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“É legítimo que possamos reflectir no cliente final este acréscimo
de preços”
Bernardo T rindade, O  novo presidente da Associação da Hotelaria de Portugal diz que o
sector está a recuperar, mas que precisa de um “Apoiar 2”, com verbas a fundo perdido
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POSTAL
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TIPO • ONLINE
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470
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O mar e a náutica em exposição na capital algarvia de 5 a 8 de
maio - Postal do Algarve
Além da presença de embarcações de recreio e material náutico, o evento vai contar com
a presença de cerca de duas dezenas de instituições e empresas ligadas ao setor do mar
e a existência de uma tenda de gastronomia com tasquinhas.Além da presença de
embarcações de recreio e material náutico, o evento vai contar com a presença de cerca
de duas dezenas de instituições e empresas ligadas ao setor do mar e a existência de
uma tenda de gastronomia com tasquinhas.

Depois de dois anos de interregno, devido às restrições causadas pela pandemia, a União das Freguesias
de Faro vai realizar de 5 a 8 de maio a Farnáutica – Mostra do Mar e da Náutica de Faro que decorrerá,
mais uma vez, no Jardim Manuel Bivar, na Baixa de Faro.

Além da presença de embarcações de recreio e material náutico, o evento vai contar com a presença de
cerca de duas dezenas de instituições e empresas ligadas ao setor do mar e a existência de uma tenda
de gastronomia com tasquinhas que vão servir almoços, lanches e jantares, essencialmente com pratos
e petiscos relacionados com peixes e mariscos, como lingueirão, chocos, ostras, amêijoas, conquilhas,
sapateiras, xarém e camarões grelhados e fritos.

Esta mostra, que vai para a sua 6ª edição, tem como objetivo “promover as atividades relacionadas
com o mundo da náutica e com o setor do mar”. A União das Freguesias de Faro pretende, assim,
“reforçar a vocação e a relação da cidade de Faro com o litoral, com o mar e com a ria formosa
vincando a sua história, a sua cultura e a sua identidade em que o mar tem um papel de crucial
importância”.

A entrada é gratuita e o horário de funcionamento da mesma está compreendido entre as 11h e as 23h.
Em simultâneo com esta mostra a União das Freguesias de Faro vai realizar em parceria com o Sport
Faro e Benfica o primeiro torneio de canoagem K1 da cidade, com cerca de uma centena de atletas, a
realizar-se nas águas da Ria Formosa, em frente às portas do mar, no dia 7 de maio enquanto que no
dia 8 vai decorrer um passeio de kayak.

Na tarde de quinta-feira, dia 5 de maio, vai decorrer no auditório do Hotel 3HB a conferência MAR:
Transformar o potencial em valor.

A participação é gratuita mas sujeita a inscrição prévia na página eletrónica da União das Freguesias de
Faro ou no site da Câmara Municipal.
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Durante todo o certame, no recinto da mostra haverá diversas conferências, atividades e exposições
promovidas pelo Centro de Ciência Viva, CIMA, CCMAR, Docapesca e Associação Bandeira Azul da
Europa.

Para aceder ao programa completo, deverão consultar a página eletrónica da União das Freguesias de
Faro em www.uf-faro.pt
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POSTAL

03/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Parque Natural da Ria Formosa celebra 44º aniversário com Dia
Aberto - Postal do Algarve
O objetivo é sensibilizar a população para o valioso património do Parque Natural da Ria
Formosa e revelar um leque de atividades de recreio e lazer que se podem desenvolver
em harmonia com a Natureza.O objetivo é sensibilizar a população para o valioso
património do Parque Natural da Ria Formosa e revelar um leque de atividades de recreio
e lazer que se podem desenvolver em harmonia com a Natureza.

O Parque Natural da Ria Formosa vai comemorar no próximo sábado o seu 44º aniversário com um
programa vasto e diversificado, que visa atrair todas as idades para esta festa.

As comemorações decorrem, em simultâneo, em vários locais do Parque Natural, designadamente em
Olhão e Faro.

No Centro de Educação Ambiental de Marim, em Olhão, o programa inclui exposições, visitas guiadas,
observação de aves, atividades de ciência viva, jogos tradicionais, desportos na natureza e o lançamento
do livro “À descoberta da Ria Formosa”, sendo “uma excelente oportunidade para fazer um piquenique
em família e conhecer melhor o Centro de Educação Ambiental de Marim”.

Os passeios de barco na Ria Formosa realizam-se em Faro e Olhão, sendo que a experimentação de
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Stand up paddle é exclusiva para as crianças da instituição Nossa Senhora das Candeias. Está também
previsto um Passeio de Segway com guia, no Ludo.

