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Algarve suscita cada vez maior interesse
O interesse pelo turismo no Algarve é cada vez mais crescente, consta a ATA, que faz o balanço do
primeiro semestre de promoção turística.

O interesse pelo turismo no Algarve é cada vez mais crescente, consta a ATA, que faz o balanço do primeiro semestre
de promoção turística.

De acordo com a Associação Turismo do Algarve (ATA), agência responsável pela promoção externa da região, de
janeiro a junho, foram já realizadas 48 press trips, um número que praticamente alcança o total de visitas de jornalistas
que o Algarve recebeu durante todo o ano de 2019 (ano em que foram contabilizadas 52 ações desta natureza).

Entre jornalistas, fotógrafos/videógrafos, bloggers e influencers, estiveram no Algarve, desde o início do ano, em ações
organizadas pela ATA, 102 participantes, provenientes de mercados distintos como o Reino Unido, Alemanha, Irlanda,
Holanda, Itália, França e Bélgica. O interesse pela região estendeu-se ainda aos mercados do Norte da Europa (Suécia,
Dinamarca e Noruega) e a mercados mais longínquos como os EUA, Brasil e Emirados Árabes Unidos.

Esta vontade de descobrir mais sobre o destino é também partilhada por operadores turísticos internacionais. Desde
janeiro e até ao final de junho, a ATA teve já a oportunidade de organizar 10 fam trips, com 72 participantes dos
mercados estratégicos da região. Até ao final do ano, prevê-se triplicar o número de participantes nas visitas de
reconhecimento do destino direcionadas a estes profissionais do setor.

Através de programas feitos à medida, estas ações têm como objetivo dar a conhecer, no terreno, as mais-valias da
região, para que os participantes possam experimentar aquilo que torna o Algarve um destino único e perceber os
motivos que explicam os vários prémios e distinções internacionais que o destino tem vindo a conquistar.

“O interesse em torno do Algarve não nos surpreende já que, à exceção do período em que estivemos em confinamento
total, nunca deixámos de organizar iniciativas com a imprensa e operadores internacionais, fruto também da estratégia
que implementámos para manter a elevada notoriedade do destino durante a pandemia. Ainda assim, a rapidez da
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recuperação da atividade turística está a superar as nossas melhores expectativas”, destacou João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve.

Refira-se que nos primeiros seis meses deste ano, a promoção externa do Algarve foi também materializada na
participação em 15 eventos internacionais, estrategicamente selecionados, onde a ATA esteve a representar o destino e
os seus associados. Adicionalmente, esteve envolvida na preparação de cerca de 70 campanhas de marketing,
realizadas em colaboração com operadores turísticos e companhias aéreas que operam a região. Estas campanhas
resultaram do esforço levado a cabo, com sucesso, pelo Turismo do Algarve para retomar as ligações aéreas existentes
(e que haviam sido suspensas pela pandemia) e para captar novas rotas.

Olhando para os restantes meses de 2022 com algum otimismo, o Turismo do Algarve espera, segundo nota de
imprensa, dar continuidade a toda esta dinâmica de recuperação, de forma sólida e consistente, e chegar ao final do ano
com valores próximos dos 2019.

(Link)
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Algarve, em Portugal: conheça o novo point dos ricos e famosos no
verão europeu
Com paisagens únicas e serviços de luxo - ao todo, são sete restaurantes com estrelas Michelin - a
região portuguesa ganhou como melhor destino de praia do mundo em 2021

Reynaldo Gianecchini acaba de voltar de férias de lá. Não é só ele: celebridades europeias, especialmente britânicas,
são habitués ali. Atrás de mordomia e sossego, endinheirados rumam em direção ao sul de Portugal. A apenas 45
minutos de voo ou 2h30 de carro, a partir de Lisboa, a região do Algarve também é acessível para turistas “comuns”,
digamos assim, na temporada de calor na Europa.

Caso a água transparente, os trechos de expressivas rochas esculpidas pelo vento, as quatro marinas, os sete
restaurantes estrelados pelo Michelin e os 42 campos de golfe não sejam credenciais suficientes para a fama, o
Algarve ostenta o título de Melhor Destino de Praia do Mundo. A vitória do ano passado no World Travel Awards,
premiação considerada o Oscar do turismo mundial, pode se repetir na edição 2022, cujos vencedores serão
anunciados em outubro. Na Europa, concorre na mesma categoria, com finalistas que mantêm alto o nível da disputa; a
francesa Cannes e a espanhola Maiorca, para citar algumas.

Abaixo do Alentejo (Portugal) e ao lado da Andaluzia (Espanha), o Algarve tem 200 quilômetros de costa. É comum a
prática de esportes, conforme o trecho, variando entre modalidades como caiaque, vela e surfe. Das 130 praias, duas
estão na lista das 40 melhores da Europa, publicada em abril deste ano pelo jornal britânico The Guardian. A deserta
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https://web.archive.org/web/20220809041534/https://tudo-sobre.estadao.com.br/reynaldo-gianecchini
https://web.archive.org/web/20220809041534/https://tudo-sobre.estadao.com.br/portugal-europa
https://web.archive.org/web/20220809041534/https://tudo-sobre.estadao.com.br/algarve


Cacela Velha fica dentro do Parque Natural da Ria Formosa, perto de Faro, lugar do aeroporto e capital da região. Já na
vila de Ferragudo, falésias escoltam a Praia dos Caneiros, com espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de bar.

Foi em Ferragudo, no município de Lagoa, que nasceu o pai de José Mourinho, outra figura comum no Algarve. Esteve
lá no mês passado para amistosos no comando do seu time, a italiana Roma. Há um ano o motivo da visita foi a
homenagem ao goleiro Félix Mourinho, falecido em 2017. O pai do treinador português virou nome de rua.

Um ilustre brasileiro batiza a avenida principal da Quinta do Lago, entre os endereços prediletos dos famosos no Algarve.
Na década de 1990, Ayrton Senna descobriu a região no sul da Europa. Morou numa mansão nos últimos anos antes
da sua morte, em 1994. O piloto, cuja primeira vitória foi na portuguesa Estoril, em 1985, não chegou a ver o Autódromo
Internacional do Algarve. Inaugurado em 2008, em Portimão, fez parte do circuito oficial da Fórmula 1 no ano passado,
com o Grande Prêmio de Portugal, em maio.

