
BARLAVENTO

05/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Projeto Algarve Craft & Food faz residência criativa em Alte
Com objetivo de materializar dez protótipos de peças relacionadas com as tradições
alimentares algarvias
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JORNAL DE NEGÓCIOS

05/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

ANAC prepara resposta aos constrangimentos do verão
ANA, NAV, Groundforce, Portway e as associações que representam as companhias e o
trabalho aéreo foram chamados pela Autoridade Nacional da Aviação Civil a identificar os
constrangimentos nos aeroportos e propor soluções para mitigar os impactos do
aumento do tráfego este verão.
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TVI

05/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 152223

REACH: -1

Turismo sexual no Algarve
Exclusivo TVI
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CNN PORTUGAL

04/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 8040

REACH: -1

Este pode ser o novo destino português para turismo sexual,
mas algumas casas são de acesso exclusivo
Com a retoma da atividade turística no Algarve, há vários estabelecimentos noturnos que
já reabriram. Alguns conotados com o alterne e a prostituição, fazem festas privadas
para grupos específicos, como jogadores de golfe. O  número de trabalhadoras do sexo
está a aumentar com esta nova procura e há quem fale mesmo na região como um novo
destino para o turismo sexual.

Vídeo
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https://cnnportugal.iol.pt/videos/este-pode-ser-o-novo-destino-portugues-para-turismo-sexual-mas-algumas-casas-sao-de-acesso-exclusivo/6272e5470cf2f9a86ea22595


JORNAL ECONÓMICO

05/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 6005

REACH: 30000

AHRESP defende que OE2022 "deverá ser instrumento
catalisador da atividade turística"
Para a AHRESP, o OE2022 "não responde ao contexto inflacionista que se verifica desde
o início do ano, quer ao nível das matérias-primas, quer ao nível do combustível e da
energia".

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), que está prestes a iniciar uma
ronda junto dos grupos parlamentares para apresentar propostas, pede que o Orçamento do Estado
para 2022 (OE2022) seja “um instrumento catalisador da atividade turística”.

“A nova proposta do OE2022, já aprovada na generalidade no passado dia 29 de abril, não acolhe
algumas importantes medidas propostas pela AHRESP, que teriam um impacto significativo no apoio à
recuperação das atividades da restauração”, começa por referir em comunicado a associação.

Para a AHRESP, o OE2022 “não responde ao contexto inflacionista que se verifica desde o início do ano,
quer ao nível das matérias-primas, quer ao nível do combustível e da energia”. “Além de que o contexto
atual levará inevitavelmente à perda do poder de compra das famílias e, por consequência, a uma
provável redução de consumo”, acrescenta.

Assim sendo, a associação considera que o Orçamento “deveria ser um importante instrumento
catalisador  da atividade turística, que se tem revelado um dos principais motores da economia nacional”.

“Inevitavelmente, as empresas da restauração, similares e do alojamento turístico serão, como sempre
em momentos de crise, das mais afetadas”, diz a AHRESP.

Na área da restauração, a associação sublinha ainda que “uma vez mais, a aplicação temporária da taxa
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reduzida de IVA a todo o serviço de alimentação e bebidas, não foi tida em conta”. Segundo a AHRESP
esta é “uma medida com aplicação direta e universal, que seria essencial para reforçar as tesourarias,
manter os postos de trabalho e assegurar a sobrevivência das empresas, potenciando a sua
recapitalização”.

Além da atividade turística e restauração, a AHRESP defende que o OE2022 deve incluir “medidas
objetivas para reforçar o capital das empresas, com mecanismos diretos às micro e pequenas empresas,
para atenuar o efeito inflacionista das matérias-primas e das energias”.

A representante de hotelaria e restauração informa ainda que “irá propor audiências com os vários
grupos parlamentares, onde terá oportunidade de apresentar um conjunto de 15 medidas, centradas em
3 eixos estratégicos: fiscalidade, capitalização e emprego”.

