
RTP 1

27/04/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 49877

REACH: -1

O Presidente do Turismo do Algarve diz que não compreende
como é que há falta de mão de obra no Sul do país, com
dezanove mil pessoas inscritas nos centros de emprego
O Presidente do T urismo do Algarve diz que não compreende como é que há falta de mão
de obra no Sul do país, com dezanove mil pessoas inscritas nos centros de emprego

O Presidente do Turismo do Algarve diz que não compreende como é que há falta de mão de obra no Sul
do país, com dezanove mil pessoas inscritas nos centros de emprego
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RTP 1

27/04/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • É OU NÃO É? - O

GRANDE DEBATE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2887456

REACH: -1

É Ou Não É? - O Grande Debate A Falta de Mão de Obra no
Mercado de Trabalho
Ep. 1226 Abr. 2022

Clique aqui
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https://www.rtp.pt/play/p9816/e-ou-nao-e-o-grande-debate


SIC NOTÍCIAS

26/04/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 41118

REACH: -1

Carimbar passaporte deixa de ser obrigatório
Carimbar passaporte deixa de ser obrigatório

Carimbar passaporte deixa de ser obrigatório
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BARLAVENTO

27/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

RTA capacita agentes de animação turística a operar na Ria
Formosa
Programa será gratuito mas agentes interessados têm de fazer inscrição prévia.

Programa será gratuito mas agentes interessados têm de fazer
inscrição prévia.
A Região de Turismo do Algarve (RTA) está a convidar os agentes de animação turística que operam na
área do Parque Natural da Ria Formosa a participar numa ação de capacitação, que visa qualificar as
empresas e profissionais do setor e sensibilizar para a importância daquela área para as atividades de
turismo de natureza.

Denominada «Ecoturismo e o Parque Natural da Ria Formosa», a ação vai decorrer no dia 12 de maio e
não terá encargos para os agentes de animação turística. Os lugares, no entanto, são limitados, e a
participação obriga à prévia inscrição.

O programa tem início na sede do parque natural, na Quinta de Marim, em Olhão, onde os participantes
vão poder explorar o percurso de interpretação da natureza do Centro de Educação Ambiental de Marim,
cujos equipamentos de apoio foram renovados através de um investimento da RTA, e visitar a recém-
inaugurada exposição «Ria Formosa», igualmente financiada pela entidade regional de turismo, que
editou ainda um novo guia dedicado ao parque.

Segue-se um workshop sobre o «Programa Regional de Ecoturismo do Algarve», a desenvolver pela RTA
com vista a garantir objetivos de sustentabilidade, nomeadamente a preservação das paisagens, a
conservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, a proximidade com as populações locais e a
sua cultura e a articulação com produtores locais e outras atividades sustentáveis. A ocasião servirá
ainda para recolher os contributos dos participantes para este plano, que irá promover e desenvolver a
oferta ecoturística da região.
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Downloads/outras_publicacoes/Guia_Visita_CEAM_desdobravel_PT_Web_22Out2020.pdf
https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Downloads/Guias/RIA-FORMOSA-PT_FINAL_WEB.pdf


Haverá ainda tempo para uma saída de barco para a ilha da Culatra, com passagem pelo núcleo do Farol
e visita ao núcleo da Culatra. É aí que os participantes vão conhecer o projeto «SuStowns», que
promove um turismo sustentável e de qualidade, preservando as tradições locais e o património cultural.

Será ainda dada a conhecer a iniciativa «Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável», que
pretende criar uma comunidade-piloto em energias renováveis, incluindo uma estação de recarga de
barcos elétricos para transporte de passageiros, entre muitas outras ações.

A ação de capacitação termina com um percurso de barco pela Ria Formosa e a sensibilização dos
participantes para a importância do reconhecimento de atividades de turismo de natureza e código de
conduta dentro da área do parque natural, a cargo da Direção Regional da Conservação da Natureza e
Florestas do Algarve.

(Link)
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https://barlavento.sapo.pt/destaque/rta-capacita-agentes-de-animacao-turistica-a-operar-na-ria-formosa


DIÁRIO ONLINE

27/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 280

REACH: -1

Algarve capacita agentes de animação turística que operam na
Ria Formosa
A Região de T urismo do Algarve (RT A) convidou os agentes de animação turística que
operam na área do Parque Natural da Ria Formosa para uma ação de capacitação

A Região de Turismo do Algarve (RTA) convidou os agentes de animação turística que operam na área
do Parque Natural da Ria Formosa para uma ação de capacitação que visa qualificar as empresas e
profissionais e sensibilizar para a importância da área para as atividades de turismo de natureza.

A ação de capacitação «Ecoturismo e o Parque Natural da Ria Formosa» vai decorrer no dia 12 de maio,
não terá encargos para os agentes de animação turística, mas os lugares são limitados e a participação
obriga à prévia inscrição.

O programa tem início na sede do parque natural, na Quinta de Marim, em Olhão, onde os participantes
vão poder explorar o percurso de interpretação da natureza do Centro de Educação Ambiental de Marim,
cujos equipamentos de apoio foram renovados fruto de um investimento da RTA, e visitar a recém-
inaugurada exposição «Ria Formosa», igualmente financiada pela entidade regional de turismo, que
editou ainda um novo guia dedicado ao parque.

Segue-se um workshop sobre o «Programa Regional de Ecoturismo do Algarve», a desenvolver pela RTA
com vista a garantir objetivos de sustentabilidade, nomeadamente, a preservação das paisagens, a
conservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, a proximidade com as populações locais e a
sua cultura e a articulação com produtores locais e outras atividades sustentáveis.

Plano vai desenvolver oferta ecoturística

A ocasião servirá ainda para recolher os contributos dos participantes para este plano, que irá promover
e desenvolver a oferta ecoturística da região.

Haverá ainda tempo para uma saída de barco para a ilha da Culatra, com passagem pelo núcleo do Farol
e visita ao núcleo da Culatra.
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https://regiao-sul.pt/tag/turismo-de-natureza


Os participantes vão conhecer o projeto «SuStowns», que promove um turismo sustentável e de
qualidade, preservando as tradições locais e o património cultural; e a iniciativa «Culatra 2030 –
Comunidade Energética Sustentável», que pretende criar uma comunidade-piloto em energias
renováveis, incluindo uma estação de recarga de barcos elétricos para transporte de passageiros, entre
muitas outras ações.

A ação de capacitação termina com um percurso de barco pela Ria Formosa e a sensibilização dos
participantes para a importância do reconhecimento de atividades de turismo de natureza e código de
conduta dentro da área do parque natural, a cargo da Direção Regional da Conservação da Natureza e
Florestas do Algarve.

A iniciativa materializa a aposta da RTA no turismo de natureza e decorre do projeto Valuetur, aprovado
ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP), cujo
principal objetivo é a valorização das áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural, para serem
geradores de atividade económica sustentável.

(Link)
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https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/294/rta.aspx
https://regiao-sul.pt/2022/04/26/sociedade/algarve-capacita-agentes-de-animacao-turistica-que-operam-na-ria-formosa/578794


JORNAL DO ALGARVE

27/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1375

REACH: -1

RTA promove ação de capacitação para agentes de animação
turística
A ação realiza-se no dia 12 de maio

A Região de Turismo do Algarve (RTA) convida os agentes de animação turística que operam na
área do Parque Natural da Ria Formosa a participar numa ação de capacitação que visa
qualificar as empresas e profissionais do setor e sensibilizar para a importância daquela área
para as atividades de turismo de natureza.

A ação de capacitação “Ecoturismo e o Parque Natural da Ria Formosa” vai decorrer no dia 12 de maio,
não terá encargos para os agentes de animação turística, mas os lugares são limitados e a participação
obriga à prévia inscrição.

O programa tem início na sede do Parque Natural, na Quinta de Marim (Olhão), onde os participantes vão
poder explorar o percurso de interpretação da natureza do Centro de Educação Ambiental de Marim,
e visitar a recém-inaugurada exposição “Ria Formosa”.

Segue-se um workshop sobre o “Programa Regional de Ecoturismo do Algarve”, a desenvolver pela RTA
com vista a garantir objetivos de sustentabilidade, nomeadamente, a preservação das paisagens, a
conservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, a proximidade com as populações locais e a
sua cultura e a articulação com produtores locais e outras atividades sustentáveis. A ocasião servirá
ainda para recolher os contributos dos participantes para este plano, que irá promover e desenvolver a
oferta ecoturística da região.

Haverá ainda tempo para uma saída de barco para a ilha da Culatra, com passagem pelo núcleo do Farol
e visita ao núcleo da Culatra. É aí que os participantes vão conhecer o projeto “SuStowns”, que promove
um turismo sustentável e de qualidade, preservando as tradições locais e o património cultural e a
iniciativa “Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável” que pretende criar uma comunidade-
piloto em energias renováveis, incluindo uma estação de recarga de barcos elétricos para transporte de
passageiros.

A ação de capacitação termina com um percurso de barco pela Ria Formosa e a sensibilização dos
participantes para a importância do reconhecimento de atividades de turismo de natureza e código de
conduta dentro da área do parque natural, a cargo da Direção Regional da Conservação da Natureza e
Florestas do Algarve.
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https://jornaldoalgarve.pt/tag/natureza/
https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Downloads/outras_publicacoes/Guia_Visita_CEAM_desdobravel_PT_Web_22Out2020.pdf


A iniciativa materializa a aposta da RTA no turismo de natureza e decorre do projeto Valuetur, aprovado
ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP), cujo
principal objetivo é a valorização das áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural.

(Link)
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https://jornaldoalgarve.pt/rta-promove-acao-de-capacitacao-para-agentes-de-animacao-turistica/


ALGARVE PRIMEIRO

27/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 2310

REACH: -1

RTA promove ação de capacitação para agentes de animação
turística que operam na área do Parque Natural da Ria Formosa
A Região de T urismo do Algarve (RT A) está a convidar os agentes de animação turística
que operam na área do Parque Natural da Ria Formosa

 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) está a convidar os agentes de animação turística que operam na
área do Parque Natural da Ria Formosa a participar numa ação de capacitação que visa qualificar as
empresas e profissionais do setor e sensibilizar para a importância daquela área para as atividades de
turismo de natureza.

 

De acordo com a RTA, a ação denominada «Ecoturismo e o Parque Natural da Ria Formosa» vai
decorrer no dia 12 de maio, não terá encargos para os agentes de animação turística, mas os lugares
são limitados e a participação obriga à inscrição prévia.