Triângulo Dourado, a área favorita das celebridades
Drinques e um gostinho da atmosfera dos VIPs são encontrados no Cuá Cuá Club, numa bonita casa da Quinta do
Lago. Antes da balada, a noite pode começar com um jantar ali mesmo. No espaço, também funciona a Tasca José
Avillez, restaurante inaugurado no início de junho deste ano. 

O chef português  é conhecido pelos brasileiros por sua participação como jurado nas duas primeiras temporadas do
reality de gastronomia Mestre do Sabor, com Claude Troisgros e João Batista, na TV Globo. Entre tantas delícias do
menu de Avilez, o cornetto temaki de tártaro de atum é saborosíssimo e ainda surpreende pela crocância na casquinha
que envolve o recheio, no lugar da alga de um temaki tradicional.

Quinta do Lago, Vale do Lobo e Vilamoura formam a área chamada de Triângulo Dourado, a preferida pela maior parte
das celebridades. Mansões compradas ou alugadas geralmente se localizam nesse espaço, entre Faro e Albufeira,
cidade onde vive a cantora Bonnie Tyler (do hit Total Eclipse of the Heart, dos anos 1980) com o marido, Robert
Sullivan, que lutou judô pelo Reino Unido na Olimpíada de Munique (1972).

Gruta de Benagil, o cartão-postal do Algarve
De Albufeira, saem passeios de barco de três horas pela linda costa algarvia, até a Gruta de Benagil. A espetacular
formação, com um vão no teto através do qual entram raios solares, é um cartão-postal do Algarve. Para deixar os
passageiros o mais perto possível de mar, rocha e céu, o comandante da Algar Experience (passeio a 40 euros no
verão) demonstra incrível destreza na entrada da gruta, parando pertinho da areia, sem atolar.

A parada para mergulho antes do retorno exige coragem para se jogar na água gelada. Dica dos locais: quanto mais
próximo ao litoral da Espanha, o mar fica menos frio; a temperatura também depende da incidência de ventos na costa.
E eles podem soprar bonito no Algarve. Para a navegação, uma jaqueta fina impermeável dá conta. À noite, mesmo no
verão, um casaquinho pode ser útil.

Após o passeio, para um almoço genuinamente algarvio, experimente o restaurante A Sardinha, com varanda, na Praia
dos Arrifes, em Albufeira. O vinho branco regional casa bem com amêijoas (molusco similar ao vôngole) e sardinhas
grelhadas. Agosto, aliás, é a época dos festivais desse peixe, em Portimão, e de mariscos, em Olhão.

Campos de golfe no Algarve
A agitada área de Vilamoura combina beach clubs na areia com campos de golfe no interior. O grupo Dom Pedro, além
de dois hotéis e um apart hotel na área da marina, possui outra unidade em Lagos e cinco campos de golfe no Algarve.
Não é preciso ficar num dos hotéis da marca para reservar os campos, mas quem busca ambos pode escolher a Dom
Pedro Experience, com a acomodação e o esporte combinados.

Maior marina do Algarve, Vilamoura é muito procurada pelos visitantes, proprietários ou não de barcos. Com o clima
quente, o cenário convidativo leva muitos a se aglomerarem na rua que contorna o U desenhado pela parte náutica. O
movimento se espalha por pubs e restaurantes, num lado, e bares e lounges, na calçada oposta, próxima às
embarcações. 

No fim da orla, em 2022, abriu o Domes Lake Algarve, primeiro hotel da marca de luxo fora da Grécia. Conta com uma
piscina de água salgada com borda de areia e o restaurante Topos, de fusão entre as cozinhas grega e portuguesa. De
entrada peça o Mezze, com aioli de ovas de bacalhau e húmus de fava. As influências à mesa são mediterrâneas e
asiáticas no Tivoli Marina Vilamoura Resort, uma das duas unidades da rede no Algarve (a outra fica no Carvoeiro). Os
42 quartos Purobeach, categoria mais exclusiva do hotel, foram renovados para o verão.

Antes de ir
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https://web.archive.org/web/20220809041534/https://tudo-sobre.estadao.com.br/jose-mourinho
https://web.archive.org/web/20220809041534/http://cuacuaclub.com/


Hotéis
Valor mais em conta, com café da manhã:

Dom Pedro Vilamoura: A partir de € 200 para dois.
Domes Lake Algarve: Desde € 289 para até três pessoas.
Tivoli Marina Vilamoura: Para duas pessoas, a partir de € 500.

Informações:
Algar Experience: algarexperience.com

Cuá Cuá Club com Tasca José Avillez: cuacuaclub.com

TAP: Tem 18 voos por semana SP-Lisboa. Site: flytap.com

Turismo do Algarve: visitalgarve.pt

(Link)
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https://web.archive.org/web/20220809041534/http://vilamoura.dompedro.com/
https://web.archive.org/web/20220809041534/http://domesresorts.com/
https://web.archive.org/web/20220809041534/http://tivolihotels.com/
https://web.archive.org/web/20220809041534/http://algarexperience.com/
https://web.archive.org/web/20220809041534/http://cuacuaclub.com/
https://web.archive.org/web/20220809041534/http://flytap.com/
https://web.archive.org/web/20220809041534/http://visitalgarve.pt/
https://viagem.estadao.com.br/noticias/geral,algarve-praia-point-celebridades-verao-europeu,70004124819
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Algarve em destaque na Imprensa brasileira
O Algarve está em destaque no jornal Estado de São Paulo, que considera a região como “a queridinha
dos ricos e famosos no verão europeu”.

O Algarve está em destaque no jornal Estado de São Paulo, que considera a região como “a queridinha dos
ricos e famosos no verão europeu”.

Começando por referir que o Algarve é o destino de eleição para muitas celebridades, como é o caso do brasileiro
Reynaldo Gianecchini, Ayrton Senna, Bonnie Tyler, Robert Sullivan e José Mourinho, cujo pai é natural de Ferragudo, no
concelho de Lagoa.

Localizando a região no mapa, “a apenas 45 minutos de voo ou 2:30 de carro, a partir de Lisboa”, a jornalista Nathalia
Molina considera que o Algarve “também é acessível para turistas comuns”, sem serem famosos.