De relembrar que o Instituto Nacional de Estatística revelou que a taxa de inflação se fixou em 7,2% no
passado mês de abril, continuando a subida que se tem verificado nos meses anteriores desde o início da
invasão à Ucrânia, e algo que levou ao aumento vertiginoso dos preços nas prateleiras de
supermercados e, consequentemente, para o sector da hotelaria e restauração.
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JORNAL ECONÓMICO

05/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 6005

REACH: 30000

De paraíso russo a deserto. Região italiana assume prejuízos
com falta de turistas russos
Desde o início da invasão russa à Ucrânia, e das consequentes sanções e limitações
aplicadas aos cidadãos da Rússia, que o turismo nesta região italiana tem diminuído, de
tal maneira, que os resorts e restantes empreendimentos turísticos já falam de um êxodo
que poderá condicionar a viabilidade dos

Scalea, uma cidade italiana com menos de onze mil habitantes, tem 30 agências imobiliárias, a maioria
dedicadas ao mercado russo. Restaurantes, bares e lojas passaram a depender dos hóspedes russos,
que tendem a gastar mais do que os italianos, por estes prolongarem a temporada de férias para lá dos
meses quentes de verão, segundo o “The Guardian”.

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, e das consequentes sanções e limitações aplicadas aos
cidadãos da Rússia, que o turismo nesta região italiana tem diminuído e os resorts e restantes
empreendimentos turísticos já falam de um êxodo que poderá condicionar a viabilidade dos negócios.

Nicola Rotondaro, proprietário da imobiliária Rotondaro Costruzioni, afirma mesmo que “já estamos no
zero. Os russos não vêm mais, foram expulsos”.

A presença de consumidores e turistas russos em Scalea já havia praticamente evaporado como
resultado da pandemia de Covid-19 e do estatuto não autorizado da vacina russa Sputnik na União
Europeia (UE). Agora, com a guerra no leste europeu e as subsequentes sanções económicas,
especialmente a proibição de voos, significa que é improvável que os russos regressem num futuro
próximo.

Os serviços listados no outdoor da Rotondaro Costruzioni, uma imobiliária e construtora, estão escritos
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em italiano e russo, assim como os detalhes dos imóveis anunciados à venda na montra.

Outro dos exemplos, na mesma região, é o restaurante/bar La Playa, cujos menus surgem em russo e,
inclusive, incluem staff que fala a linúa de Moscovo. Salvatare, um dos empregados de mesa, conta ao
“The Guardian” que, em situações normais, “há muitos russos aqui. Agora nem sequer o primeiro”.

“Eles gastam muito. Se a guerra acabar em breve, talvez eles ainda regressem a tempo para o verão”,
acrescentou Salvatore.

A construção de imóveis cresceu em Scalea e noutras cidades ao longo da costa da Calábria, na década
de 1980, impulsionada pela procura por casas de férias de compradores italianos, principalmente
oriundos de Nápoles. “Podíamos contar o número de estrangeiros pelos dedos de uma mão”, disse Tony
Hackett, um agente imobiliário britânico-italiano. “Mas desde então, as pessoas que compraram durante
esse período pararam de vir, e muitas propriedades foram recicladas”.

Em 2010, o interesse dos russos começou a ganhar ritmo, principalmente entre professores e médicos,
ao comprarem casa “humildes” que ainda hoje podem ser adquiridas por apenas 14 mil euros. O
proprietário russo mais famoso de Scalea foi Boris Klyuyev, um ator que morreu em 2020.

Alguns dos proprietários estabeleceram-se na cidade, incluindo Maria Stepura, presidente da associação
Calábria-Rússia, que ajuda a promover a Calábria na Rússia e auxilia os compradores de imóveis com a
burocracia italiana. Stepura comprou uma casa perto da praia em 2010. “O valor do rublo na altura
significava que custava muito menos do que comprar um terreno perto de Moscovo”, revela Stepura.

“A vida aqui é simples: uma bela praia, custo de vida barato, podemos comer fora por preços baratos e
tomar o pequeno-almoço no bar, o que é sempre um prazer, e os locais também são acolhedores”,
sublinha Stepura.

A região foi descrita pela imprensa local como “uma pequena Moscovo na Calábria”, mas Giacomo
Perrotta, autarca desde agosto de 2020, discorda: “Sim, houve um investimento significativo da Rússia –
obviamente Scalea difere de Moscovo para quem gosta de sol”.

O boom imobiliário em várias áreas da Calábria foi parcialmente alimentado pela construção ilegal de
grupos mafiosos, com uma repressão desde 2013 levando à apreensão de centenas de resorts turísticos
e casas de férias. Alguns investidores estrangeiros envolveram-se involuntariamente nos crimes
imobiliários da máfia.

Scalea não saiu ilesa, e agora a administração local espera colocar no mercado as propriedades
confiscadas à máfia. “Estamos a participar numa ação de financiamento, e este é o primeiro passo – ter
os fundos para limpá-los”, disse Perrotta.

