai “atenuar a sazonalidade da procura turística que é muito elevada no Algarve”.

Na Marinha Grande, um dos espaços que aderiram ao Turismo Industrial foi o Cencal – Centro de
Formação Profissional para a Indústria Cerâmica, onde nesta sexta-feira foi produzida uma peça única de
vidro soprado.

Profundamente industrializado, o concelho da Marinha Grande é também rico em praias, por isso, para
Aurélio Ferreira, o presidente da Câmara, o Turismo Industrial vem “complementar a oferta turística”.

Ana Cláudia já fez turismo industrial por três vezes. Visitou o Centro da Ciência do Café em Campo
Maior, a Viarco em S. João da Madeira, onde ficou a saber como se fabricam os lápis, e ainda o Centro
Tecnológico do Calçado, e o Museu do Calçado e Chapelaria, também em S. João da Madeira.

O que mais a atrai, disse à Renascença, “é conhecer os processos produtivos, os mercados para onde
são vendidos os produtos, enfim, o que está por detrás do desenvolvimento do produto que, no dia-a-
dia, usamos.” Tendo em conta todo “o conhecimento que se abarca neste tipo de turismo, é muito
gratificante”.

A sessão desta sexta-feira marcou o início da 1.ª Semana Nacional “À descoberta do Turismo Industrial”
que decorre em vários pontos do país até 14 de abril e que visa divulgar o turismo industrial como
produto turístico que se tem vindo a consolidar em Portugal, através do incremento de uma oferta
suportada em visitas a fábricas em laboração, equipamentos museológicos ligados a antigos complexos
industriais e a um “saber fazer” complementadas com diferentes experiências de contacto com os
produtos e processos produtivos.
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Reservas em restaurantes na semana da Páscoa estão 87%
acima do período pré-pandemia
A plataforma de reservas online de restaurantes T heFork revela que a procura por mesa
na semana santa já supera o período de Páscoa na pré-pandemia em 87%. Lisboa e
Porto registam mais 52% e 113%, respetivamente.

As reservas online de restaurantes na semana santa, entre os dias 11 e 17 de abril., estão a crescer
87% face ao mesmo período do ano 2019 (antes da pandemia de covid-19), avança esta segunda-feira
em comunicado a plataforma europeia de reservas TheFork.

A "gastronomia ocupa um lugar primordial nos planos dos portugueses para a Páscoa", conclui o TheFork
em análise aos dados recolhidos de reservas online. A plataforma justifica, citando dados do motor de
busca de voos online Jetcoast, em parte, que este aumento se deve ao facto de Portugal estar no top3
dos países mais escolhidos para visitar no sul da Europa.

Ainda na análise dos dados, o TheFork indica que os portugueses pretendem gastar, em média, cerca de
25 euros por pessoa numa refeição e que os dias mais procurados são quinta-feira, sexta e sábado ao
jantar. Apenas no caso da ilha da Madeira, os dias mais procurados alteram ligeiramente para sexta,
sábado e domingo.

A cozinha portuguesa é a eleita por 31% dos utilizadores da aplicação TheFork, que já reservaram mesa
para a semana santa, seguindo-se a cozinha de inspiração mediterrânica e europeia, com 19% e 7%,
respetivamente.

Comparando com o ano de 2019, o TheFork revela um aumento de reservas em locais como o Funchal
(ilha da Madeira) com +274%, Açores (+250%) e Faro, no Algarve (+150%). Braga, a considerada
cidade pascoal do país, teve um aumento de 171%, seguida de perto por Santarém, que registou um
crescimento significativo de 157%. De igual modo, as duas maiores cidades do país supera o número de
reservas em relação a 2019 em 52% em Lisboa e 113% no Porto.
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Turismo português subiu 8% na Alemanha. Lufthansa já tem
mais 16% de voos nos aeroportos nacionais do que antes da
pandemia
Portugal está a ser um mercado de aposta na Alemanha, revelando crescimento em
contraciclo com a descida de visitantes de outras origens. Face ao forte movimento
turístico de ambos os lados, o grupo Lufthansa reforçou as ligações nos aeroportos
portugueses, destacando-se o Porto

É considerado um fenómeno de sucesso na Alemanha: os turistas portugueses cresceram 7,9% em
2021, atingindo 223.719 dormidas em hotéis oficiais (sem considerar alojamentos como Airbnb), em
contraciclo com a queda generalizada de chegadas internacionais no mercado germânico no ano
passado.

Os portugueses estão a ser vistos como um mercado de aposta pelo turismo da Alemanha, que registou
uma queda de 3,1% de visitantes externos em 2021, cujo volume de dormidas se cifrou em 31 milhões
- menos ainda que em 2020, ano em que o sector se ressentiu fortemente da pandemia covid-19, com
uma quebra de 64,4% para 32 milhões de dormidas, quando em 2019 costumava ter 89 milhões.