“Água transparente, os trechos de expressivas rochas esculpidas pelo vento, as quatro marinas, os sete restaurantes
estrelados pelo Michelin e os 42 campos de golfe” são algumas das qualidades que a jornalista destaca na sua peça,
além dos prémios conquistados pela região como o World Travel Awards que “pode se repetir na edição de 2022”, em
outubro.

Explicando que o Algarve está situado abaixo do Alentejo e ao lado de Andaluzia, com 200 quilómetros de costa, a
jornalista salienta que “é comum a prática de desportos, conforme o trecho, variando entre modalidades como caiaque,
vela e surf”.

Recordando Ayrton Senna, que na década de 1990 viveu numa mansão na Quinta do Lago, no concelho de Loulé, a
jornalista refere que “o piloto, cuja primeira vitória foi na portuguesa Estoril, em 1985, não chegou a ver o Autódromo
Internacional do Algarve”, que tem vindo a receber circuitos oficiais da Fórmula 1 e MotoGP.

Em relação às praias, destaca duas das 130 praias que estão na lista das 40 melhores da Europa: “a deserta Cacela
Velha” e “a Praia dos Caneiros, com espreguiçadeiras, guarda-sós e serviço de bar”.

Como sugestões, a jornalista regressa ao mundo dos famosos que pode ser encontrado no Cuá Cuá Club, na Quinta do
Lago, que também serve jantares e onde funciona a Tasca José Avillez.

Nesse restaurante inaugurado em junho, Nathalia Molina destaca do menu o cornetto temaki de tártaro de atum.
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https://jornaldoalgarve.pt/?s=ver%C3%A3o
https://www.cm-lagoa.pt/index.php/pt/


Continuando no “mundo das celebridades”, a jornalista considera que Quinta do Lago, Vale do Lobo e Vilamoura “formam
a área chamada de Triângulo Dourado”, onde destaca as mansões. De Albufeira sugere os passeios de barco pela
costa até à Gruta de Benagil: “a espetacular formação, com um vão no teto através do qual entram raios solares, é um
cartão-postal do Algarve”.

“A parada para mergulho antes do retorno exige coragem para se jogar na água gelada. Dica dos locais: quanto mais
próximo ao litoral de Espanha, o mar fica menos frio; a temperatura também depende da incidência dos ventos na costa.
E eles podem soprar bonito no Algarve. Para a navegação, uma jaqueta fina impermeável dá conta. À noite, mesmo no
verão, um casaquinho pode ser útil”, acrescenta.

Para depois do passeio de barco, a jornalista recomenda o restaurante “A Sardinha”, na Praia dos Arrifes, em Albufeira,
onde se pode usufruir de um vinho branco regional com ameijoas e sardinhas grelhadas.

Já em Vilamoura, a publicação brasileira destaca o grupo Dom Pedro que dispõe de clubes de praia, dois hotéis, um
aparthotel e cinco campos de golfe.

Na marina, a jornalista refere que aquele local “é muito procurado pelos visitantes, proprietários ou não de barcos.

Com o clima quente, o cenário convidativo leva muitos a se aglomerarem na rua que contorna o U desenhado pela parte
náutica. O movimento se espalha por pubs e restaurantes, num lado, e bares e lounges, na calçada oposta, próxima às
embarcações”.

O destaque vai também para o novo Domes Lake Algarve, “com uma piscina de água salgada com borda de areia”, o
restaurante Topos, “de fusão entre as cozinhas grega e portuguesa”, o Tivoli Marina Vilamoura Resort e ainda o
Purobeach.

(Link)
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https://jornaldoalgarve.pt/algarve-em-destaque-na-imprensa-brasileira/


LITORALGARVE
17/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo do Algarve faz balanço do 1º semestre de promoção externa
O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a
oferta da região enquanto destino turístico aumentou, de forma exponencial, desde o início do ano,
superando as expectativas do Turismo do Algarve.

 

O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a oferta da região
enquanto destino turístico aumentou, de forma exponencial, desde o início do ano, superando as expectativas do
Turismo do Algarve.

No balanço da atividade relativa ao 1º semestre de 2022, a Associação Turismo do Algarve (ATA), a agência responsável
pela promoção externa da região, revela que, de janeiro a junho, foram já realizadas 48 press trips, um número que
praticamente alcança o total de visitas de jornalistas que o Algarve recebeu durante todo o ano de 2019 (ano em que
foram contabilizadas 52 ações desta natureza).
Entre jornalistas, fotógrafos/videógrafos, bloggers e influencers, estiveram no Algarve, desde o início do ano, em ações
organizadas pela ATA, 102 participantes, provenientes de mercados distintos como o Reino Unido, Alemanha, Irlanda,
Holanda, Itália, França e Bélgica. O interesse pela região estendeu-se ainda aos mercados do Norte da Europa (Suécia,
Dinamarca e Noruega) e a mercados mais longínquos como os EUA, Brasil e Emirados Árabes Unidos.

Esta vontade de descobrir mais sobre o destino é também partilhada por operadores turísticos internacionais. Desde
janeiro e até ao final de junho, a ATA teve já a oportunidade de organizar 10 fam trips, com 72 participantes dos
mercados estratégicos da região. Até ao final do ano, prevê-se triplicar o número de participantes nas visitas de
reconhecimento do destino direcionadas a estes profissionais do setor. Através de programas feitos à medida, estas
ações têm como objetivo dar a conhecer, no terreno, as mais-valias da região, para que os participantes possam
experimentar aquilo que torna o Algarve um destino único e perceber os motivos que explicam os vários prémios e
distinções internacionais que o destino tem vindo a conquistar.
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“O interesse em torno do Algarve não nos surpreende já que, à exceção do período em que estivemos em
confinamento total, nunca deixámos de organizar iniciativas com a imprensa e operadores internacionais, fruto
também da estratégia que implementámos para manter a elevada notoriedade do destino durante a pandemia.
Ainda assim, a rapidez da recuperação da atividade turística está a superar as nossas melhores expectativas”,
afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

“Neste esforço de promoção, para além das nossas praias – que continuam a ser um dos principais cartões de
visita da região – procuramos dar a conhecer outras facetas do Algarve e surpreender os participantes com a
diversidade e riqueza da nossa oferta turística. Uma das nossas grandes apostas tem sido a promoção do
Turismo de Natureza e desportivo, em especial de produtos como as caminhadas, a vela, o surf, o mergulho ou
os passeios de bicicleta, que têm registado uma enorme adesão”, explica. “Para além de, em conjunto com
outros elementos – como a gastronomia, os vinhos, a cultura e a autenticidade da região -, ajudarem na
construção do conceito de destino multifacetado, capaz de dar resposta a diferentes motivações, estes são
produtos que geram procura pela região durante todo o ano, incluindo no interior do território, contribuindo
assim para esbater a litoralização e a sazonalidade”, acrescenta João Fernandes.