Resta saber se os russos voltarão a comprar as ações adicionais da propriedade, mas Perrotta está
confiante de que Scalea terá um verão movimentado. “Vamos esperar que os russos voltem… mas após
dois anos de pandemia, prevemos um boom na presença de turistas.
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PORTUGAL RESIDENT

05/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Faro-Oslo
Norwegian low-cost airline Flyr is launching an air link between Faro (Algarve) and Oslo
(Norway) starting on July
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BARLAVENTO

05/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Aeroporto de Faro testou emergência à escala total
O Aeroporto de Faro, em colaboração com a Autoridade Marítima Nacional e com a
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, realizou na tarde de terça-feira, dia
3 de maio, um exercício
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DINHEIRO VIVO

04/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Hotelaria considera ″totalmente inoportuna″ taxa turística nos
Açores
A associação teme que a medida retire poder de compra aos principais mercados
emissores da região numa altura em que as empresas recuperam dos anos de pandemia.

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) lamentou hoje a aprovação da taxa turística nos Açores
que, explica, "irá penalizar a hotelaria da região" e é "totalmente inoportuna". A associação teme que a
medida retire poder de compra aos principais mercados emissores dos Açores

" Acabámos de sair de uma pandemia, onde a Região dos Açores foi severamente afetada, as quebras
na Hotelaria foram enormes, pelo que aplicar uma taxa num momento como este é um erro. Assistimos,
agora, à retoma da atividade turística com grandes incógnitas sobre o comportamento da aviação e
grande concorrência entre destinos, pelo que esta decisão vai fragilizar, e muito, a RAA", defende o
presidente da AHP, Bernardo Trindade, em comunicado.

A criação de uma taxa turística nos Açores, no valor de um a quatro euros a serem cobrados a partir de
2023, foi aprovada pela Assembleia Legislativa Regional, a 21 de abril.

A AHP refere que já se tinha pronunciado contra a media "em sede de auscultação prévia sobre este
projeto" e sublinha "o total desfasamento com a realidade que se viveu nos últimos dois anos". A
associação explica ainda que a cobrança de uma taxa turística esbarra com a "necessidade de
recuperação do destino Açores e das empresas hoteleiras".

"A Associação critica que a iniciativa tenha sido centralizada, quando a decisão deverá caber a cada
município, sobretudo pelas assimetrias existentes e realidade própria de cada município, pelo que aplicar
uma taxa uniforme a toda a Região não faz sentido", remata na mesma nota, pedindo que a decisão
seja revogada.
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EXPRESSO

04/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 9636

REACH: 85612

Tráfego aéreo subiu 76% em março
Ao contrário do que aconteceu com a pandemia, os impactos do conflito na Ucrânia nas
viagens aéreas foram muito limitados, adianta a Associação Internacional de T ransportes
Aéreos (IATA)

O tráfego aéreo recuperou em março deste ano, subindo 76% em relação ao mesmo mês de 2021,
adiantou a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), em comunicado.

“O tráfego total em março de 2022 (medido em passageiros-quilómetro) subiu 76% face a março de
2011”, disse a IATA, sublinhando que “ainda que este crescimento seja menor do que o de 115,9% em
fevereiro” os volumes em março foram mais próximos de níveis de 2019, estando 41% abaixo desse
período.

“Os impactos do conflito na Ucrânia nas viagens aéreas foram muito limitados, enquanto os impactos
relacionados com a Omicron continuaram confinados aos mercados asiáticos”, lê-se, na mesma nota.

De acordo com a IATA, o tráfego doméstico cresceu 11,7% em março, em termos homólogos, abaixo
do crescimento de 59,4% de fevereiro, o que a associação atribui aos confinamentos na China, devido à
covid-19.

Já os passageiros-quilómetro internacionais cresceram 285,3%, ultrapassando os 259,2% de ganhos
em fevereiro, face ao período homólogo, com a maioria das regiões a melhorar o comportamento.

Segundo a IATA, as companhias aéreas europeias “continuaram a liderar a recuperação”, com o tráfego
de março a crescer 425,4% em relação ao mesmo mês de 2021, uma melhoria face ao aumento de
384,6% em fevereiro, referiu.