"Portugal não é classificado como zona de risco, e a prova de vacinação é suficiente para entrar na
Alemanha. Em estadas de portugueses, estamos a caminhar para a recuperação, mas não esperamos já
em 2022 chegar aos números de 2019, se atingirmos 60% para nós já era muito bom”, adiantou Ulrike
Bohnet, diretora do Turismo da Alemanha em Espanha e Portugal, numa apresentação à imprensa em
Lisboa.

Os turistas portugueses asseguraram 517 mil dormidas na Alemanha em 2019, com a pandemia caíram
59,9% em 2020 (para 207 mil dormidas), mas ainda assim evidenciam uma tendência de retoma,
iniciada no ano passado, ao contrário de outros mercados. E em janeiro deste ano os portugueses já
ultrapassaram as 20 mil dormidas nos hotéis alemães, apenas 22% abaixo dos níveis de 2019, segundo
enfatiza Ulrike Bohnet.
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“A real recuperação para nós, em que poderemos voltar aos números pré-pandemia, só deverá
acontecer em 2024”, avança a responsável do Turismo da Alemanha, chamando a atenção para os
novos efeitos com a guerra na Ucrânia, que vieram agravar as incertezas em relação a uma “situação
normal” no turismo.

“Tudo vai depender da situação em Portugal, se as pessoas se sentem confiantes para viajar, e também
da situação económica”, enumera Ulrike Bohnet. “Poderemos também ter alguns problemas com
subidas de energia e os seus impactos económicos. As pessoas estão com muita vontade de viajar, mas
onde e como irão viajar ainda não é totalmente certo”.

Os destinos mais populares dos portugueses na Alemanha em 2021 foram em primeiro lugar a Baviera
(com 52.473 visitantes lusos), seguindo-se Berlim (32.768), Hesse (27.351), Baden-Wurtemberg
(26.102) e Saxónia-Anhalt (9.655).

Cerca de 45% das chegadas de portugueses ao país têm como principal motivação o turismo urbano,
estando o Turismo da Alemanha a avançar com uma campanha com vista a “promover cidades alemãs
mais pequenas para ver a sua diversidade, a nível de gastronomia, enoturismo, cervejeiras, ‘spots’ de
natureza, cultura e sustentabilidade”.

Também do lado da procura de turistas germânicos por Portugal, Ulrike Bohnet destaca a conexão de
voos entre os dois países que tem sido reforçada desde os últimos cinco anos, além dos alemães
“gostarem de Portugal e da cultura portuguesa”.

A Lufthansa está a avançar uma aposta clara em 2022 de reforço de rotas nos aeroportos portugueses,
o que inclui Lisboa, Porto, Faro, Funchal, Porto Santo e Ponta Delgada.

Para o período de verão, considerado na aviação como de abril a outubro, as companhias aéreas do
grupo Lufthansa já tem em média mais 16% dos voos que tinham nos aeroportos portugueses no
mesmo período em 2019, para destinos na Alemanha, Áustria, Suiça e Bélgica, segundo avançou ao
Expresso Thomas Ahlers, diretor-geral de vendas em Portugal.

O reforço de rotas que está a ser avançado em Portugal abrange todas as companhias do grupo
Lufthansa, incluindo também a Swiss Air, a Austrian Airlines, a Brussels Airlines, a Eurowings e a
Eurowings Discover.

“Este aumento de capacidade é considerável, especialmente comparando-o com reforço global de
capacidade do grupo Lufthansa, que não está ainda nos níveis de 2019, de pré-pandemia”, frisa Thomas
Ahlers.

Se Portugal é um dos países com maiores aumentos de capacidade do grupo Lufthansa, olhando à lupa
um caso ainda mais especial é o Porto, onde o aumento de ligações aéreas é de 34% face ao que havia
em 2019.

“Os maiores aumentos que introduzimos foram do Porto para Munique e para Zurique, duplicando a
capacidade dos níveis que existiam no pré-pandemia”, salienta Thomas Ahlers.

O Porto vai ter em média 13 voos por dia no próximo mês de agosto, operados por companhias do
grupo Lufthansa, que em Lisboa também irão assegurar durante este mês um volume igual de 13 voos
diários no aeroporto de Lisboa (onde o crescimento de capacidade não foi tão grande como o do Porto
face a 2019, ficando-se em 1%). No aeroporto de Faro, as companhias aéreas ligadas ao grupo
germânico vão ter em agosto sete voos por dia, para cidades alemãs, suiças, austríacas ou belgas.

A ocupação dos aviões prevê-se alta em ambos os sentidos, de acordo com o diretor-geral de vendas
do grupo Lufthansa.

“A maior parte da capacidade é vendida ao tráfego de ‘incoming’ (chegadas da Alemanha, da Suíça e de
outros países europeus), mas também vemos um forte crescimento no ponto de venda Portugal”,
garante Thomas Ahlers.
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