Na primeira metade do ano, a promoção externa do Algarve foi também materializada na participação em 15 eventos
internacionais, estrategicamente selecionados, onde a ATA esteve a representar o destino e os seus associados.
Adicionalmente, esteve envolvida na preparação de cerca de 70 campanhas de marketing, realizadas em colaboração
com operadores turísticos e companhias aéreas que operam a região. Estas campanhas resultaram do esforço levado a
cabo, com sucesso, pelo Turismo do Algarve para retomar as ligações aéreas existentes (e que haviam sido suspensas
pela pandemia) e para captar novas rotas.

Vendo validada a estratégia de promoção turística que tem vindo a implementar, a ATA alcançou, neste primeiro
semestre de 2022, os 398 associados, o número mais alto de sempre na história da Associação e significativamente
representativo das várias atividades de turismo a que os agentes da região se dedicam. “Estamos empenhados em
envolver cada vez mais empresas neste desígnio de promoção de um destino que é o nosso maior ativo”,
revela João Fernandes. “A nossa vontade é poder contar com o esforço e a participação ativa de todos, em torno
de um objetivo comum: consolidar o Algarve como um destino turístico inspirador e autêntico, com uma oferta
de qualidade diferenciada, que contribui positivamente para a região e para os seus residentes, os de hoje e
os de amanhã”.

Olhando para o segundo semestre com algum otimismo, o Turismo do Algarve espera dar continuidade a toda esta
dinâmica de recuperação, de forma sólida e consistente, e chegar ao final do ano com valores próximos dos 2019, um
ano de boa memória para o turismo da região.
 

Promoc¸a~o externa do Algarve em nu´meros

[balanc¸o: 1 janeiro 2022 – 30 junho 2022]

> 48 press trips realizadas |102 participantes, provenientes de 13 mercados
> 10 fam trips | participac¸a~o de 72 operadores/agentes de viagens, provenientes de 8 mercados
> presenc¸a do destino em 15 eventos internacionais
> preparac¸a~o de cerca de 70 campanhas de co-marketing com operadores turísticos e companhias aéreas
> 3 candidaturas de apoio a empresas aprovadas no a^mbito do Portugal Events.

(Link)
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Turismo do Algarve faz balanço do 1º semestre de promoção externa
O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a
oferta da região enquanto destino turístico aumentou, de forma exponencial, desde o início do ano,
superando as expectativas do Turismo do Algarve.

O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a oferta da região
enquanto destino turístico aumentou, de forma exponencial, desde o início do ano, superando as expectativas do
Turismo do Algarve.

No balanço da atividade relativa ao 1º semestre de 2022, a Associação Turismo do Algarve (ATA), a agência responsável
pela promoção externa da região, revela que, de janeiro a junho, foram já realizadas 48 press trips, um número que
praticamente alcança o total de visitas de jornalistas que o Algarve recebeu durante todo o ano de 2019 (ano em que
foram contabilizadas 52 ações desta natureza).
Entre jornalistas, fotógrafos/videógrafos, bloggers e influencers, estiveram no Algarve, desde o início do ano, em ações
organizadas pela ATA, 102 participantes, provenientes de mercados distintos como o Reino Unido, Alemanha, Irlanda,
Holanda, Itália, França e Bélgica. O interesse pela região estendeu-se ainda aos mercados do Norte da Europa (Suécia,
Dinamarca e Noruega) e a mercados mais longínquos como os EUA, Brasil e Emirados Árabes Unidos.

Esta vontade de descobrir mais sobre o destino é também partilhada por operadores turísticos internacionais. Desde
janeiro e até ao final de junho, a ATA teve já a oportunidade de organizar 10 fam trips, com 72 participantes dos
mercados estratégicos da região. Até ao final do ano, prevê-se triplicar o número de participantes nas visitas de
reconhecimento do destino direcionadas a estes profissionais do setor. Através de programas feitos à medida, estas
ações têm como objetivo dar a conhecer, no terreno, as mais-valias da região, para que os participantes possam
experimentar aquilo que torna o Algarve um destino único e perceber os motivos que explicam os vários prémios e
distinções internacionais que o destino tem vindo a conquistar.

“O interesse em torno do Algarve não nos surpreende já que, à exceção do período em que estivemos em confinamento
total, nunca deixámos de organizar iniciativas com a imprensa e operadores internacionais, fruto também da estratégia
que implementámos para manter a elevada notoriedade do destino durante a pandemia. Ainda assim, a rapidez da
recuperação da atividade turística está a superar as nossas melhores expectativas”, afirma João Fernandes, presidente
do Turismo do Algarve.

“Neste esforço de promoção, para além das nossas praias – que continuam a ser um dos principais cartões de visita da
região – procuramos dar a conhecer outras facetas do Algarve e surpreender os participantes com a diversidade e
riqueza da nossa oferta turística. Uma das nossas grandes apostas tem sido a promoção do Turismo de Natureza e
desportivo, em especial de produtos como as caminhadas, a vela, o surf, o mergulho ou os passeios de bicicleta, que
têm registado uma enorme adesão”, explica. “Para além de, em conjunto com outros elementos – como a gastronomia,
os vinhos, a cultura e a autenticidade da região -, ajudarem na construção do conceito de destino multifacetado, capaz
de dar resposta a diferentes motivações, estes são produtos que geram procura pela região durante todo o ano,
incluindo no interior do território, contribuindo assim para esbater a litoralização e a sazonalidade”, acrescenta João
Fernandes.