A 'performance' em março está a ajudar a uma aproximação a níveis de 2019, indicou a IATA, sendo que
os passageiros-quilómetro foram, neste mês, 41,3% abaixo de março de 2019, quando em fevereiro
eram de menos de 45,5%.
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“A recuperação no transporte aéreo é uma notícia excelente para a economia global, para amigos e
famílias cujas separações forçadas estão a acabar e para milhões de pessoas que dependem deste
transporte para subsistir”, indicou a IATA.

"Com as barreiras às viagens a desaparecer na maioria das regiões, estamos finalmente a assistir ao
crescimento da procura. Infelizmente estamos também a assistir a longas demoras em muitos
aeroportos, com recursos insuficientes para lidar com estes números. Este problema tem de ser
resolvido com urgência para evitar frustrar o entusiasmo pelas viagens áreas", disse Willie Walsh, diretor
geral da IATA, citado na mesma nota.
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EXPRESSO

04/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Turistas dos EUA, mesmo vacinados, têm de fazer teste covid
para entrar em Portugal. Mas no controle de fronteira não é
necessário
Não se sabe ao certo se os norte-americanos precisam de continuar a apresentar teste à
chegada além de prova de vacina. Segundo o despacho do Governo sim, mas para o SEF
não é necessário por haver aceitação recíproca dos dados vacinais. Por tabela, as
companhias aéreas continuam a exigir os dois documentos no embarque

São regras confusas, as que ainda prevalecem para a entrada em Portugal de cidadãos dos Estados
Unidos e do Canadá, apesar de estes serem considerados dos mercados mais importantes para a
recuperação turística no país esperada em 2022.

Portugal continua a ser neste campo um dos países mais restritivos da União Europeia, exigindo aos
turistas norte-americanos, mesmo vacinados, um teste covid à chegada, quando em países como
Espanha, França, Alemanha, Grécia ou Itália não precisam de o fazer.

"É algo que devia ser pensado e revisto, pois notam-se os efeitos na prática. Um norte-americano
quando viaja escolhe destinos que tenham as regras simplificadas e opta pelas situações mais fáceis",
considera Graça Didier, secretária-geral da Câmara de Comércio Americana em Portugal (AmCham
Portugal).

"Não podemos desleixar a situação da saúde, mas não me parece ajustado haver aqui regras mais
apertadas que em outros países da UE, e estando todos em concorrência na captação de turistas
americanos. Todas as barreiras que dificultem estas viagens e que possam ser dispensadas devem ser
eliminadas", reitera a responsável da câmara de comércio luso-americana.

O presidente do Turismo de Portugal, Luis Araújo, lembra que os Estados Unidos e Canadá geraram um
milhão de hóspedes e foram o sexto principal mercado em 2019, sendo considerados "mercados de
longa distância fundamentais para a retoma este ano", em especial por deixarem um maior volume de
receitas.
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A prioridade deverá ser a de "não perder competitividade em relação a outros destinos europeus",
garantindo que o país é competitivo "a nível de acessibilidades, e também a nível de condições de
viagens", frisa ainda o presidente do Turismo de Portugal.

Mas será mesmo necessário um turista americano apresentar teste covid, além de ceritificado de vacina
para entrar em Portugal? É o que consta nas regras, mas não é esse o entendimento do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que não está a proceder à ficalização de teste covid aos norte-
americanos que chegam a Portugal com comprovativo de vacina, por considerar que esse tipo de
controle não é aplicável.

"Não é ajustado haver aqui mais barreiras às viagens que em outros países da UE, e estando todos em
concorrência na captação de turistas americanos", considera Graça Didier, secretária-geral da Câmara de
Comércio Americana em Portugal

Contactado pelo Expresso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) remete a resposta sobre as
regras que se aplicam aos turistas norte-americanos para o despacho do Governo que saíu a 22 de abril,
que também envolve os ministérios da Defesa Nacional, da Administração Interna, da Economia e do
Mar, da Saúde e das Infraestruturas e Habitação

Este despacho de 22 de abril veio liberalizar as entradas no país de "todos os passageiros,
independentemente da sua origem ou da finalidade da viagem", bastando a apresentação de
comprovativo de vacina ou recuperação reconhecido pela UE sem "qualquer requisito adicional" - ou
seja, teste - .ou emitido por país terceiro "em condições de reciprocidade". Caso não tenham certificado
de vacina, os passageiros deverão apresentar um teste covid negativo.