 

O programa tem início na sede do parque natural, na Quinta de Marim, em Olhão, onde os participantes
vão poder explorar o percurso de interpretação da natureza do Centro de Educação Ambiental de Marim,
cujos equipamentos de apoio foram renovados fruto de um investimento da RTA, e visitar a recém-
inaugurada exposição «Ria Formosa», igualmente financiada pela entidade regional de turismo, que
editou ainda um novo guia dedicado ao parque.

 

Segue-se um workshop sobre o «Programa Regional de Ecoturismo do Algarve», a desenvolver pela RTA
com vista a garantir objetivos de sustentabilidade, nomeadamente, a preservação das paisagens, a
conservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, a proximidade com as populações locais e a
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sua cultura e a articulação com produtores locais e outras atividades sustentáveis. A ocasião servirá
ainda para recolher os contributos dos participantes para este plano, que irá promover e desenvolver a
oferta ecoturística da região.

 

Haverá ainda tempo para uma saída de barco para a ilha da Culatra, com passagem pelo núcleo do Farol
e visita ao núcleo da Culatra. É aí que os participantes vão conhecer o projeto «SuStowns», que
promove um turismo sustentável e de qualidade, preservando as tradições locais e o património cultural;
e a iniciativa «Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável», que pretende criar uma comunidade-
piloto em energias renováveis, incluindo uma estação de recarga de barcos elétricos para transporte de
passageiros, entre muitas outras ações.

 

A ação termina com um percurso de barco pela Ria Formosa e a sensibilização dos participantes para a
importância do reconhecimento de atividades de turismo de natureza e código de conduta dentro da
área do parque natural, a cargo da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve.

 

A iniciativa materializa a aposta da RTA no turismo de natureza e decorre do projeto Valuetur, aprovado
ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP), cujo
principal objetivo é a valorização das áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural, para serem
geradores de atividade económica sustentável.

 

Mais informações através do e-mail planeamento@turismodoalgarve.pt.

 

(Link)
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mailto:planeamento@turismodoalgarve.pt
https://www.algarveprimeiro.com/d/rta-promove-acao-de-capacitacao-para-agentes-de-animacao-turistica-que-operam-na-area-do-parque-natural-da-ria-formosa/44345-85


CORREIO DE LAGOS

26/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 410

REACH: -1

Algarve capacita agentes de animação turística que operam na
Ria Formosa
A Região de T urismo do Algarve (RT A) está a convidar os agentes de animação turística
que operam na área do Parque Natural da Ria Formosa a participar numa acção de
capacitação que visa qualificar as empresas e profissionais do sector e sensibilizar para a
importância daquela área para as actividades de turismo de natureza.

A Região de Turismo do Algarve (RTA) está a convidar os agentes de animação turística que operam na
área do Parque Natural da Ria Formosa a participar numa acção de capacitação que visa qualificar as
empresas e profissionais do sector e sensibilizar para a importância daquela área para as actividades de
turismo de natureza.

A ação de capacitação «Ecoturismo e o Parque Natural da Ria Formosa» vai decorrer no dia 12 de Maio,
não terá encargos para os agentes de animação turística, mas os lugares são limitados e a participação
obriga à prévia inscrição.

O programa tem início na sede do parque natural, na Quinta de Marim, em Olhão, onde os participantes
vão poder explorar o percurso de interpretação da natureza do Centro de Educação Ambiental de Marim,
cujos equipamentos de apoio foram renovados fruto de um investimento da RTA, e visitar a recém-
inaugurada exposição «Ria Formosa», igualmente financiada pela entidade regional de turismo, que
editou ainda um novo guia dedicado ao parque.

Segue-se um workshop sobre o «Programa Regional de Ecoturismo do Algarve», a desenvolver pela RTA
com vista a garantir objectivos de sustentabilidade, nomeadamente, a preservação das paisagens, a
conservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, a proximidade com as populações locais e a
sua cultura e a articulação com produtores locais e outras actividades sustentáveis. A ocasião servirá
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ainda para recolher os contributos dos participantes para este plano, que irá promover e desenvolver a
oferta ecoturística da região.

Haverá ainda tempo para uma saída de barco para a ilha da Culatra, com passagem pelo núcleo do Farol
e visita ao núcleo da Culatra. É aí que os participantes vão conhecer o projecto «SuStowns», que
promove um turismo sustentável e de qualidade, preservando as tradições locais e o património cultural;
e a iniciativa «Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável», que pretende criar uma comunidade-
piloto em energias renováveis, incluindo uma estação de recarga de barcos eléctricos para transporte de
passageiros, entre muitas outras acções.

A acção de capacitação termina com um percurso de barco pela Ria Formosa e a sensibilização dos
participantes para a importância do reconhecimento de actividades de turismo de natureza e código de
conduta dentro da área do parque natural, a cargo da Direcção Regional da Conservação da Natureza e
Florestas do Algarve.

A iniciativa materializa a aposta da RTA no turismo de natureza e decorre do projecto Valuetur, aprovado
ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP), cujo
principal objectivo é a valorização das áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural, para serem
geradores de actividade económica sustentável.

Mais informações através do e-mail planeamento@turismodoalgarve.pt.
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A VOZ DO @LGARVE

26/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1360

REACH: -1

Algarve capacita Agentes de Animação Turística que operam na
Ria Formosa
A Região de T urismo do Algarve (RT A) está a convidar os agentes de animação turística
que operam na área do Parque Natural da Ria Formosa a participar numa ação de
capacitação que visa qualificar as empresas e profissionais do setor e sensibilizar para a
importância daquela área para as atividades de turismo de natureza.

A ação de capacitação «Ecoturismo e o Parque Natural da Ria Formosa» vai decorrer no dia 12 de maio,
não terá encargos para os agentes de animação turística, mas os lugares são limitados e a participação
obriga à prévia inscrição.

O programa tem início na sede do parque natural, na Quinta de Marim, em Olhão, onde os participantes
vão poder explorar o percurso de interpretação da natureza do Centro de Educação Ambiental de Marim,
cujos equipamentos de apoio foram renovados fruto de um investimento da RTA, e visitar a recém-
inaugurada exposição «Ria Formosa», igualmente financiada pela entidade regional de turismo, que
editou ainda um novo guia dedicado ao parque.

Segue-se um workshop sobre o «Programa Regional de Ecoturismo do Algarve», a desenvolver pela RTA
com vista a garantir objetivos de sustentabilidade, nomeadamente, a preservação das paisagens, a
conservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, a proximidade com as populações locais e a
sua cultura e a articulação com produtores locais e outras atividades sustentáveis. A ocasião servirá
ainda para recolher os contributos dos participantes para este plano, que irá promover e desenvolver a
oferta ecoturística da região.

Haverá ainda tempo para uma saída de barco para a ilha da Culatra, com passagem pelo núcleo do Farol
e visita ao núcleo da Culatra. É aí que os participantes vão conhecer o projeto «SuStowns», que
promove um turismo sustentável e de qualidade, preservando as tradições locais e o património cultural;
e a iniciativa «Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável», que pretende criar uma comunidade-
piloto em energias renováveis, incluindo uma estação de recarga de barcos elétricos para transporte de
passageiros, entre muitas outras ações.

A ação de capacitação termina com um percurso de barco pela Ria Formosa e a sensibilização dos
participantes para a importância do reconhecimento de atividades de turismo de natureza e código de
conduta dentro da área do parque natural, a cargo da Direção Regional da Conservação da Natureza e
Florestas do Algarve.
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A iniciativa materializa a aposta da RTA no turismo de natureza e decorre do projeto Valuetur, aprovado
ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP), cujo
principal objetivo é a valorização das áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural, para serem
geradores de atividade económica sustentável.
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POSTAL

26/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Algarve qualifica agentes de animação turística que operam na
Ria Formosa - Postal do Algarve
A ação de capacitação "Ecoturismo e o Parque Natural da Ria Formosa" vai decorrer no
dia 12 de maio, não terá encargos para os agentes de animação turística, mas os lugares
são limitados e a participação obriga à prévia inscrição.A ação de capacitação
"Ecoturismo e o Parque Natural da Ria Formosa" vai decorrer no dia 12 de maio, não terá
encargos para os agentes de animação turística, mas os lugares são limitados e a
participação obriga à prévia inscrição.

A Região de Turismo do Algarve (RTA) está a convidar os agentes de animação turística que operam na
área do Parque Natural da Ria Formosa a participar numa ação de capacitação que visa qualificar as
empresas e profissionais do setor e sensibilizar para a importância daquela área para as atividades de
turismo de natureza.

A ação de capacitação “Ecoturismo e o Parque Natural da Ria Formosa” vai decorrer no dia 12 de maio,
não terá encargos para os agentes de animação turística, mas os lugares são limitados e a participação
obriga à prévia inscrição.

O programa tem início na sede do parque natural, na Quinta de Marim, em Olhão, onde os participantes
vão poder explorar o percurso de interpretação da natureza do Centro de Educação Ambiental de Marim,
cujos equipamentos de apoio foram renovados fruto de um investimento da RTA, e visitar a recém-
inaugurada exposição “Ria Formosa”, igualmente financiada pela entidade regional de turismo, que editou
ainda um novo guia dedicado ao parque.

Segue-se um workshop sobre o “Programa Regional de Ecoturismo do Algarve”, a desenvolver pela RTA
com vista a garantir objetivos de sustentabilidade, nomeadamente, a preservação das paisagens, a

16/67



conservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, a proximidade com as populações locais e a
sua cultura e a articulação com produtores locais e outras atividades sustentáveis. A ocasião servirá
ainda para recolher os contributos dos participantes para este plano, que irá promover e desenvolver a
oferta ecoturística da região.

Haverá ainda tempo para uma saída de barco para a ilha da Culatra, com passagem pelo núcleo do Farol
e visita ao núcleo da Culatra. É aí que os participantes vão conhecer o projeto “SuStowns”, que promove
um turismo sustentável e de qualidade, preservando as tradições locais e o património cultural; e a
iniciativa “Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável”, que pretende criar uma comunidade-
piloto em energias renováveis, incluindo uma estação de recarga de barcos elétricos para transporte de
passageiros, entre muitas outras ações.

A ação de capacitação termina com um percurso de barco pela Ria Formosa e a sensibilização dos
participantes para a importância do reconhecimento de atividades de turismo de natureza e código de
conduta dentro da área do parque natural, a cargo da Direção Regional da Conservação da Natureza e
Florestas do Algarve.

A iniciativa materializa a aposta da RTA no turismo de natureza e decorre do projeto Valuetur, aprovado
ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP), cujo
principal objetivo é a valorização das áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural, para serem
geradores de atividade económica sustentável.