Na primeira metade do ano, a promoção externa do Algarve foi também materializada na participação em 15 eventos
internacionais, estrategicamente selecionados, onde a ATA esteve a representar o destino e os seus associados.
Adicionalmente, esteve envolvida na preparação de cerca de 70 campanhas de marketing, realizadas em colaboração
com operadores turísticos e companhias aéreas que operam a região. Estas campanhas resultaram do esforço levado a
cabo, com sucesso, pelo Turismo do Algarve para retomar as ligações aéreas existentes (e que haviam sido suspensas
pela pandemia) e para captar novas rotas.

Vendo validada a estratégia de promoção turística que tem vindo a implementar, a ATA alcançou, neste primeiro
semestre de 2022, os 398 associados, o número mais alto de sempre na história da Associação e significativamente
representativo das várias atividades de turismo a que os agentes da região se dedicam. “Estamos empenhados em
envolver cada vez mais empresas neste desígnio de promoção de um destino que é o nosso maior ativo”, revela João
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Fernandes. “A nossa vontade é poder contar com o esforço e a participação ativa de todos, em torno de um objetivo
comum: consolidar o Algarve como um destino turístico inspirador e autêntico, com uma oferta de qualidade
diferenciada, que contribui positivamente para a região e para os seus residentes, os de hoje e os de amanhã”.

Olhando para o segundo semestre com algum otimismo, o Turismo do Algarve espera dar continuidade a toda esta
dinâmica de recuperação, de forma sólida e consistente, e chegar ao final do ano com valores próximos dos 2019, um
ano de boa memória para o turismo da região.
 

Promoção externa do Algarve em números

[balanço: 1 janeiro 2022 – 30 junho 2022] > 48 press trips realizadas |102 participantes, provenientes de 13 mercados
> 10 fam trips | participação de 72 operadores/agentes de viagens, provenientes de 8 mercados
> presença do destino em 15 eventos internacionais
> preparação de cerca de 70 campanhas de co-marketing com operadores turísticos e companhias aéreas
> 3 candidaturas de apoio a empresas aprovadas no âmbito do Portugal Events.

Foto: Jorge Gomes ( Click Time Photo®© )

(Link)
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PONTOS DE VISTA
17/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 96

PROGRAMA • TURISMO E HOTELATRIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

"A região do Algarve é, e continuará a ser, um dos Melhores Destinos
Turísticos do Mundo"
Castro Marim Golfe & Country Club

12/48



13/48



 

14/48



 

15/48



REVISTA DE VINHOS
17/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 38

PROGRAMA • VINHOS & TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 1733

REACH: -1

Sol, praia, vinhos... Algarve!
Há um Algarve por descobrir, longe do bulício costeiro – ou, dito de outro modo, que pode ser um
complemento ao sol e praia da região. Deixe-se levar pelo enoturismo algarvio.
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ECONOMIA ONLINE
17/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

Recurso a trabalhadores sem experiência ameaça segurança na greve
da Portway
A greve, prevista para os dias 26, 27 e 28 de agosto, poderá criar inúmeros constrangimentos nos
aeroportos e "colocar em causa a segurança operacional”, avisa o sindicato da Portway.

O recurso a trabalhadores com “experiência quase nula” durante a greve da Portway poderá colocar em causa a
segurança de voo, alertou esta terça-feira o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC), no pedido
de audiência aos grupos parlamentares.

Os trabalhadores da Portway dos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal anunciaram uma greve, convocada pelo
SINTAC, para os dias 26, 27 e 28 de agosto. “Importa reiterar que esta greve poderá criar inúmeros constrangimentos ao
funcionamento dos aeroportos e – pelas notícias que nos vão chegando – colocar em causa a segurança operacional”,
indicou o SINTAC no pedido de audiência aos grupos parlamentares, a que a Lusa teve acesso.

A estrutura sindical referiu ter conhecimento de que podem ser chamados colaboradores de empresas de trabalho
temporário, “com experiência quase nula, que poderão vir a colocar em causa a segurança de voo”. Soma-se ainda uma
possível utilização de trabalhadores a executar tarefas que não correspondem à sua categoria profissional, “o que a
verificar-se constituirá não só uma violação do direito à greve, como mesmo um crime”.

O sindicato enviou esta terça um pedido de audiência aos grupos parlamentares para apresentar os motivos que
levaram à convocação da greve, lamentando os “tempos conturbados” vividos no setor aeroportuário e de aviação. “Vive-
se na empresa um momento laboral de conflito latente, atendendo a várias atitudes da empresa, sem precedentes, na
Portway/VINCI, que incluem um ambiente de profundo descontentamento e intimidação dos trabalhadores,
designadamente, com o bloquear das progressões de carreira através de avaliações arbitrárias impostas aos
trabalhadores, bem como a ausência de aumentos salariais há mais de cinco anos”, lê-se no documento.

Na sexta-feira, o SINTAC e a Portway, que estiveram reunidos com a Direção-Geral do Emprego e das Relações de
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Trabalho (DGERT), não chegaram a acordo quanto à definição dos serviços mínimos para a greve. “Esta reunião foi
mais do mesmo. Não houve qualquer consenso, como tem sido apanágio nas reuniões com a Portway. Não chegámos
a conclusões concretas ou a acordo para a definição dos serviços mínimos”, adiantou, na altura, o dirigente do SINTAC
Pedro Figueiredo, em declarações à Lusa.

Num comunicado divulgado em 10 de agosto, o sindicato explicou, em comunicado, que na base da paralisação está “a
política de RH [recursos humanos] assumida ao longo dos últimos anos pela Portway, empresa detida pelo Grupo VINCI,
de confronto e desvalorização dos trabalhadores por via de consecutivos incumprimentos do Acordo de Empresa,
confrontação disciplinar, ausência de atualizações salariais, deturpação das avaliações de desempenho que evitam as
progressões salariais e má-fé nas negociações”.