A questão é que o certificado emitido pelos EUA ainda não consta como equivalente na lista da UE, pelo
que a interpretação geral é que os norte-americanos têm de apresentar teste covid à chegada, mesmo
estando vacinados - o que é, de resto, a regra aplicada para entrar nos Estados Unidos pelo CDC
(Centers of Disease Control and Prevention): os passageiros de qualquer nacionalidade só entram com
certificado de vacina, e além disso com teste.

A regra atual permite, em tese, aos norte-americanos entrarem em Portugal mesmo sem certificado de
vacina optando por um teste negativo, mas como tal não é expresso de forma clara as companhias
aéreas estão a pedir aos passageiros no embarque os dois documentos (comprovativo de vacina e teste
PCR feito 72 horas antes da partida ou de antigénio 24 horas antes) para não se sujeitarem a multas.

Mas no controlo de fronteira o SEF não está a pedir o teste aos passageiros dos Estados Unidos, Canadá
e Brasil, por considerar que existe reciprocidade na aceitação das vacinas administradas entre os dois
países.

As regras de entrada de norte-americanos são tão pouco claras que nem a Embaixada dos Estados
Unidos em Portugal as consegue explicar. "Aconselhamos o cidadão a contactar o SEF e a embaixada
portuguesa, e também recomendamos sempre que se faça um teste".

Na prática, não é fácil um norte-americano, habituado a seguir regras "by the book", perceber se é
obrigado ou não a fazer um teste covid para entrar em Portugal - e são muitos os que chegam aos
hotéis a reclamar que tiveram de seguir um procedimento desnecessário.

Ainda assim, as companhias aéras estão rapidamente a retomar em 2022 as ligações entre Portugal e
os Estados Unidos (cujas viagens não essenciais só foram autorizadas em novembro de 2021", e tendo
já para este verão reservas "aos níveis pré-pandemia" - segundo adiantaram num recente encontro no
hotel Marriott em Lisboa, sobre o reabertura do mercado norte-americano.

A TAP já retomou as 57 frequências semanais para os EUA que tinha em 2019, das quais 14 de Lisboa
para Newark - a que se somam mais duas do Porto - sete para o aeroporto JFK em Nova Iorque, 11
para Boston, oito para Washington, sete para Miami, quatro para Chicago e outras quatro para São
Francisco.

"Estamos com boa capacidade de reservas dos dois lados, e a níveis pré-pandémicos", adiantou na
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ocasião António Gabriel, gestor de conta da TAP que trabalha diretamente com agências de viagens.

Segundo Miguel Mota, diretor de vendas para Portugal do grupo Delta Airlines (que também inclui a Air
France e a KLM), já foram retomados os 95 voos semanais de destinos dos EUA para os três
aeroportos portugueses (Lisboa, Porto e Faro), destacando-se o regresso do voo diário entre Lisboa e o
aeroporto JFK, em Nova Iorque. "E vamos ter a três de junho uma nova ligação entre Lisboa e Boston,
que é um dos 'hubs' de distribuição da Delta".

No caso da United Airlines, já foram retomados os voos diários entre Lisboa e Nova Iorque, entre o
Porto e Nova Iorque e entre Lisboa e Washington, e a partir de 15 de maio será lançada a rota Ponta
Delgada-Newark, com três voos por semana. Segundo frisou José Carlos Ferreira, diretor-geral de
vendas da United, "já ultrapassámos a capacidade e as frequências que tínhamos antes da pandemia, e
estamos a apostar claramente no mercado português".
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JORNAL DO ALGARVE

04/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve tem este ano 86 praias e cinco marinas com Bandeira
Azul
O Algarve conta este ano com 86 praias galardoadas

20/26



ALGARVE PRIMEIRO

04/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

RTA promove experiências de natureza no «Dia Aberto» do
Parque Natural da Ria Formosa
O Presidente da Região de T urismo do Algarve (RT A) participa no «Dia Aberto» do
Parque Natural da Ria Formosa, que decorre a 07 de maio, a partir das 09h30, com uma
visita ao Centro de Educação Ambiental de Marim, em Olhão

 

O Presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) participa no «Dia Aberto» do Parque Natural da Ria
Formosa, que decorre a 07 de maio, a partir das 09h30, com uma visita ao Centro de Educação
Ambiental de Marim, em Olhão, onde são esperadas centenas de visitantes num dia com muitas
atividades de natureza e de sensibilização ambiental.