Os interessados em mais informações devem contactar o email planeamento@turismodoalgarve.pt.
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Algarve capacita agentes de animação turística que operam na ria
Formosa
A Região de T urismo do Algarve (RT A) está a convidar os agentes de animação turística,
que operam na área do Parque Natural da Ria Formosa, a participar numa ação de
capacitação, que vai decorrer no dia 12 de maio.

A Região de Turismo do Algarve (RTA) está a convidar os
agentes de animação turística, que operam na área do Parque
Natural da Ria Formosa, a participar numa ação de capacitação,
que vai decorrer no dia 12 de maio. A ação “Ecoturismo e o
Parque Natural de Ria Formosa”, visa qualificar as empresas e
profissionais do setor e sensibilizar para a importância daquela
área para as atividades de turismo de natureza.
O programa tem início na sede do parque natural, na Quinta de Marim, em Olhão, onde os participantes
vão poder explorar o percurso de interpretação da natureza do Centro de Educação Ambiental de Marim,
cujos equipamentos de apoio foram renovados fruto de um investimento da RTA, e visitar a recém-
inaugurada exposição «Ria Formosa», igualmente financiada pela entidade regional de turismo, que
editou ainda um novo guia dedicado ao parque.

Segue-se um workshop sobre o «Programa Regional de Ecoturismo do Algarve», a desenvolver pela RTA
com vista a garantir objetivos de sustentabilidade, nomeadamente a preservação das paisagens, a
conservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, a proximidade com as populações locais e a
sua cultura e a articulação com produtores locais e outras atividades sustentáveis.
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A ocasião servirá ainda para recolher os contributos dos participantes para este plano, que irá promover
e desenvolver a oferta ecoturística da região.

Haverá ainda tempo para uma saída de barco para a ilha da Culatra, com passagem pelo núcleo do Farol
e visita ao núcleo da Culatra. É aí que os participantes vão conhecer o projeto «SuStowns», que
promove um turismo sustentável e de qualidade, preservando as tradições locais e o património cultural;
e a iniciativa «Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável», que pretende criar uma comunidade-
piloto em energias renováveis, incluindo uma estação de recarga de barcos elétricos para transporte de
passageiros, entre muitas outras ações.

A ação de capacitação termina com um percurso de barco pela Ria Formosa e a sensibilização dos
participantes para a importância do reconhecimento de atividades de turismo de natureza e código de
conduta dentro da área do parque natural, a cargo da Direção Regional da Conservação da Natureza e
Florestas do Algarve.

A iniciativa materializa a aposta da RTA no turismo de natureza e decorre do projeto Valuetur, aprovado
ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP), cujo
principal objetivo é “a valorização das áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural, para serem
geradores de atividade económica sustentável”.

Esta ação de capacitação não terá encargos para os agentes de animação turística. Porém, os lugares
são limitados e a participação obriga à inscrição prévia.

(Link)
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Turismo do Algarve capacita agentes de animação turística que
operam na Ria Formosa
A Região de T urismo do Algarve está a convidar os agentes de animação turística que
operam na área do Parque Natural da Ria Formosa a participar numa ação de
capacitação

 

A Região de Turismo do Algarve está a convidar os agentes de animação turística que operam na área do
Parque Natural da Ria Formosa a participar numa ação de capacitação que visa qualificar as empresas e
profissionais do setor e sensibilizar para a importância daquela área para as atividades de turismo de
natureza. A ação de capacitação «Ecoturismo e o Parque Natural da Ria Formosa» vai decorrer no dia 12
de maio, não terá encargos para os agentes de animação turística, mas os lugares são limitados e a
participação obriga à prévia inscrição. 

O programa tem início na sede do parque natural, na Quinta de Marim, em Olhão, onde os participantes
vão poder explorar o percurso de interpretação da natureza do Centro de Educação Ambiental de Marim,
cujos equipamentos de apoio foram renovados fruto de um investimento da RTA, e visitar a recém-
inaugurada exposição «Ria Formosa», igualmente financiada pela entidade regional de turismo, que
editou ainda um novo guia dedicado ao parque. Segue-se um workshop sobre o «Programa Regional de
Ecoturismo do Algarve», a desenvolver pela RTA com vista a garantir objetivos de sustentabilidade,
nomeadamente, a preservação das paisagens, a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas
naturais, a proximidade com as populações locais e a sua cultura e a articulação com produtores locais e
outras atividades sustentáveis. A ocasião servirá ainda para recolher os contributos dos participantes
para este plano, que irá promover e desenvolver a oferta ecoturística da região. 

Haverá ainda tempo para uma saída de barco para a ilha da Culatra, com passagem pelo núcleo do Farol
e visita ao núcleo da Culatra. Ali os participantes vão conhecer o projeto «SuStowns», que promove um
turismo sustentável e de qualidade, preservando as tradições locais e o património cultural; e a iniciativa
«Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável», que pretende criar uma comunidade-piloto em
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energias renováveis, incluindo uma estação de recarga de barcos elétricos para transporte de
passageiros, entre muitas outras ações. A ação de capacitação termina com um percurso de barco pela
Ria Formosa e a sensibilização dos participantes para a importância do reconhecimento de atividades de
turismo de natureza e código de conduta dentro da área do parque natural, a cargo da Direção Regional
da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve. 

A iniciativa materializa a aposta da RTA no turismo de natureza e decorre do projeto Valuetur, aprovado
ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP), cujo
principal objetivo é a valorização das áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural, para serem
geradores de atividade económica sustentável. Mais informações disponíveis através do e-mail
planeamento@turismodoalgarve.pt.

(Link)
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RTA vai capacitar agentes de animação turística que operam na
Ria Formosa
A Região de T urismo do Algarve (RT A) vai promover uma ação de capacitação que visa
qualificar os agentes de animação turística que operam na área do Parque Natural da Ria
Formosa.

 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) vai promover uma ação de capacitação que visa qualificar os
agentes de animação turística que operam na área do Parque Natural da Ria Formosa.

O objetivo desta ação é também sensibilizar esses profissionais para a importância daquela área para as
atividades de turismo de natureza.

Com o mote “Ecoturismo e o Parque Natural da Ria Formosa”, esta formação vai decorrer no dia 12 de
maio, não terá encargos para os agentes de animação turística, mas os lugares são limitados e a
participação obriga à prévia inscrição.

A iniciativa materializa a aposta da RTA no turismo de natureza e decorre do projeto Valuetur, cujo
principal objetivo é a valorização das áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural, para serem
geradores de atividade económica sustentável.

O programa tem início na sede do parque natural, na Quinta de Marim, em Olhão, onde os participantes
vão poder explorar o percurso de interpretação da natureza do Centro de Educação Ambiental de Marim,
cujos equipamentos de apoio foram renovados fruto de um investimento da RTA, e visitar a recém-
inaugurada exposição «Ria Formosa», igualmente financiada pela entidade regional de turismo, que
editou ainda um novo guia dedicado ao parque.
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Segue-se um workshop sobre o Programa Regional de Ecoturismo do Algarve, a desenvolver pela RTA
com vista a garantir objetivos de sustentabilidade, nomeadamente, a preservação das paisagens, a
conservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, a proximidade com as populações locais e a
sua cultura e a articulação com produtores locais e outras atividades sustentáveis. A ocasião servirá
ainda para recolher os contributos dos participantes para este plano, que irá promover e desenvolver a
oferta ecoturística da região.

Haverá ainda tempo para uma saída de barco para a ilha da Culatra, com passagem pelo núcleo do Farol
e visita ao núcleo da Culatra. É aí que os participantes vão conhecer o projeto “SuStowns”, que promove
um turismo sustentável e de qualidade, preservando as tradições locais e o património cultural; e a
iniciativa “Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável”, que pretende criar uma comunidade-
piloto em energias renováveis, incluindo uma estação de recarga de barcos elétricos para transporte de
passageiros, entre muitas outras ações.

A ação de capacitação termina com um percurso de barco pela Ria Formosa e a sensibilização dos
participantes para a importância do reconhecimento de atividades de turismo de natureza e código de
conduta dentro da área do parque natural, a cargo da Direção Regional da Conservação da Natureza e
Florestas do Algarve.

(Link)
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RTA prepara agentes para operar na Ria Formosa
A Região de T urismo do Algarve (RT A) desafia os agentes de animação turística que
operam na área do Parque Natural da Ria Formosa a participar numa ação de
capacitação que visa qualificar as empresas e profissionais do setor e sensibilizar para a
importância daquela área para as atividades de turismo de natureza
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Algarve capacita agentes de animação turística que operam na ria
formosa
A Região de T urismo do Algarve (RT A) está a convidar os agentes de animação turística
que operam na área do Parque Natural da Ria Formosa a participar numa ação de
capacitação que visa qualificar as empresas e profissionais do setor e sensibilizar para a
importância daquela área para as atividades de turismo de natureza

 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) está a convidar os agentes de animação turística que operam na
área do Parque Natural da Ria Formosa a participar numa ação de capacitação que visa qualificar as
empresas e profissionais do setor e sensibilizar para a importância daquela área para as atividades de
turismo de natureza.

A ação de capacitação «Ecoturismo e o Parque Natural da Ria Formosa» vai decorrer no dia 12 de
maio, não terá encargos para os agentes de animação turística, mas os lugares são limitados e a
participação obriga à prévia inscrição.

O programa tem início na sede do parque natural, na Quinta de Marim, em Olhão, onde os participantes
vão poder explorar o percurso de interpretação da natureza do Centro de Educação Ambiental de
Marim, cujos equipamentos de apoio foram renovados fruto de um investimento da RTA, e visitar a
recém-inaugurada exposição «Ria Formosa», igualmente financiada pela entidade regional de turismo,
que editou ainda um novo guia dedicado ao parque.

Segue-se um workshop sobre o «Programa Regional de Ecoturismo do Algarve», a desenvolver pela
RTA com vista a garantir objetivos de sustentabilidade, nomeadamente, a preservação das paisagens, a
conservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, a proximidade com as populações locais e a
sua cultura e a articulação com produtores locais e outras atividades sustentáveis. A ocasião servirá
ainda para recolher os contributos dos participantes para este plano, que irá promover e desenvolver a
oferta ecoturística da região.

Haverá ainda tempo para uma saída de barco para a ilha da Culatra, com passagem pelo núcleo do
Farol e visita ao núcleo da Culatra. É aí que os participantes vão conhecer o projeto «SuStowns», que
promove um turismo sustentável e de qualidade, preservando as tradições locais e o património cultural;
e a iniciativa «Culatra 2030 – Comunidade Energética Sustentável», que pretende criar uma
comunidade-piloto em energias renováveis, incluindo uma estação de recarga de barcos elétricos para
transporte de passageiros, entre muitas outras ações.