O pré-aviso prevê a paralisação geral dos trabalhadores da empresa de assistência em terra, nos aeroportos de Lisboa,
Porto, Faro e Funchal, com início às 00:00 do dia 26 de agosto e fim às 24:00 de 28 de agosto. O SINTAC acusa ainda a
empresa de promover um “clima de terror psicológico, onde proliferam ameaças e instauração de processos
disciplinares, criando uma instabilidade social sem impar na história da empresa”. Assim, os trabalhadores reivindicam o
cumprimento do Acordo de Empresa de 2016 e uma avaliação de desempenho que não sirva para evitar progressões.
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PÚBLICO
17/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • CULTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Em Loulé, uma galeria de fotografia contemporânea quer fazer “a
diferença”
Os preços dos trabalhos expostos na mostra inaugural da In The Pink variam entre os 2300 e os 33 mil
euros. Projecto foi criado por um casal de estrangeiros que se conheceu no Algarve e ali tem casa de
férias
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PÚBLICO
17/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 41

PROGRAMA • GUIA RELAXAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 880

REACH: 15000

Portimão de palato arrebitado
Nas ruas da cidade algarvia já se põe a mesa para as iguarias que 25 chefs de todo o país ali vão servir,
entre 20 e 21 de Agosto
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JORNAL I
17/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2950

REACH: 14000

Aeroportos. Número de passageiros sobe 344% no 1.º semestre
Mais de 80% dos que desembarcaram em junho corresponderam a tráfego internacional.
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EXECUTIVE DIGEST
17/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Dados da inflação do Reino Unido são conhecidos hoje. Em junho,
atingiram o nível mais alto em mais de 40 anos
O índice de preços ao consumidor do Reino Unido atingiu 9,4% em junho, em termos homólogos, o nível
mais alto em mais de 40 anos, avançou o Gabinete de Estatísticas Nacionais britânico (ONS, na sigla em
inglês) no mês passado. Hoje são divulgados os dados de junho.

O índice de preços ao consumidor do Reino Unido atingiu 9,4% em junho, em termos homólogos, o nível mais alto em
mais de 40 anos, avançou o Gabinete de Estatísticas Nacionais britânico (ONS, na sigla em inglês) no mês passado.
Hoje são divulgados os dados de junho.

O aumento, acima dos 9,1% registados em maio, deveu-se ao aumento da eletricidade e do gás, bem como dos preços
dos alimentos, bebidas não alcoólicas e transporte, segundo informações do ONS. Os preços dos serviços de
restauração e hotelaria também subiram, assim como os do vestuário e calçado.

Grant Fitzner, economista-chefe do ONS, disse que a inflação “atingiu novamente a taxa mais alta em mais de 40
anos”. “O aumento foi impulsionado pelo aumento dos preços dos combustíveis e alimentos, que foram apenas
ligeiramente compensados pela queda dos preços dos carros usados”, acrescentou.

“O custo das matérias-primas e produtos que saem das fábricas continuou a subir, impulsionado pelos preços mais
altos de metais e alimentos”, ascrescentou Fitzner.

O Banco da Inglaterra teme que os aumentos de preços ultrapassem 11% até o final do ano, algo que seria um grande
golpe para o poder de compra das famílias pobres, segundo especialistas.

O ministro das Finanças britânico, Nadhim Zahawi, disse no dia em que foram divulgados os dados que muitos países
estão a ser afetados pela inflação e garantiu ainda estar a trabalhar com o Banco da Inglaterra para enfrentar a alta de
preços.
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TVI
16/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 126853

REACH: -1

Estradas congestionadas e praias cheias na Região
Estradas congestionadas e praias cheias na Região

Estradas congestionadas e praias cheias na Região
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TVI
16/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 34484

REACH: -1

O número de passageiros nos aeroportos portugueses continua a
aumentar e está cada vez mais próximo dos valores anteriores à
pandemia
O número de passageiros nos aeroportos portugueses continua a aumentar e está cada vez mais
próximo dos valores anteriores à pandemia

O número de passageiros nos aeroportos portugueses continua a aumentar e está cada vez mais próximo dos valores
anteriores à pandemia
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TVI
16/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

3 sindicatos da TAP manifestaram-se esta manhã em frente ao Ministério
das Infraestruturas contra a gestão da empresa
3 sindicatos da TAP manifestaram-se esta manhã em frente ao Ministério das Infraestruturas contra a
gestão da empresa

3 sindicatos da TAP manifestaram-se esta manhã em frente ao Ministério das Infraestruturas contra a gestão da
empresa
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DIÁRIO IMOBILIÁRIO
16/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 3785

REACH: -1

Interesse da imprensa internacional sobre o Algarve dispara
O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a
oferta da região enquanto destino turístico aumentou, de forma exponencial, desde o início do ano,
superando as expectativas do Turismo do Algarve.

O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a oferta da região
enquanto destino turístico aumentou, de forma exponencial, desde o início do ano, superando as expectativas do
Turismo do Algarve.

No balanço da actividade relativa ao 1º semestre de 2022, a Associação Turismo do Algarve (ATA), a agência
responsável pela promoção externa da região, revela que, de Janeiro a Junho, foram já realizadas 48 press trips, um
número que praticamente alcança o total de visitas de jornalistas que o Algarve recebeu durante todo o ano de 2019 (ano
em que foram contabilizadas 52 acções desta natureza).
Entre jornalistas, fotógrafos/videógrafos, bloggers e influencers, estiveram no Algarve, desde o início do ano, em acções
organizadas pela ATA, 102 participantes, provenientes de mercados distintos como o Reino Unido, Alemanha, Irlanda,
Holanda, Itália, França e Bélgica. O interesse pela região estendeu-se ainda aos mercados do Norte da Europa (Suécia,
Dinamarca e Noruega) e a mercados mais longínquos como os EUA, Brasil e Emirados Árabes Unidos.
Esta vontade de descobrir mais sobre o destino é também partilhada por operadores turísticos internacionais. Desde
janeiro e até ao final de Junho, a ATA teve já a oportunidade de organizar 10 fam trips, com 72 participantes dos
mercados estratégicos da região. Até ao final do ano, prevê-se triplicar o número de participantes nas visitas de
reconhecimento do destino direcionadas a estes profissionais do sector. Através de programas feitos à medida, estas
acções têm como objectivo dar a conhecer, no terreno, as mais-valias da região, para que os participantes possam
experimentar aquilo que torna o Algarve um destino único e perceber os motivos que explicam os vários prémios e
distinções internacionais que o destino tem vindo a conquistar.
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"O interesse em torno do Algarve não nos surpreende já que, à excepção do período em que estivemos em
confinamento total, nunca deixámos de organizar iniciativas com a imprensa e operadores internacionais, fruto também
da estratégia que implementámos para manter a elevada notoriedade do destino durante a pandemia. Ainda assim, a
rapidez da recuperação da atividade turística está a superar as nossas melhores expectativas", afirma João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve.
"Neste esforço de promoção, para além das nossas praias – que continuam a ser um dos principais cartões de visita da
região – procuramos dar a conhecer outras facetas do Algarve e surpreender os participantes com a diversidade e
riqueza da nossa oferta turística. Uma das nossas grandes apostas tem sido a promoção do Turismo de Natureza e
desportivo, em especial de produtos como as caminhadas, a vela, o surf, o mergulho ou os passeios de bicicleta, que
têm registado uma enorme adesão", explica. "Para além de, em conjunto com outros elementos - como a gastronomia,
os vinhos, a cultura e a autenticidade da região -, ajudarem na construção do conceito de destino multifacetado, capaz
de dar resposta a diferentes motivações, estes são produtos que geram procura pela região durante todo o ano,
incluindo no interior do território, contribuindo assim para esbater a litoralização e a sazonalidade", acrescenta João
Fernandes.