A 3.ª edição do Bioblitz também integra estas comemorações, com um programa de visitas de
exploração da biodiversidade que irão identificar e registar várias espécies de fauna e flora existentes no
Centro de Educação Ambiental de Marim.

Todas as atividades são gratuitas, sendo oferecidas pelas várias entidades que se quiseram associar ao
evento. Empresas de turismo de natureza, associações locais, escuteiros e entidades públicas, todos
mostram o que fazem em prol da conservação da natureza e do seu usufruto sustentável numa
demonstração de uma verdadeira Cogestão.

“O objetivo deste Dia Aberto é sensibilizar a população para o valioso património do Parque Natural da
Ria Formosa e revelar um leque de atividades de recreio e lazer que se podem desenvolver em harmonia
com a Natureza”, destaca o ICNF.

Para a Região de Turismo do Algarve “as atrações naturais de um destino, como as áreas protegidas,
são cada vez mais procuradas por turistas com motivações diversas de viagem. É o contacto com a
biodiversidade e as culturas locais, através de atividades ao ar livre em paisagens únicas, que reforça a
identidade do destino turístico”.

6/14



AMBITUR

03/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 2889

REACH: -1

Litoral do concelho de Loulé volta a ter 100% de Bandeiras Azuis
| Ambitur
O concelho de Loulé é novamente contemplado com Bandeiras Azuis na totalidade das
suas praias, tal como no seu porto de recreio, a Marina de Vilamoura.

O concelho de Loulé é novamente contemplado com Bandeiras Azuis na totalidade das suas praias, tal
como no seu porto de recreio, a Marina de Vilamoura.

Almargem, Ancão, Forte Novo, Garrão Nascente, Garrão Poente, Loulé Velho, Quarteira, Quinta do Lago,
Vale de Lobo e Vilamoura são as dez praias que onde será hasteada a Bandeira Azul durante a época
balnear que arranca oficialmente a 1 de junho no concelho de Loulé.

Por outro lado, a Marina de Vilamoura, a mais antiga e emblemática do país, que tem vindo a ser
reconhecida também em termos internacionais, integra uma vez mais a lista de marinas e portos de
recreio com Bandeira Azul.

Já em relação à acessibilidade, à semelhança do que aconteceu em 2021, apenas as praias da Quinta do
Lago, Garrão Nascente e Almargem ficam de fora. As restantes sete zonas balneares irão ostentar a
Bandeira “Praia Acessível, Praia para Todos”, como selo de qualidade ao nível das condições para receber
pessoas com mobilidade reduzida, não só no acesso ao areal mas também na possibilidade de banhos
assistidos, entre outros parâmetros aplicados. A inclusão tem sido, de resto, uma das apostas do
Município nos espaços balneares.

O júri nacional do programa felicitou o Município de Loulé pelo “excelente desempenho da época balnear
de 2021, que requereu um envolvimento e um empenho excecionais no cumprimento de regras de
segurança, para que todos pudessem usufruir de um local tão saudável como são as nossas praias”.

Em 2022, o Programa Bandeira Azul continuará a ter como tema “Recuperação de Ecossistemas”, uma
matéria incontornável já que a degradação dos ecossistemas tem um impacto direto no bem-estar de
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cerca 3,3 mil milhões de pessoas, de acordo com a Assembleia Geral das Nações Unidas, que declarou
2021-2030 como a Década das Nações Unidas para a Recuperação dos Ecossistemas.

“Restaurar um ecossistema, terrestre ou marinho, é o processo de reverter a sua degradação e
recuperar a sua funcionalidade ecológica, ou seja, é melhorar a produtividade e a capacidade que o
ecossistema tem para responder às necessidades da sociedade. A recuperação de ecossistemas
destruídos ou degradados contribui fortemente para a mitigação e a adaptação às alterações climáticas;
para a proteção da biodiversidade; para a melhoria da saúde e bem-estar; para o acesso, justo e
equitativo, a alimentos e água potável, bem como para equilíbrio social e económico, por exemplo com a
criação de oportunidades de emprego”, consideram os responsáveis da ABAE.