A ação de capacitação termina com um percurso de barco pela Ria Formosa e a sensibilização dos
participantes para a importância do reconhecimento de atividades de turismo de natureza e código de
conduta dentro da área do parque natural, a cargo da Direção Regional da Conservação da Natureza e
Florestas do Algarve.

A iniciativa materializa a aposta da RTA no turismo de natureza e decorre do projeto Valuetur, aprovado
ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP), cujo
principal objetivo é a valorização das áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural, para serem
geradores de atividade económica sustentável.

Mais informações através do e-mail planeamento@turismodoalgarve.pt.

(Link)
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Turismo do Algarve relança cursos gratuitos para agentes
internacionais
Objetivo passa por promover um maior conhecimento sobre a diversidade da oferta do
destino.

 

Objetivo passa por promover um maior conhecimento sobre a
diversidade da oferta do destino.
O Turismo do Algarve esta´ a relanc¸ar um conjunto de formac¸ões online gratuitas sobre a oferta do
destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar ou atualizar os seus
conhecimentos sobre a região.

O objetivo destes cursos passa por dar a conhecer uma perspetiva completa e detalhada sobre a
diversidade da oferta que o Algarve proporciona aos seus visitantes, ao longo de todo o ano e em todo
o seu território.

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, revela querer «convidar os profissionais do setor a
aprofundar os seus conhecimentos sobre o nosso destino e a descobrir novas vale^ncias e
motivac¸o~es que va~o para ale´m dos atributos que ja´ sa~o reconhecidos internacionalmente, como
as praias, o bom tempo ou os campos de golfe premiados».

Neste contexto, as aulas virtuais abrangem va´rios módulos sobre tópicos distintos como atrac¸ões,
jóias escondidas, natureza e sustentabilidade, eventos da região e meeting industry.

Neste momento, estão ja´ disponíveis formac¸ões desenhadas especificamente para os mercados do
Reino Unido e dos Estados Unidos da América, estando tambe´m prevista, para breve, uma versão para
o mercado france^s.
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Apesar de adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão
acessíveis a todos os profissionais do setor que queiram saber mais sobre o destino.

A inscric¸ão e´ gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Os participantes terão a
possibilidade de aprender sobre cada um dos temas ao seu próprio ritmo e poderão ainda beneficiar de
uma se´rie de conteu´dos complementares sobre o Algarve, nomeadamente e-books gratuitos com
informac¸ão relativa a todos os produtos turísticos e uma lista de contactos u´teis.

Adicionalmente, os agentes que concluírem a formac¸ão poderão habilitar-se a participar numa Fam Trip
ao destino, organizada pela Associac¸ão Turismo do Algarve (ATA).

(Link)
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Turismo do Algarve relança formações online gratuitas para
agentes internacionais
O T urismo do Algarve está a relançar um conjunto de formações online gratuitas sobre a
oferta do destino

O Turismo do Algarve está a relançar um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do
destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar ou atualizar os seus
conhecimentos sobre a região.

O objetivo destes cursos passa por dar a conhecer uma perspetiva completa e detalhada sobre a
diversidade da oferta que o Algarve proporciona aos seus visitantes, ao longo de todo o ano e em todo
o seu território.

“Queremos convidar os profissionais do setor a aprofundar os seus conhecimentos sobre o nosso
destino e a descobrir novas valências e motivações que vão para além dos atributos que já são
reconhecidos internacionalmente, como as praias, o bom tempo ou os campos de golfe premiados”,
revela João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Neste contexto, as aulas virtuais abrangem vários módulos sobre tópicos distintos como atrações, jóias
escondidas, natureza e sustentabilidade, eventos da região e meeting industry.

Formações desenhadas em específico para dois mercados

Neste momento, estão já disponíveis formações desenhadas especificamente para os mercados do
Reino Unido e dos EUA, estando também prevista, para breve, uma versão para o mercado francês.

Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto, acessíveis a todos os profssionais do setor que queiram saber mais sobre o destino.
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A inscrição é gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Os participantes terão, assim, a
possibilidade de se tornar verdadeiros especialistas na oferta da região, aprendendo sobre cada um dos
temas ao seu próprio ritmo. Poderão ainda beneficiar de uma série de conteúdos complementares sobre
o Algarve, nomeadamente e-books gratuitos com informação relativa a todos os produtos turísticos e
uma lista de contactos úteis.

Adicionalmente, os agentes que concluírem a formação poderão habilitar-se a participar numa Fam Trip
ao destino, organizada pela Associação Turismo do Algarve (ATA).

Lançados, pela primeira vez, em 2020, durante o confinamento, estas formações traduzem a aposta
numa estratégia de trabalho conjunto e de proximidade que o Turismo do Algarve fomenta junto dos
agentes de turismo internacionais.

Dois cursos já estão disponíveis no site da ATA (Reino Unido e Estados Unidos).

(Link)
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Turismo do Algarve relança cursos online gratuitos para agentes
de turismo internacionais
O T urismo do Algarve está a relanc ̧ar um conjunto de formac ̧ões online gratuitas sobre a
oferta do destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar
ou atualizar os seus conhecimentos sobre a região.

O Turismo do Algarve esta´ a relanc¸ar um conjunto de
formac¸ões online gratuitas sobre a oferta do destino,
direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram
aumentar ou atualizar os seus conhecimentos sobre a região.
O objetivo destes cursos, segundo o Turismo do Algarve, passa por dar a conhecer uma perspetiva
completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o destino proporciona aos seus visitantes, ao
longo de todo o ano e em todo o seu território.

“Queremos convidar os profissionais do setor a aprofundar os seus conhecimentos sobre o nosso
destino e a descobrir novas vale^ncias e motivac¸o~es que va~o para ale´m dos atributos que ja´
sa~o reconhecidos internacionalmente, como as praias, o bom tempo ou os campos de golfe
premiados”, revela João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Neste contexto, as aulas virtuais abrangem va´rios módulos sobre tópicos distintos como atrac¸ões,
joias escondidas, natureza e sustentabilidade, eventos da região e meeting industry.

Neste momento, estão ja´ disponíveis formac¸ões desenhadas especificamente para os mercados do
Reino Unido e dos EUA, estando tambe´m prevista, para breve, uma versão para o mercado france^s.
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Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto, acessíveis a todos os profissionais do setor que queiram saber mais sobre o destino. A
inscric¸ão e´ gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas.

Os participantes terão, assim, a possibilidade de “se tornar verdadeiros especialistas na oferta da região”,
aprendendo sobre cada um dos temas ao seu próprio ritmo. Poderão ainda beneficiar de uma se´rie de
conteu´dos complementares sobre o Algarve, nomeadamente e-books gratuitos com informac¸ão
relativa a todos os produtos turísticos e uma lista de contactos u´teis.

Adicionalmente, os agentes que concluírem a formac¸ão poderão habilitar-se a participar numa Fam Trip
ao destino, organizada pela Associac¸ão Turismo do Algarve (ATA).

Lanc¸ados, pela primeira vez, em 2020, durante o confinamento, estas formac¸ões traduzem a aposta
numa estrate´gia de trabalho conjunto e de proximidade que o Turismo do Algarve fomenta junto dos
agentes de turismo internacionais.

Os cursos estão disponíveis no site da ATA: Reino Unido e EUA.

(Link)
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ALGARVE PRIMEIRO

27/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 2310

REACH: -1

Turismo do Algarve promove formações gratuitas direcionadas a
agentes turísticos internacionais
O T urismo do Algarve está a relanc ̧ar um conjunto de formac ̧ões online gratuitas sobre a
oferta do destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar
ou atualizar os seus conhecimentos sobre a região.

O Turismo do Algarve esta´ a relanc¸ar um conjunto de formac¸ões online gratuitas sobre a oferta do
destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar ou atualizar os seus
conhecimentos sobre a região.

 

De acordo com a Associação de Turismo do Algarve, o objetivo destes cursos passa por dar a conhecer
uma perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve proporciona aos seus
visitantes, ao longo de todo o ano e em todo o seu território.

 

"Queremos convidar os profissionais do setor a aprofundar os seus conhecimentos sobre o nosso
destino e a descobrir novas vale^ncias e motivac¸o~es que va~o para ale´m dos atributos que ja´
sa~o reconhecidos internacionalmente, como as praias, o bom tempo ou os campos de golfe
premiados", revela João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. Neste contexto, as aulas virtuais
abrangem va´rios módulos sobre tópicos distintos como atrac¸ões, jóias escondidas, natureza e
sustentabilidade, eventos da região e meeting industry.

 

Neste momento, estão ja´ disponíveis formac¸ões desenhadas especificamente para os mercados do
Reino Unido e dos EUA, estando tambe´m prevista, para breve, uma versão para o mercado france^s.
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Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto, acessíveis a todos os profssionais do setor que queiram saber mais sobre o destino. 

 

A inscric¸ão e´ gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Os participantes terão, assim,
a possibilidade de se tornar verdadeiros especialistas na oferta da região, aprendendo sobre cada um dos
temas ao seu próprio ritmo. Poderão ainda beneficiar de uma se´rie de conteu´dos complementares
sobre o Algarve, nomeadamente e-books gratuitos com informac¸ão relativa a todos os produtos
turísticos e uma lista de contactos u´teis. Adicionalmente, os agentes que concluírem a formac¸ão
poderão habilitar-se a participar numa Fam Trip ao destino, organizada pela Associac¸ão Turismo do
Algarve (ATA).

 

Lanc¸ados, pela primeira vez, em 2020, durante o confinamento, estas formac¸ões traduzem a aposta
numa estrate´gia de trabalho conjunto e de proximidade que o Turismo do Algarve fomenta junto dos
agentes de turismo internacionais.

 

Segundo a entidade, os cursos estão disponíveis nos seguintes links:

 

> Reino Unido - https://www.onlinetraveltraining.com/free-courses/providers/algarve-uk

 

> EUA - https://www.onlinetraveltraining.com/free-courses/providers/algarve-us

 

> Franc¸a (brevemente)

 

(Link)
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MAIS ALGARVE

27/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 4065

REACH: -1

'Turismo do Algarve' relança Cursos Online Gratuitos para
Agentes de Turismo Internacionais
O T urismo do Algarve está a relanc ̧ar um conjunto de formac ̧ões online gratuitas sobre a
oferta do destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar
ou atualizar os seus conhecimentos sobre a região.