 

15 eventos internacionais, estrategicamente seleccionados
Na primeira metade do ano, a promoção externa do Algarve foi também materializada na participação em 15 eventos
internacionais, estrategicamente seleccionados, onde a ATA esteve a representar o destino e os seus associados.
Adicionalmente, esteve envolvida na preparação de cerca de 70 campanhas de marketing, realizadas em colaboração
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com operadores turísticos e companhias aéreas que operam a região. Estas campanhas resultaram do esforço levado a
cabo, com sucesso, pelo Turismo do Algarve para retomar as ligações aéreas existentes (e que haviam sido suspensas
pela pandemia) e para captar novas rotas.

 

Vendo validada a estratégia de promoção turística que tem vindo a implementar, a ATA alcançou, neste primeiro
semestre de 2022, os 398 associados, o número mais alto de sempre na história da Associação e significativamente
representativo das várias actividades de turismo a que os agentes da região se dedicam. "Estamos empenhados em
envolver cada vez mais empresas neste desígnio de promoção de um destino que é o nosso maior ativo", revela João
Fernandes. "A nossa vontade é poder contar com o esforço e a participação ativa de todos, em torno de um objetivo
comum: consolidar o Algarve como um destino turístico inspirador e autêntico, com uma oferta de qualidade
diferenciada, que contribui positivamente para a região e para os seus residentes, os de hoje e os de amanhã".
Olhando para o segundo semestre com algum optimismo, o Turismo do Algarve espera dar continuidade a toda esta
dinâmica de recuperação, de forma sólida e consistente, e chegar ao final do ano com valores próximos dos 2019, um
ano de boa memória para o turismo da região.
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A VOZ DO @LGARVE
16/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 1360

REACH: -1

Interesse da imprensa internacional sobre o Algarve dispara
Turismo do Algarve faz balanço do 1º semestre de promoção externa.

Turismo do Algarve faz balanc¸o do 1º semestre de promoc¸a~o externa.

O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a oferta da região
enquanto destino turístico aumentou, de forma exponencial, desde o início do ano, superando as expectativas do
Turismo do Algarve.

No balanço da atividade relativa ao 1º semestre de 2022, a Associação Turismo do Algarve (ATA), a agência responsável
pela promoção externa da região, revela que, de janeiro a junho, foram já realizadas 48 press trips, um número que
praticamente alcança o total de visitas de jornalistas que o Algarve recebeu durante todo o ano de 2019 (ano em que
foram contabilizadas 52 ações desta natureza).

Entre jornalistas, fotógrafos/videógrafos, bloggers e influencers, estiveram no Algarve, desde o início do ano, em ações
organizadas pela ATA, 102 participantes, provenientes de mercados distintos como o Reino Unido, Alemanha, Irlanda,
Holanda, Itália, França e Bélgica. O interesse pela região estendeu-se ainda aos mercados do Norte da Europa (Suécia,
Dinamarca e Noruega) e a mercados mais longínquos como os EUA, Brasil e Emirados Árabes Unidos.

Esta vontade de descobrir mais sobre o destino é também partilhada por operadores turísticos internacionais. Desde
janeiro e até ao final de junho, a ATA teve já a oportunidade de organizar 10 fam trips, com 72 participantes dos
mercados estratégicos da região. Até ao final do ano, prevê-se triplicar o número de participantes nas visitas de
reconhecimento do destino direcionadas a estes profissionais do setor. Através de programas feitos à medida, estas
ações têm como objetivo dar a conhecer, no terreno, as mais-valias da região, para que os participantes possam
experimentar aquilo que torna o Algarve um destino único e perceber os motivos que explicam os vários prémios e
distinções internacionais que o destino tem vindo a conquistar.

“O interesse em torno do Algarve não nos surpreende já que, à exceção do período em que estivemos em confinamento
total, nunca deixámos de organizar iniciativas com a imprensa e operadores internacionais, fruto também da estratégia
que implementámos para manter a elevada notoriedade do destino durante a pandemia. Ainda assim, a rapidez da
recuperação da atividade turística está a superar as nossas melhores expectativas”, afirma João Fernandes, presidente
do Turismo do Algarve.

“Neste esforço de promoção, para além das nossas praias – que continuam a ser um dos principais cartões de visita da
região – procuramos dar a conhecer outras facetas do Algarve e surpreender os participantes com a diversidade e
riqueza da nossa oferta turística. Uma das nossas grandes apostas tem sido a promoção do Turismo de Natureza e
desportivo, em especial de produtos como as caminhadas, a vela, o surf, o mergulho ou os passeios de bicicleta, que
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têm registado uma enorme adesão”, explica. “Para além de, em conjunto com outros elementos - como a gastronomia,
os vinhos, a cultura e a autenticidade da região -, ajudarem na construção do conceito de destino multifacetado, capaz
de dar resposta a diferentes motivações, estes são produtos que geram procura pela região durante todo o ano,
incluindo no interior do território, contribuindo assim para esbater a litoralização e a sazonalidade”, acrescenta João
Fernandes.