Assim, em resposta aos desafios colocados, durante os meses de junho, julho, agosto e setembro, o
Município de Loulé irá promover um programa de educação e sensibilização ambiental que terá como
polo principal o Centro Azul de Quarteira, direcionado a todos os veraneantes, numa clara aposta em
preservar os ecossistemas deste território, uma matéria que se enquadra na política ambiental e na
estratégia local de adaptação às alterações climáticas.
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CORREIO DE LAGOS

03/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

AHETA realiza reunião com Presidente da Confederação do
Turismo de Portugal
No próximo dia 13 de Maio, o Presidente da Confederação do T urismo de Portugal, Dr.
Francisco Calheiros visita a AHET A e terá uma reunião de trabalho com os nossos
associados.

No próximo dia 13 de Maio, o Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Dr. Francisco
Calheiros visita a AHETA e terá uma reunião de trabalho com os nossos associados.

Considerando o momento em que assistimos a uma recuperação da actividade turística, com excelentes
expectativas para a próxima época alta, é de extrema importância esta visita onde os empresários
poderão discutir, com o representante máximo das estruturas associativas empresariais, as principais
questões e desafios que se nos apresentam.

No final da reunião, reservada exclusivamente a associados, o Presidente estará disponível para
declarações à imprensa, o que deverá acontecer às 18.00 horas.
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DINHEIRO VIVO

04/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Yotel: o hotel dos robôs vai abrir no World Trade Center Lisboa
Depois da estreia no Porto, no ano passado, a marca hoteleira dedicada à tecnologia
chega à capital em 2024, inserida no complexo empresarial às portas de Carnaxide.

Yolinda e Yogiro são os nomes dos dois únicos robôs a servir clientes na hotelaria nacional. Moram no
Yotel Porto, inaugurado em 2021, e em breve serão replicados em Lisboa. A marca britânica de hotéis
tecnológicos vai chegar à capital portuguesa no final de 2024 com uma nova unidade inserida no
complexo do World Trade Center Lisboa, às portas de Carnaxide.

O três estrelas, cuja construção irá arrancar no primeiro trimestre de 2023, terá uma oferta de 127
quartos, restaurante, bar panorâmico, espaço para eventos, áreas de cowork e um centro de fitness
aberto 24 horas. O YOTEL Lisbon WTC será desenvolvido pelo FVC Group, também responsável pelo
centro de negócios que irá inaugurar em Oeiras já em julho.

O hotel está a ser desenhado com o intuito de servir tanto os hóspedes como os trabalhadores do
complexo de negócios

"O principal segmento alvo do hotel será o das viagens empresariais e "bleisure" (aqueles que viajam
tanto a negócios como a lazer). Dada a proximidade com outros empreendimentos de escritórios que se
localizam nas proximidades do WTC. Irá, naturalmente, servir os viajantes que o procuram por motivos
profissionais, de todas as idades, e também devido à sua localização, trabalhadores que adotam
formatos mais híbridos de trabalho e que procuram prolongar a sua visita a Lisboa e a Cascais durante o
fim de semana", explica ao Dinheiro Vivo Rohan Thakkar, chefe de desenvolvimento da YOTEL.

A Yotel chegou a Portugal há um ano pelas mãos da United Investments Portugal (UIP), que integra a
estrutura acionista da cadeia hoteleira internacional. O grupo, que detém unidades como o Sheraton
Cascais ou o Pine Cliffs Resort, no Algarve, investiu 30 milhões de euros no primeiro Yotel a abrir portas
na Península Ibérica. Agora é a vez de Lisboa receber o segundo hotel da marca no país. Ao que o
Dinheiro Vivo apurou, o contrato para a gestão da unidade ainda não está fechado.
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Tecnologia e inovação são imagem de marca

O design, a tecnologia e a inovação marcam o conceito da Yotel. O grande destaque são os robôs que
substituem o habitual staff no serviço de quartos. A Yolinda e o Yogiro, assim batizados pela cadeia
hoteleira internacional, estão programados para, de forma autónoma, entregar alguns pedidos solicitados
pelos hóspedes - como garrafas de água, comida ou toalhas, por exemplo. Depois de recolher os
pedidos, junto dos colaboradores, os robôs conseguem entrar sozinhos nos elevadores e ligam para os
clientes quando chegam à porta do quarto.

Mas há outros aspetos tecnológicos em destaque nos hotéis da insígnia. Nomeadamente, a possibilidade
de gerir grande parte da estadia através uma aplicação móvel, que permite fazer o check-in e check-out,
abrir a porta do quarto sem chave, ligar e desligar as luzes e controlar os canais da Smart TV.