 

O Turismo do Algarve esta´ a relanc¸ar um conjunto de formac¸ões online gratuitas sobre a oferta do
destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar ou atualizar os seus
conhecimentos sobre a região.

 

O objetivo destes cursos passa por dar a conhecer uma perspetiva completa e detalhada sobre a
diversidade da oferta que o Algarve proporciona aos seus visitantes, ao longo de todo o ano e em todo
o seu território. "Queremos convidar os profissionais do setor a aprofundar os seus
conhecimentos sobre o nosso destino e a descobrir novas vale^ncias e motivac¸o~es que va~o
para ale´m dos atributos que ja´ sa~o reconhecidos internacionalmente, como as praias, o
bom tempo ou os campos de golfe premiados", revela João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. Neste contexto, as aulas virtuais abrangem va´rios módulos sobre tópicos distintos como
atrac¸ões, jóias escondidas, natureza e sustentabilidade, eventos da região e meeting industry.
 

Neste momento, estão ja´ disponíveis formac¸ões desenhadas especificamente para os mercados do
Reino Unido e dos EUA, estando tambe´m prevista, para breve, uma versão para o mercado france^s.

 

Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto, acessíveis a todos os profssionais do setor que queiram saber mais sobre o destino. A
inscric¸ão e´ gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Os participantes terão, assim, a

34/67



possibilidade de se tornar verdadeiros especialistas na oferta da região, aprendendo sobre cada um dos
temas ao seu próprio ritmo. Poderão ainda beneficiar de uma se´rie de conteu´dos complementares
sobre o Algarve, nomeadamente e-books gratuitos com informac¸ão relativa a todos os produtos
turísticos e uma lista de contactos u´teis. Adicionalmente, os agentes que concluírem a formac¸ão
poderão habilitar-se a participar numa Fam Trip ao destino, organizada pela Associac¸ão Turismo do
Algarve (ATA).

Lanc¸ados, pela primeira vez, em 2020, durante o confinamento, estas formac¸ões traduzem a aposta
numa estrate´gia de trabalho conjunto e de proximidade que o Turismo do Algarve fomenta junto dos
agentes de turismo internacionais.

 

Os cursos estão disponíveis no site da ATA:
> R. Unido - https://www.onlinetraveltraining.com/free-courses/providers/algarve-uk
> EUA - https://www.onlinetraveltraining.com/free-courses/providers/algarve-us
> Franc¸a (brevemente)

 

(Link)
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DIÁRIO IMOBILIÁRIO

26/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3785

REACH: -1

Turismo do Algarve relança cursos online gratuitos para agentes
de turismo internacionais - Diário Imobiliário
O T urismo do Algarve está a relanc ̧ar formac ̧ões online gratuitas sobre a oferta do
destino, para agentes turísticos internacionais que queiram aumentar ou actualizar os
seus conhecimentos sobre a região.

O Turismo do Algarve esta´ a relanc¸ar um conjunto de formac¸ões online gratuitas sobre a oferta do
destino, para agentes turísticos internacionais que queiram aumentar ou actualizar os seus
conhecimentos sobre a região.

O objectivo destes cursos passa por dar a conhecer uma perspectiva completa e detalhada sobre a
diversidade da oferta que o Algarve proporciona aos seus visitantes, ao longo de todo o ano e em todo
o seu território. "Queremos convidar os profissionais do sector a aprofundar os seus conhecimentos
sobre o nosso destino e a descobrir novas vale^ncias e motivac¸o~es que va~o para ale´m dos
atributos que ja´ sa~o reconhecidos internacionalmente, como as praias, o bom tempo ou os campos
de golfe premiados", revela João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. Neste contexto, as aulas
virtuais abrangem va´rios módulos sobre tópicos distintos como atracc¸ões, jóias escondidas, natureza
e sustentabilidade, eventos da região e meeting industry.

Neste momento, estão ja´ disponíveis formac¸ões desenhadas especificamente para os mercados do
Reino Unido e dos EUA, estando tambe´m prevista, para breve, uma versão para o mercado france^s.

Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto, acessíveis a todos os profssionais do setor que queiram saber mais sobre o destino. A
inscric¸ão e´ gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Os participantes terão, assim, a
possibilidade de se tornar verdadeiros especialistas na oferta da região, aprendendo sobre cada um dos
temas ao seu próprio ritmo. Poderão ainda beneficiar de uma se´rie de conteu´dos complementares
sobre o Algarve, nomeadamente e-books gratuitos com informac¸ão relativa a todos os produtos
turísticos e uma lista de contactos u´teis. Adicionalmente, os agentes que concluírem a formac¸ão
poderão habilitar-se a participar numa Fam Trip ao destino, organizada pela Associac¸ão Turismo do
Algarve (ATA).

Lanc¸ados, pela primeira vez, em 2020, durante o confinamento, estas formac¸ões traduzem a aposta
numa estrate´gia de trabalho conjunto e de proximidade que o Turismo do Algarve fomenta junto dos
agentes de turismo internacionais.
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ALGARVE
INFORMATIVO

27/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 380

REACH: -1

Turismo do Algarve relança cursos online gratuitos para agentes
de turismo internacionais
O T urismo do Algarve está a relançar um conjunto de formações online gratuitas sobre a
oferta do destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar
ou atualizar os seus conhecimentos sobre a região

O Turismo do Algarve esta´ a relançar um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do
destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar ou atualizar os seus
conhecimentos sobre a região. O objetivo destes cursos passa por dar a conhecer uma perspetiva
completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o Algarve proporciona aos seus visitantes, ao
longo de todo o ano e em todo o seu território. Neste contexto, as aulas virtuais abrangem vários
módulos sobre tópicos distintos como atrações, joias escondidas, natureza e sustentabilidade, eventos
da região e meeting industry.

Neste momento, estão já disponíveis formações desenhadas especificamente para os mercados do
Reino Unido e dos EUA, estando também prevista, para breve, uma versão para o mercado francês.
Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto, acessíveis a todos os profissionais do setor que queiram saber mais sobre o destino. A inscrição
e´ gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. 

Os participantes terão, assim, a possibilidade de se tornar verdadeiros especialistas na oferta da região,
aprendendo sobre cada um dos temas ao seu próprio ritmo. Poderão ainda beneficiar de uma série de
conteúdos complementares sobre o Algarve, nomeadamente e-books gratuitos com informação relativa
a todos os produtos turísticos e uma lista de contactos úteis. Adicionalmente, os agentes que concluírem
a formação poderão habilitar-se a participar numa Fam Trip ao destino, organizada pela Associação
Turismo do Algarve (ATA). 
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Lançados, pela primeira vez, em 2020, durante o confinamento, estas formações traduzem a aposta
numa estratégia de trabalho conjunto e de proximidade que o Turismo do Algarve fomenta junto dos
agentes de turismo internacionais.

 

(Link)
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ALGARVE NOTÍCIAS

27/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1465

REACH: -1

Turismo do Algarve relança cursos online gratuitos para agentes
de turismo internacionais
O T urismo do Algarve está a relanc ̧ar um conjunto de formac ̧ões online gratuitas sobre a
oferta do destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar
ou atualizar os seus conhecimentos sobre a região.

 

O Turismo do Algarve esta´ a relanc¸ar um conjunto de formac¸ões online gratuitas sobre a oferta do
destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar ou atualizar os seus
conhecimentos sobre a região.

O objetivo destes cursos passa por dar a conhecer uma perspetiva completa e detalhada sobre a
diversidade da oferta que o Algarve proporciona aos seus visitantes, ao longo de todo o ano e em todo
o seu território. “Queremos convidar os profissionais do setor a aprofundar os seus conhecimentos
sobre o nosso destino e a descobrir novas vale^ncias e motivac¸o~es que va~o para ale´m dos
atributos que ja´ sa~o reconhecidos internacionalmente, como as praias, o bom tempo ou os campos
de golfe premiados”, revela João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. Neste contexto, as aulas
virtuais abrangem va´rios módulos sobre tópicos distintos como atrac¸ões, jóias escondidas, natureza e
sustentabilidade, eventos da região e meeting industry.

Neste momento, estão ja´ disponíveis formac¸ões desenhadas especificamente para os mercados do
Reino Unido e dos EUA, estando tambe´m prevista, para breve, uma versão para o mercado france^s.

Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto, acessíveis a todos os profssionais do setor que queiram saber mais sobre o destino. A
inscric¸ão e´ gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Os participantes terão, assim, a
possibilidade de se tornar verdadeiros especialistas na oferta da região, aprendendo sobre cada um dos
temas ao seu próprio ritmo. Poderão ainda beneficiar de uma se´rie de conteu´dos complementares
sobre o Algarve, nomeadamente e-books gratuitos com informac¸ão relativa a todos os produtos
turísticos e uma lista de contactos u´teis. Adicionalmente, os agentes que concluírem a formac¸ão
poderão habilitar-se a participar numa Fam Trip ao destino, organizada pela Associac¸ão Turismo do
Algarve (ATA).
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Lanc¸ados, pela primeira vez, em 2020, durante o confinamento, estas formac¸ões traduzem a aposta
numa estrate´gia de trabalho conjunto e de proximidade que o Turismo do Algarve fomenta junto dos
agentes de turismo internacionais.

Os cursos estão disponíveis no site da ATA:

> R. Unido - https://www.onlinetraveltraining.com/free-courses/providers/algarve-uk

> EUA - https://www.onlinetraveltraining.com/free-courses/providers/algarve-us

> Franc¸a (brevemente)

(Link)
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AMBITUR

26/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 2889

REACH: -1

Turismo do Algarve relança cursos online gratuitos para agentes
de turismo internacionais | Ambitur
O T urismo do Algarve está a relanc ̧ar um conjunto de formac ̧ões online gratuitas sobre a
oferta do destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar
ou atualizar os seus conhecimentos sobre a região.

O Turismo do Algarve esta´ a relanc¸ar um conjunto de formac¸ões online gratuitas sobre a oferta do
destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar ou atualizar os seus
conhecimentos sobre a região.

O objetivo destes cursos passa por dar a conhecer uma perspetiva completa e detalhada sobre a
diversidade da oferta que o Algarve proporciona aos seus visitantes, ao longo de todo o ano e em todo
o seu território. “Queremos convidar os profissionais do setor a aprofundar os seus conhecimentos
sobre o nosso destino e a descobrir novas vale^ncias e motivac¸o~es que va~o para ale´m dos
atributos que ja´ sa~o reconhecidos internacionalmente, como as praias, o bom tempo ou os campos
de golfe premiados”, revela João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. Neste contexto, as aulas
virtuais abrangem va´rios módulos sobre tópicos distintos como atrac¸ões, joias escondidas, natureza e
sustentabilidade, eventos da região e meeting industry.