 

A RTA associa-se ao «Dia Aberto» do Parque Natural da Ria Formosa, que comemora 44 anos de
existência enquanto área protegida, com o reforço da oferta de experiências turísticas aos visitantes
desta área natural, incluindo passeios para observação de aves, passeios guiados de segway e passeios
de barco e de barco eletrossolar na Ria Formosa, realizados por empresas de animação turística.

 

A parceria com a Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve é para a RTA,
uma aposta no turismo de natureza, através do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de
Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP), com o objetivo de valorizar as
áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural, para serem geradores de atividade económica
sustentável.

 

Para mais informações, consulte aqui o programa completo.
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https://cms.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Eventos/Maio_2022/Programa Dia Aberto PNRF.pdf


 

(Link)
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https://www.algarveprimeiro.com/d/rta-promove-experiencias-de-natureza-no-dia-aberto-do-parque-natural-da-ria-formosa-/44482-85


A VOZ DO @LGARVE

04/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

RTA reforça oferta de experiências de natureza aos visitantes no
«Dia Aberto» do Parque Natural da Ria Formosa
O Presidente da Região de T urismo do Algarve (RT A) participa no «Dia Aberto» do
Parque Natural da Ria Formosa, que decorre a 07 de maio, a partir das 09h30, com uma
visita ao Centro de Educação Ambiental de Marim, em Olhão, onde são esperadas
centenas de visitantes num dia repleto de atividades de natureza e de sensibilização
ambiental.

A RTA associa-se ao «Dia Aberto» do Parque Natural da Ria Formosa, que comemora 44 anos de
existência enquanto área protegida, com o reforço da oferta de experiências turísticas aos visitantes
desta área natural, incluindo passeios para observação de aves, passeios guiados de segway e passeios
de barco e de barco eletrossolar na Ria Formosa, realizados por empresas de animação turística com
reconhecimento de atividades de turismo de natureza.

A parceria com a Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve 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.

Para mais informações, consulte aqui o programa completo.
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POSTAL

04/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

RTA associa-se ao Dia Aberto do Parque Natural da Ria Formosa
com oferta de experiências de natureza - Postal do Algarve
Passeios para observação de aves, passeios guiados de segway e passeios de barco e de
barco eletrossolar na Ria Formosa são algumas propostas.Passeios para observação de
aves, passeios guiados de segway e passeios de barco e de barco eletrossolar na Ria
Formosa são algumas propostas.

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) participa no Dia Aberto do Parque Natural da Ria
Formosa, que decorre este sábado, a partir das 09:30, com uma visita ao Centro de Educação
Ambiental de Marim, em Olhão, onde são esperadas centenas de visitantes num dia repleto de atividades
de natureza e de sensibilização ambiental.

A RTA associa-se ao Dia Aberto do Parque Natural da Ria Formosa, que comemora 44 anos de existência
enquanto área protegida, com o reforço da oferta de experiências turísticas aos visitantes desta área
natural, incluindo passeios para observação de aves, passeios guiados de segway e passeios de barco e
de barco eletrossolar na Ria Formosa, realizados por empresas de animação turística com
reconhecimento de atividades de turismo de natureza.

A parceria com a Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve 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.

O programa completo está disponível aqui.
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CORREIO DE LAGOS

04/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

RTA reforça oferta de experiências de Natureza aos visitantes no
«Dia Aberto» do Parque Natural da Ria Formosa
O Presidente da Região de T urismo do Algarve (RT A) participa no «Dia Aberto» do
Parque Natural da Ria Formosa

O Presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) participa no «Dia Aberto» do Parque Natural da Ria
Formosa, que decorre a 07 de maio, a partir das 09h30, com uma visita ao Centro de Educação
Ambiental de Marim, em Olhão, onde são esperadas centenas de visitantes num dia repleto de atividades
de natureza e de sensibilização ambiental.

A RTA associa-se ao «Dia Aberto» do Parque Natural da Ria Formosa, que comemora 44 anos de
existência enquanto área protegida, com o reforço da oferta de experiências turísticas aos visitantes
desta área natural, incluindo passeios para observação de aves, passeios guiados de segway e passeios
de barco e de barco eletrossolar na Ria Formosa, realizados por empresas de animação turística com
reconhecimento de actividades de turismo de natureza.

A parceria com a Direcção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve 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.

Para mais informações, consulte aqui o programa completo.

Convidamos este órgão de comunicação social a marcar presença no evento:

Legenda das Imagens:

1. Segway Ludo;

2. Passeio Birdwatching na Ria Formosa;

3. Centro Educação Ambiental Marim;

26/26