"O YOTEL Lisbon WTC irá redefinir o conceito tradicional hotel de negócios, oferecendo um design
inteligente, através da utilização criativa da tecnologia. Com o investimento que tem sido feito no Oeiras
Valley, particularmente em áreas como a inovação e a tecnologia, era natural que o YOTEL, pelo seu
conceito, fizesse parte também deste enquadramento. Contamos que o hotel possa vir a reforçar ainda
mais a visão de que o Oeiras Valley se pode tornar no próximo Silicon Valley, pela abordagem que
fazemos aos nossos hóspedes e pela visão de futuro e experiência única que temos", adianta Rohan
Thakkar.

A Yotel tem sede em Londres e opera, atualmente, 13 hotéis nos Estados Unidos, Ásia e Europa.
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PUBLITURIS

03/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

Hotéis Pestana na Madeira criam novo sistema de meia-pensão
flexível
O jornal da indústria do Turismo

O Pestana Hotel Group anunciou o lançamento de um novo sistema de meia-pensão flexível para as
unidades Pestana Grand, Pestana Village e Pestana Miramar, onde a estadia passa a incluir sempre a
meia-pensão.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, 3 de maio, o grupo de hotelaria nacional explica que se trata
de um “conceito bastante flexível e adequado para proporcionar umas férias descontraídas a todos”, que
passa a estar em vigor nestes três hotéis do grupo Pestana na Madeira.

“Neste sistema inovador e dinâmico de meia-pensão, cada cliente pode escolher diariamente, se prefere
almoçar ou jantar no hotel e depois, escolher um dos vários restaurantes, de acordo com a sua
preferência”, acrescenta o grupo na informação divulgada.

Os clientes das unidades podem também escolher os restaurantes dos outros hotéis integrados nesta
modalidade, numa possibilidade que, diz o Pestana Hotel Group, vem alargar a “oferta gastronómica”
disponibilizada aos clientes.

“Seja qual for a escolha, basta reservar no hotel onde se encontra hospedado. Esta é a solução ideal não
só para quem quer aproveitar o dia fora em passeio a explorar a ilha, como também para quem preferir
aproveitar a estadia nas piscinas e usufruir das facilidades do hotel saindo mais tarde, à descoberta da
noite madeirense”, lê-se ainda no comunicado enviado à imprensa.

A meia-pensão flexível já está incluída no valor da reserva e inclui apenas a refeição, já que as bebidas
não estão contempladas. As reservas podem ser realizadas através do site pestana.com ou do call
center do grupo, através do número 808 252 252.
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SAPO MULTINEWS
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REACH: -1

British Airways cancela mais de 100 voos nos aeroportos do
Reino Unido esta terça-feira
Cerca de 18 voos internos foram suspensos, incluindo duas viagens de ida e volta para
Edimburgo e Glasgow. E um total de 86 voos internacionais de curta distância foram
cancelados, incluindo três viagens de ida e volta de e para Amsterdão, Copenhaga e
Viena.

A British Airways cancelou mais de 100 voos de curta distância de e para a sua base principal, o
aeroporto de Heathrow, em Londres, no Reino Unido, esta terça-feira, avança o ‘The Independent’.

Segundo o jornal britânico, cerca de 18 voos internos foram suspensos, incluindo duas viagens de ida e
volta para Edimburgo e Glasgow. E um total de 86 voos internacionais de curta distância foram
cancelados, incluindo três viagens de ida e volta de e para Amsterdão, Copenhaga e Viena.

A empresa diz que os cancelamentos de voos foram todos pré-planeados e que os passageiros foram
avisados ??com uma ou duas semanas de antecedência, com algumas partidas a serem retiradas dos
horários muitas semanas antes.

Embora as companhias aéreas não divulguem as cargas de passageiros com base na sensibilidade
comercial, o jornal fez as contas e estima que mais de oito mil passageiros terão sido afetados pelos
cancelamentos de hoje.

A empresa culpa a interrupção contínua das viagens pela escassez de funcionários devido à Covid-19 e
diz que está a utilizar aeronaves e tripulação da sua parceira da Oneworld, Finnair, para tentar estabilizar
os seus horários durante o verão.
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Além dos cancelamentos da BA, a maior companhia aérea de baixo custo do Reino Unido, a easyJet ,
está a cancelar cerca de 70 voos diários – principalmente de e para sua maior base, Gatwick, pelo
mesmo motivo.

A companhia aérea diz que a maioria dos passageiros pode “mudar para voos alternativos no mesmo
dia”. Todos os passageiros cujos voos sejam cancelados têm direito a novos voos no dia original da
partida se houver um lugar disponível, mesmo que seja numa companhia aérea rival.

Caso o cancelamento tenha sido anunciado com menos de duas semanas de antecedência e a
responsabilidade seja da companhia aérea, também é devida uma compensação em dinheiro.
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