Neste momento, estão ja´ disponíveis formac¸ões desenhadas especificamente para os mercados do
Reino Unido e dos EUA, estando tambe´m prevista, para breve, uma versão para o mercado france^s.

Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto, acessíveis a todos os profissionais do setor que queiram saber mais sobre o destino. A
inscric¸ão e´ gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Os participantes terão, assim, a
possibilidade de se tornar verdadeiros especialistas na oferta da região, aprendendo sobre cada um dos
temas ao seu próprio ritmo. Poderão ainda beneficiar de uma se´rie de conteu´dos complementares
sobre o Algarve, nomeadamente e-books gratuitos com informac¸ão relativa a todos os produtos
turísticos e uma lista de contactos u´teis. Adicionalmente, os agentes que concluírem a formac¸ão
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poderão habilitar-se a participar numa Fam Trip ao destino, organizada pela Associac¸ão Turismo do
Algarve (ATA).

Lanc¸ados, pela primeira vez, em 2020, durante o confinamento, estas formac¸ões traduzem a aposta
numa estrate´gia de trabalho conjunto e de proximidade que o Turismo do Algarve fomenta junto dos
agentes de turismo internacionais.
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A VOZ DO @LGARVE

26/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1360

REACH: -1

Turismo do Algarve relança cursos online gratuitos para agentes
de turismo internacionais
O T urismo do Algarve está a relanc ̧ar um conjunto de formac ̧ões online gratuitas sobre a
oferta do destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar
ou atualizar os seus conhecimentos sobre a região.

O objetivo destes cursos passa por dar a conhecer uma perspetiva completa e detalhada sobre a
diversidade da oferta que o Algarve proporciona aos seus visitantes, ao longo de todo o ano e em todo
o seu território. “Queremos convidar os profissionais do setor a aprofundar os seus conhecimentos
sobre o nosso destino e a descobrir novas vale^ncias e motivac¸o~es que va~o para ale´m dos
atributos que ja´ sa~o reconhecidos internacionalmente, como as praias, o bom tempo ou os campos
de golfe premiados”, revela João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. Neste contexto, as aulas
virtuais abrangem va´rios módulos sobre tópicos distintos como atrac¸ões, jóias escondidas, natureza e
sustentabilidade, eventos da região e meeting industry.

Neste momento, estão ja´ disponíveis formac¸ões desenhadas especificamente para os mercados do
Reino Unido e dos EUA, estando tambe´m prevista, para breve, uma versão para o mercado france^s.

Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto, acessíveis a todos os profssionais do setor que queiram saber mais sobre o destino. A
inscric¸ão e´ gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Os participantes terão, assim, a
possibilidade de se tornar verdadeiros especialistas na oferta da região, aprendendo sobre cada um dos
temas ao seu próprio ritmo. Poderão ainda beneficiar de uma se´rie de conteu´dos complementares
sobre o Algarve, nomeadamente e-books gratuitos com informac¸ão relativa a todos os produtos
turísticos e uma lista de contactos u´teis. Adicionalmente, os agentes que concluírem a formac¸ão
poderão habilitar-se a participar numa Fam Trip ao destino, organizada pela Associac¸ão Turismo do
Algarve (ATA).

Lanc¸ados, pela primeira vez, em 2020, durante o confinamento, estas formac¸ões traduzem a aposta
numa estrate´gia de trabalho conjunto e de proximidade que o Turismo do Algarve fomenta junto dos
agentes de turismo internacionais.

Os cursos estão disponíveis no site da ATA:
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> R. Unido - https://www.onlinetraveltraining.com/free-courses/providers/algarve-uk
> EUA - https://www.onlinetraveltraining.com/free-courses/providers/algarve-us
> Franc¸a (brevemente
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SUL INFORMAÇÃO

26/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Turismo do Algarve volta a lançar formações para agentes
turísticos internacionais
Objetivo destes cursos passa por dar a conhecer uma perspetiva completa e detalhada
sobre a diversidade do Algarve

A Associação Turismo do Algarve (ATA) está a relançar formações online gratuitas sobre a oferta do
destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais.

O objetivo destes cursos passa por dar a conhecer uma perspetiva completa e detalhada sobre a
diversidade da oferta que o Algarve proporciona aos seus visitantes, ao longo de todo o ano e em todo
o seu território.

«Queremos convidar os profissionais do setor a aprofundar os seus conhecimentos sobre o nosso
destino e a descobrir novas vale^ncias e motivac¸o~es que va~o para ale´m dos atributos que ja´
sa~o reconhecidos internacionalmente, como as praias, o bom tempo ou os campos de golfe
premiados», revela João Fernandes, presidente da ATA.

Neste contexto, as aulas virtuais abrangem va´rios módulos sobre tópicos distintos como atrac¸ões,
joias escondidas, natureza e sustentabilidade, eventos da região e meeting industry.

Neste momento, estão ja´ disponíveis formac¸ões desenhadas especificamente para os mercados do
Reino Unido e dos EUA, estando tambe´m prevista, para breve, uma versão para o mercado france^s.

Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto, acessíveis a todos os profissionais do setor que queiram saber mais sobre o destino. A
inscric¸ão e´ gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas.

«Os participantes terão a possibilidade de se tornar verdadeiros especialistas na oferta da região,
aprendendo sobre cada um dos temas ao seu próprio ritmo», diz a ATA.
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Também poderão beneficiar de uma se´rie de conteu´dos complementares sobre o Algarve,
nomeadamente e-books gratuitos com informac¸ão relativa a todos os produtos turísticos e uma lista
de contactos u´teis. Adicionalmente, os agentes que concluírem a formac¸ão poderão habilitar-se a
participar numa Fam Trip ao destino, organizada pela Associac¸ão Turismo do Algarve (ATA).

Lanc¸ados, pela primeira vez, em 2020, durante o confinamento, estas formac¸ões traduzem a aposta
numa estrate´gia de trabalho conjunto e de proximidade que o Turismo do Algarve fomenta junto dos
agentes de turismo internacionais.
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CORREIO DE LAGOS

26/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 410

REACH: -1

Turismo do Algarve relança cursos online gratuitos para agentes
de turismo internacionais
O T urismo do Algarve está a relanc ̧ar um conjunto de formac ̧ões online gratuitas sobre a
oferta do destino, direccionadas a agentes turísticos internacionais que queiram
aumentar ou actualizar os seus conhecimentos sobre a região.

O Turismo do Algarve esta´ a relanc¸ar um conjunto de formac¸ões online gratuitas sobre a oferta do
destino, direccionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar ou actualizar os seus
conhecimentos sobre a região.

O objectivo destes cursos passa por dar a conhecer uma perspectiva completa e detalhada sobre a
diversidade da oferta que o Algarve proporciona aos seus visitantes, ao longo de todo o ano e em todo
o seu território. “Queremos convidar os profissionais do sector a aprofundar os seus conhecimentos
sobre o nosso destino e a descobrir novas vale^ncias e motivac¸o~es que va~o para ale´m dos
atributos que ja´ sa~o reconhecidos internacionalmente, como as praias, o bom tempo ou os campos
de golfe premiados”, revela João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. Neste contexto, as aulas
virtuais abrangem va´rios módulos sobre tópicos distintos como atrac¸ões, jóias escondidas, natureza e
sustentabilidade, eventos da região e meeting industry.

Neste momento, estão ja´ disponíveis formac¸ões desenhadas especificamente para os mercados do
Reino Unido e dos EUA, estando tambe´m prevista, para breve, uma versão para o mercado france^s.

Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto, acessíveis a todos os profssionais do sector que queiram saber mais sobre o destino. A
inscric¸ão e´ gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Os participantes terão, assim, a
possibilidade de se tornar verdadeiros especialistas na oferta da região, aprendendo sobre cada um dos
temas ao seu próprio ritmo. Poderão ainda beneficiar de uma se´rie de conteu´dos complementares
sobre o Algarve, nomeadamente e-books gratuitos com informac¸ão relativa a todos os produtos
turísticos e uma lista de contactos u´teis. Adicionalmente, os agentes que concluírem a formac¸ão
poderão habilitar-se a participar numa Fam Trip ao destino, organizada pela Associac¸ão Turismo do
Algarve (ATA).
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Lanc¸ados, pela primeira vez, em 2020, durante o confinamento, estas formac¸ões traduzem a aposta
numa estrate´gia de trabalho conjunto e de proximidade que o Turismo do Algarve fomenta junto dos
agentes de turismo internacionais.

Os cursos estão disponíveis no site da ATA:
> R. Unido - https://www.onlinetraveltraining.com/free-courses/providers/algarve-uk
> EUA - https://www.onlinetraveltraining.com/free-courses/providers/algarve-us
> Franc¸a (brevemente)
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PME MAGAZINE

26/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 2960

REACH: -1

Turismo do Algarve relança cursos online gratuitos - PME
Magazine
O T urismo do Algarve está a lançar um conjunto de formac ̧ões sobre a oferta do destino,
para aumentar os conhecimentos sobre a região.

“Queremos convidar os profissionais do setor a aprofundar os seus conhecimentos sobre o nosso
destino e a descobrir novas vale^ncias e motivac¸o~es que va~o para ale´m dos atributos que ja´
sa~o reconhecidos internacionalmente, como as praias, o bom tempo ou os campos de golfe
premiados”, afimou João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

O objetivo destes cursos é dar a conhecer uma perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da
oferta que o Algarve proporciona aos seus visitantes, ao longo de todo o ano e em todo o seu território.

Apesar de estarem adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes
cursos estão, também, acessíveis a todos os profissionais do setor que queiram saber mais sobre o
destino. A inscric¸ão e´ gratuita, e pode ser feita através de um registo nas respetivas plataformas.

Estas formac¸ões foram lanc¸adas pela primeira vez, em 2020, durante a pandemia.
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ALGARVE 7

27/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo do Algarve relança cursos online gratuitos para agentes
de turismo internacionais
O T urismo do Algarve está a relançar um conjunto de formações online gratuitas sobre a
oferta do destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar
ou atualizar os seus conhecimentos sobre a região.

 

O Turismo do Algarve está a relançar um conjunto de formações online gratuitas sobre a oferta do
destino, direcionadas a agentes turísticos internacionais que queiram aumentar ou atualizar os seus
conhecimentos sobre a região.
 

O objetivo destes cursos passa por dar a conhecer uma perspetiva completa e detalhada sobre a
diversidade da oferta que o Algarve proporciona aos seus visitantes, ao longo de todo o ano e em todo
o seu território. “Queremos convidar os profissionais do setor a aprofundar os seus
conhecimentos sobre o nosso destino e a descobrir novas vale^ncias e motivac¸ões que vão
para além dos atributos que já são reconhecidos internacionalmente, como as praias, o bom
tempo ou os campos de golfe premiados”, revela João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
Neste contexto, as aulas virtuais abrangem vários módulos sobre tópicos distintos como atrações, jóias
escondidas, natureza e sustentabilidade, eventos da região e meeting industry.
 

Neste momento, estão já disponíveis formações desenhadas especificamente para os mercados do
Reino Unido e dos EUA, estando também prevista, para breve, uma versão para o mercado francês.
 

Adaptados aos interesses dos principais mercados que visitam o Algarve, estes cursos estão, no
entanto, acessíveis a todos os profssionais do setor que queiram saber mais sobre o destino. A inscrição
é gratuita, mediante um registo nas respetivas plataformas. Os participantes terão, assim, a possibilidade
de se tornar verdadeiros especialistas na oferta da região, aprendendo sobre cada um dos temas ao seu
próprio ritmo. Poderão ainda beneficiar de uma série de conteúdos complementares sobre o Algarve,
nomeadamente e-books gratuitos com informação relativa a todos os produtos turísticos e uma lista de
contactos úteis. Adicionalmente, os agentes que concluírem a formação poderão habilitar-se a participar
numa Fam Trip ao destino, organizada pela Associação Turismo do Algarve (ATA).

Lançados, pela primeira vez, em 2020, durante o confinamento, estas formações traduzem a aposta
numa estratégia de trabalho conjunto e de proximidade que o Turismo do Algarve fomenta junto dos
agentes de turismo internacionais.
 Os cursos estão disponíveis no site da ATA:
> R. Unido – https://www.onlinetraveltraining.com/free-courses/providers/algarve-uk
> EUA – https://www.onlinetraveltraining.com/free-courses/providers/algarve-us

(Link)
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EXECUTIVE DIGEST

27/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 3530

REACH: -1

Lisboa é a melhor cidade do mundo para executivos em trabalho
remoto. Algarve ocupa o 4.º lugar
Para os executivos que se tornaram nómadas digitais durante a pandemia, a cidade de
Lisboa é a predileta para estes trabalharem. A capital portuguesa é assim a cidade
preferida por trabalhadores seniores remotos, atraídos pelo bom tempo e pelo baixo
custo de vida.

Para os executivos que se tornaram nómadas digitais durante a pandemia, a cidade de Lisboa é a
predileta para estes trabalharem. A capital portuguesa é assim a cidade preferida por trabalhadores
seniores remotos, atraídos pelo bom tempo e pelo baixo custo de vida.

Este é o resultado de um estudo desenvolvido pela Savills que classificou 15 mercados residenciais de
primeira linha que têm atraído mais trabalhadores remotos de longo prazo. O clima quente da capital
portuguesa e o baixo custo de vida levaram a um aumento do número de executivos que podem agora
trabalhar de qualquer lugar.

“A pandemia foi um catalisador para os executivos saírem da vida no escritório”, disse Paul Tostevin,
diretor de investigação mundial da Savills, em entrevista à ‘Bloomberg’. “Lisboa oferece as vantagens de
viver na cidade e as vantagens de estar na União Europeia.”

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o preço mediano pago por pessoas
com residência fiscal no estrangeiro para comprar uma casa em Lisboa foi duas vezes superior ao pago
por residentes em Portugal no quarto trimestre de 2021. Ao passo que os compradores locais pagaram
um preço mediano entre 1.858 euros e 1.969 euros por m2, os estrangeiros pagaram entre 2.547
euros e 4.283 por m2.

Ricardo Garcia, Diretor da Savills em Lisboa, espera que o fluxo continue à medida que a cidade se afirma
como um hub de tecnologia. “A cidade está a tornar-se cada vez mais internacional e não vejo Lisboa ou
Portugal a abrandar tão cedo.”

A região do Algarve tem sido uma das regiões que mais tem crescido e ocupa o 4.º lugar deste ranking,
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com novamente o clima, as praias, e os acessos a toda a Europa via terrestre ou por via aérea a
representarem os principais fatores de atratividade.
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JORNAL DO ALGARVE

27/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

AHETA prevê regresso das “camas paralelas”
A Associação de Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve (AHET A) advertiu esta
semana que a região vai ser das “principais afetadas” pelo acórdão judicial que impede
Alojamento Local em habitação permanente de propriedade horizontal, disse o
presidente
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POSTAL

27/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Conrad Algarve inicia celebrações do 10.º aniversário - Postal do
Algarve
Em 10 anos, o Conrad Algarve conta já com mais de 100 prémios (nacionais e
internacionais), que comprovam a consistência de uma equipa que é constantemente
reconhecida pela sua atitude genuinamente hospitaleira e vontade de superar as
expectativas dos seus hóspedes em cada estadia.Em 10 anos, o Conrad Algarve conta já
com mais de 100 prémios (nacionais e internacionais), que comprovam a consistência de
uma equipa que é constantemente reconhecida pela sua atitude genuinamente
hospitaleira e vontade de superar as expectativas dos seus hóspedes em

O Conrad Algarve, resort de luxo localizado na Quinta do Lago, deu oficialmente início às celebrações do
seu 10.º aniversário.
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“Dez anos de autenticidade e experiências consistentes na oferta de um serviço de luxo contemporâneo
e personalizado, que se tornaram fatores determinantes para o sucesso desta unidade da marca Conrad
Hotels & Resorts”, destaca a unidade hoteleira.

Foi em 26 de setembro de 2012 que Portugal recebeu o primeiro resort da marca Conrad Hotels &
Resorts na Europa. A imponência da sua arquitetura, a refletir um Palácio Português Neo-Clássico do Sec.
XVIII, conjugada com uma localização idílica na Quinta do Lago, o inovador conceito de Smart Luxury, os
sofisticados padrões de personalização de serviço e as experiências “autenticamente” algarvias e os
eventos inovadores, desde cedo tornaram o Conrad Algarve numa referência do segmento de luxo na
hotelaria, em Portugal e na Europa.

Em 10 anos, o Conrad Algarve explica em comunicado que “conta já com mais de 100 prémios
(nacionais e internacionais), que comprovam a consistência de uma equipa que é constantemente
reconhecida pela sua atitude genuinamente hospitaleira e vontade de superar as expectativas dos seus
hóspedes em cada estadia”.

Para assinalar este 10.º aniversário, está alinhado um conjunto de eventos que se vão realizar até ao
final do ano, sendo que cada um deles será direcionado para audiências específicas e integrados em
segmentos que estão no core do Conrad Algarve: Arte, Responsabilidade Corporativa e Comunidade,
Colaboradores, Culinária e Golfe.

O primeiro momento de celebração foi realizado no passado dia 21 de qbril, através da exposição de
arte “Colourful Dreams”, de Pedro Guimarães, com a curadoria da Galeria ArtCatto. O artista plástico
português, considerado um dos criadores emergentes mais conceituados, deu início às celebrações dos
10 anos do Conrad Algarve, num evento que atraiu um forte interesse dos entusiastas de arte, assim
como da comunidade local.

“O Conrad Algarve é uma propriedade icónica e incontornável dentro da Hilton, da comunidade local onde
está inserido e junto dos hóspedes que nos visitam ano após ano. São 10 anos intensos de momentos
mágicos e inesquecíveis que perduram na nossa memória. É para mim uma honra poder celebrar esta
data tão especial com uma equipa fantástica que trabalha de maneira inexcedível todos os dias tornando
cada estadia única. Para celebrar esta efeméride, preparámos um conjunto de eventos que irão decorrer
ao longo do ano, iniciando com a exposição do artista português, Pedro Guimarães. A curadoria é da
ArtCatto, a quem aproveito para agradecer por estes 10 anos de parceria e capacidade de inovação
constante, trazendo ao espaço do nosso hotel artistas de dimensão internacional”, afirmou Marco
Cogollos, diretor-geral do Conrad Algarve.

Um sentimento partilhado também por Gillian Catto, Diretora da ArtCatto: “recordo-me da primeira vez
que visitei o Conrad Algarve, em 2012, com o Joachim Hartl, o primeiro Diretor-Geral. Embora fosse
uma fase muito inicial, onde se via pouco mais do que uma estrutura de betão, senti que o hotel tinha
uma magnitude e potencial para se tornar naquilo que é hoje: um centro de arte e cultura da nossa
comunidade. Foram mais de 25 exposições ao longo destes dez anos com momentos inesquecíveis,
desde a primeira exposição em 2013, com as “City Escapes” de Cristina Bergoglio, passando pelos
Festivais Culturais da China e Índia ou pelo “Off the Wall”, onde artistas portugueses e alunos da escola
de Belas Artes de Lisboa e Faro grafitaram todo o estacionamento subterrâneo do resort. Tem sido um
enorme prazer trabalhar com um hotel que vive a Arte com a mesma intensidade que nós e esperamos
continuar a colaborar pelos próximos dez anos”.

Para assinalar as comemorações da data festiva, foi ainda criada a assinatura “10 Years. A Thousand
Memories”, que engloba as histórias e as memórias que o Conrad Algarve tem proporcionado a todos os
seus clientes, ao longo da última década.
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JORNAL DO ALGARVE

27/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 840

REACH: -1

‘The Telegraph’ dedica artigo à “bonita cidade costeira” de VRSA
O jornal britânico classifica Vila Real de Santo António (VRSA) como “uma vila piscatória”
e destaca “a praia fabulosa”, “os pinhais encantadores” e o “delicioso frango piri-piri”
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SAPO MULTINEWS
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TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

NAU Salgados Dunas Suites reabre serviços de restauração
O Edifício L14, do hotel NAU Salgados Dunas Suites, na Herdade dos Salgados, em
Albufeira, acaba de reabrir para a nova temporada

O Edifício L14, do hotel NAU Salgados Dunas Suites, na Herdade dos Salgados, em Albufeira, acaba de
reabrir para a nova temporada, com todas as suas facilidades e serviços, sendo reconhecido pela sua
oferta gastronómica e cuidados de bem-estar.

Reabre assim o Restaurante L14, com capacidade para 54 lugares no interior e 20 na esplanada. Com
assinatura do Chef Vítor Monteiro, o conceito do restaurante assenta nos pratos típicos da gastronomia
portuguesa, entre sabores da terra e do mar. As tipicidades dos pratos proporcionam uma experiência
gastronómica de sabor inigualável. Aberto de 3ª feira a sábado, das 19h00 às 22h30, para além de
poder apreciar a refeição no espaço, conta com opção de take-away, com serviço disponível entre as
19h30 e as 22h30.

No mesmo edifício, também o RAW Food Bar Sushi volta a estar disponível de 3ª a sábado, das 19h00
às 22h00, com o seu bar com conceito de Sushi para quem deseja desfrutar de uma refeição de uma
forma mais relaxada. A opção de Take-Away está igualmente disponível, com reservas até às 19h00.

Por fim, o Sunday Brunch @ L14, localizado no restaurante, volta a estar disponível todos os domingos,
das 12h00 às 15h00. Este brunch buffet, para além da sua oferta gastronómica, contempla ainda o livre
acesso ao circuito do Felicitás Spa L14, o Spa do hotel, mediante reserva. O circuito de Spa é composto
por sauna, banho turco, jacuzzi, duche de contraste, zonas de relaxamento e piscina de hidromassagem.
O preço da refeição com acesso ao circuito de spa fica em 23,00 € por adulto e 12,00 € por criança dos
3 aos 12 anos.
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AMBITUR

26/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

AHP: “Portugal não se pode dar ao luxo de perder clientes” |
Ambitur
Durante a tomada de posse da nova direção da Associação da Hotelaria de Portugal
(AHP), Bernardo T rindade, o novo presidente, enfatizou que o turismo nacional e o seu
tecido empresarial contam com limitações que poderão condicionar o seu contributo para
um crescimento da economia nacional. “Ainda há dias ouvi o nosso ministro das Finanças
na apresentação do Orçamento de Estado a dizer que prevê um crescimento de 4,9%
para este ano na nossa economia, ancorado em quem?“, questiona o responsável.

Durante a tomada de posse da nova direção da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Bernardo
Trindade, o novo presidente, enfatizou que o turismo nacional e o seu tecido empresarial contam com
limitações que poderão condicionar o seu contributo para um crescimento da economia nacional. “Ainda
há dias ouvi o nosso ministro das Finanças na apresentação do Orçamento de Estado a dizer que prevê
um crescimento de 4,9% para este ano na nossa economia, ancorado em quem?“, questiona o
responsável.

Para Bernardo Trindade, olhando na vertente da procura, os aeroportos nacionais apresentam limitações
a vários níveis. Em primeiro lugar, o responsável destacou a problemática situação do SEF no Aeroporto
de Lisboa, em concreto nas entradas de turistas dos mercados americano, brasileiro e africano, “que têm
enorme expectativa em conhecer-nos e que chegam ao Aeroporto de Lisboa entre as 7 e 10 horas da
manhã nos voos intercontinentais e levam com três horas de espera”. Ironiza o responsável que “este é
um belíssimo cartão de visita que Portugal está a dar aos milhares de pessoas que nos querem visitar”.
Sendo assim, esclarece o responsável que “o que solicitamos são as 16 boxes disponíveis das 7 às 10h
da manhã, quando há um maior fluxo de passageiros intercontinentais”.

Para o dirigente associativo, “esta não pode ser a imagem de um país que quer singrar no turismo e que
tem singrado no turismo, que tem ganhado prémios internacionais e que tem enormes expectativas.
Ainda há dias ouvi o nosso ministro das finanças na apresentação do Orçamento a dizer que prevê um
crescimento de 4,9% para este ano na nossa economia, ancorado em quem? Nós queremos ser parte
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dessa solução, mas criemos condições para que esse objetivo seja conseguido”.

Continuando em outra dimensão da procura atual, o responsável destaca a situação do Aeroporto da
Madeira, no que diz respeito à navegação aérea. “Andamos há anos para comprar os equipamentos que
permitam fazer a monitorização da aproximação à pista do Aeroporto da Madeira. Os equipamentos
atuais são dos anos 60, da abertura do aeroporto”, indica. Chama a atenção o presidente da AHP “que
as relações que as companhias aéreas têm com Portugal são comerciais, não afetivas; se der para voar
dá, se não der não dá”. Sendo assim, alerta: “Temos de ter bem a noção da responsabilidade que temos
pela frente”. Relativamente à TAP, considera que este é um instrumento fundamental que tem de ser
corrigido, “que se aproveite a perda de slots e que se faça em regiões como o Algarve e Porto”.

O Aeroporto de Lisboa ficou para o fim do discurso do responsável, exemplificando as dificuldades que o
país tem a este nível. “Precisamos de uma decisão relativamente ao novo Aeroporto de Lisboa, Portugal
não se pode dar ao luxo de perder clientes porque não tem slots para disponibilizar. Queremos ser muito
a solução para este objetivo que o Governo tem relativamente ao contributo do turismo. Mas sabemos
bem que os clientes são peça fundamental no cumprimento deste objetivo. É necessário decidir sem
receios”.
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SÁBADO

26/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 5120

REACH: 59592

Detido homem suspeito de matar outro num empreendimento
turístico em Albufeira
O detido será hoje presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas
de coação, anunciou a Polícia Judiciária.

Um homem de 30 anos foi detido por suspeitas de matar outro, de 22 anos, com golpes de arma
branca, num apartamento localizado num empreendimento turístico de Albufeira, anunciou hoje a Polícia
Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que o crime ocorreu na madrugada de segunda-feira e que o suspeito,
detido no mesmo dia, é uma pessoa próxima da vítima, tendo sido detido por indícios da prática dos
crimes de homicídio qualificado e tráfico de droga.

"Foi possível apurar que a vítima, um jovem com 22 anos de idade, foi agredido por um indivíduo das
suas relações pessoais com recurso a arma branca, sendo-lhe provocadas graves lesões que viriam a
ditar a morte, confirmada no local por elementos do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]",
lê-se na nota.

O detido, desempregado e já referenciado pela prática de crimes violentos, será hoje presente a
interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.

A detenção foi efetuada pela diretoria do Sul da PJ, estando a investigação a cargo do Departamento de
investigação e Ação Penal (DIAP) de Albufeira.

Segundo as edições de hoje do Correio da Manhã e do Jornal de Notícias, tanto a vítima como o
suspeito são naturais do Reino Unido.
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TVI

26/04/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 152223

REACH: -1

Um turista irlandês com cerca de trinta anos morreu esfaqueado
em Albufeira
Um turista irlandês com cerca de trinta anos morreu esfaqueado em Albufeira

Um turista irlandês com cerca de trinta anos morreu esfaqueado em Albufeira, vamos partir em direto
até ao local com a Carla Marques Cordeiro, Carla boa tarde ainda ontem, um amigo desta vítima foi
detido no local quais são os contornos deste caso. Boa tarde, os contornos que ainda estão a ser
investigados pela Polícia Judiciária, mas certo é que a PJ já emitiu um comunicado a dar nota da
detenção de um homem de trinta anos por pela por fortes indícios da prática de um crime de homicídio
qualificado e tráfico de estupefacientes, o crime que, segundo a Polícia Judiciária ocorreu no interior do
apartamento, a vítima tinha vinte e dois anos e era amigo do suspeito do atual suspeito, mas o que é
certo é que os meios de socorro já viriam a encontrar esta vítima nas imediações deste complexo
turístico e os relatos que chegaram à nossa redação dão conta de vários pedidos de ajuda às cinco da
manhã desta segunda-feira, portanto, horas antes deste irlandês ter sido encontrado morto o que
sabemos é que o irlandês que terá cometido este crime. Era desempregado e já referenciado pela prática
de vários crimes violentos, portanto, esta investigação está a cargo da Polícia Judiciária este autor do
crime terá esfaqueado com múltiplos golpes no peito, este irlandês e esta suspeito que será hoje
presente para primeiro interrogatório judicial onde serão conhecidas as medidas de coação, vamos
recordar este caso. Quando os meios de socorro chegaram ao local o homem irlandês com cerca de
trinta anos já estava inconsciente no chão nas imediações deste complexo turístico, em Albufeira. A
vítima ensanguentada tinha múltiplos golpes de faca no peito o alerta que dava conta de uma doença
súbita chegou pouco depois das sete horas da manhã desta segunda-feira. Os operacionais ainda
tentaram reanimar o homem mas sem sucesso. O óbito acabaria por ser declarado os indícios no local
levaram as autoridades até ao principal suspeito do homicídio foi ainda encontrada a faca que terá sido
utilizada pelo presumível autor do crime também ele irlandês, o homem estava alterado e ainda ofereceu
resistência acabou por ser detido pela Polícia Judiciária que, durante a manhã realizou perícias no local. A
investigação tenta agora apurar os motivos e as circunstâncias do homicídio.
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SUL INFORMAÇÃO

26/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Pure Monchique, um novo hotel que «cria paraíso entre a serra e
o mar»
Segundo o hotel, o espaço foi «detalhadamente renovado»

Chama-se Pure Monchique Hotel e promete «um novo conceito de hotelaria que cria um paraíso entre a
serra e o mar». Esta é uma nova unidade com 22 quartos e suites, inserida na Villa Termal das Caldas de
Monchique Spa Resort.

Segundo o hotel, o espaço foi «detalhadamente renovado, com uma decoração contemporânea e
elegante e áreas mais amplas e luminosas».

«Desde o primeiro momento que temos uma grande convicção do potencial existente em Monchique e
que existia um profundo trabalho a fazer. O investimento feito dentro da estratégia definida pelos
acionistas permitiu realizar mais um grande passo na criação de uma oferta de qualidade e que vem
reforçar Monchique como um destino único e de alto nível», diz Miguel Velez, CEO da Unlock Boutique
Hotels entidade que tem a unidade em gestão.

«Sempre foi um objetivo dos acionistas renovar o agora Pure Monchique Hotel, pois é sem dúvida um
produto exclusivo e que merece ter uma oferta de qualidade. Sendo exclusivo no Algarve, foi objetivo
dos acionistas que os hóspedes sintam as sinergias que aqui se vivem, desfrutando da beleza natural
envolvente, das fantásticas águas alcalinas, assim como do conforto e de um serviço de excelência, é
isso que o Pure Monchique oferece», acrescenta.
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O hotel dispõe também do Pure Bar&Restaurant, onde são servidos snacks, pratos e bebidas.

Os clientes poderão também beneficiar dos serviços existentes na Villa Termal, como o SPA Termal com
a famosa Água de Monchique, as piscinas exteriores, os bares e o restaurante de comida tradicional.
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