Na primeira metade do ano, a promoção externa do Algarve foi também materializada na participação em 15 eventos
internacionais, estrategicamente selecionados, onde a ATA esteve a representar o destino e os seus associados.
Adicionalmente, esteve envolvida na preparação de cerca de 70 campanhas de marketing, realizadas em colaboração
com operadores turísticos e companhias aéreas que operam a região. Estas campanhas resultaram do esforço levado a
cabo, com sucesso, pelo Turismo do Algarve para retomar as ligações aéreas existentes (e que haviam sido suspensas
pela pandemia) e para captar novas rotas.

Vendo validada a estratégia de promoção turística que tem vindo a implementar, a ATA alcançou, neste primeiro
semestre de 2022, os 398 associados, o número mais alto de sempre na história da Associação e significativamente
representativo das várias atividades de turismo a que os agentes da região se dedicam. “Estamos empenhados em
envolver cada vez mais empresas neste desígnio de promoção de um destino que é o nosso maior ativo”, revela João
Fernandes. “A nossa vontade é poder contar com o esforço e a participação ativa de todos, em torno de um objetivo
comum: consolidar o Algarve como um destino turístico inspirador e autêntico, com uma oferta de qualidade
diferenciada, que contribui positivamente para a região e para os seus residentes, os de hoje e os de amanhã”.

Olhando para o segundo semestre com algum otimismo, o Turismo do Algarve espera dar continuidade a toda esta
dinâmica de recuperação, de forma sólida e consistente, e chegar ao final do ano com valores próximos dos 2019, um
ano de boa memória para o turismo da região.
 

 

Promoc¸a~o externa do Algarve em nu´meros

[balanc¸o: 1 janeiro 2022 – 30 junho 2022]

> 48 press trips realizadas |102 participantes, provenientes de 13 mercados
> 10 fam trips | participac¸a~o de 72 operadores/agentes de viagens, provenientes de 8 mercados
> presenc¸a do destino em 15 eventos internacionais
> preparac¸a~o de cerca de 70 campanhas de co-marketing com operadores turi´sticos e companhias ae´reas
> 3 candidaturas de apoio a empresas aprovadas no a^mbito do Portugal Events.
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16/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Interesse internacional pelo Algarve bateu recordes no 1º semestre de
2022
Conheça os números da promoção turística do Algarve entre Janeiro e Junho

O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a oferta da região
enquanto destino turístico, «aumentou, de forma exponencial, desde o início do ano», revelou a Associação Turismo do
Algarve (ATA).

Segundo esta entidade, no primeiro semestre do ano, ou seja, entre Janeiro e Junho, «foram já realizadas 48 press trips,
um número que praticamente alcança o total de visitas de jornalistas que o Algarve recebeu durante todo o ano de 2019
(ano em que foram contabilizadas 52 ações desta natureza)», números que superaram «as expectativas do Turismo do
Algarve».

«Entre jornalistas, fotógrafos/videógrafos, bloggers e influencers, estiveram no Algarve, desde o início do ano, em ações
organizadas pela ATA, 102 participantes, provenientes de mercados distintos como o Reino Unido, Alemanha, Irlanda,
Holanda, Itália, França e Bélgica. O interesse pela região estendeu-se ainda aos mercados do Norte da Europa (Suécia,
Dinamarca e Noruega) e a mercados mais longínquos como os EUA, Brasil e Emirados Árabes Unidos», acrescenta.

Além de jornalistas e outros comunicadores, também os operadores turísticos internacionais mostraram interesse «esta
vontade de descobrir mais sobre o destino».

«Desde Janeiro e até ao final de Junho, a ATA teve já a oportunidade de organizar 10 fam trips, com 72 participantes dos
mercados estratégicos da região. Até ao final do ano, prevê-se triplicar o número de participantes nas visitas de
reconhecimento do destino direcionadas a estes profissionais do setor», diz a ATA.

Estas ações têm como objetivo «dar a conhecer, no terreno, as mais-valias da região, para que os participantes possam
experimentar aquilo que torna o Algarve um destino único e perceber os motivos que explicam os vários prémios e
distinções internacionais que o destino tem vindo a conquistar».
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«O interesse em torno do Algarve não nos surpreende, já que, à exceção do período em que estivemos em
confinamento total, nunca deixámos de organizar iniciativas com a imprensa e operadores internacionais, fruto também
da estratégia que implementámos para manter a elevada notoriedade do destino durante a pandemia. Ainda assim, a
rapidez da recuperação da atividade turística está a superar as nossas melhores expectativas», afirmou João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

«Neste esforço de promoção, para além das nossas praias – que continuam a ser um dos principais cartões de visita da
região – procuramos dar a conhecer outras facetas do Algarve e surpreender os participantes com a diversidade e
riqueza da nossa oferta turística. Uma das nossas grandes apostas tem sido a promoção do Turismo de Natureza e
desportivo, em especial de produtos como as caminhadas, a vela, o surf, o mergulho ou os passeios de bicicleta, que
têm registado uma enorme adesão», acrescentou.

«Para além de, em conjunto com outros elementos – como a gastronomia, os vinhos, a cultura e a autenticidade da
região -, ajudarem na construção do conceito de destino multifacetado, capaz de dar resposta a diferentes motivações,
estes são produtos que geram procura pela região durante todo o ano, incluindo no interior do território, contribuindo
assim para esbater a litoralização e a sazonalidade», conclui João Fernandes.

Na primeira metade do ano, o Algarve também se promoveu externamente «em 15 eventos internacionais,
estrategicamente selecionados, onde a ATA esteve a representar o destino e os seus associados».

«Adicionalmente, esteve envolvida na preparação de cerca de 70 campanhas de marketing, realizadas em colaboração
com operadores turísticos e companhias aéreas que operam a região. Estas campanhas resultaram do esforço levado a
cabo, com sucesso, pelo Turismo do Algarve para retomar as ligações aéreas existentes (e que haviam sido suspensas
pela pandemia) e para captar novas rotas», ilustrou a mesma entidade.

Outro marco atingido pela ATA no 1º semestre de 2022 foi ao nível do número de associados, tendo sido alcançados os
398 associados, «o número mais alto de sempre na história da Associação e significativamente representativo das
várias atividades de turismo a que os agentes da região se dedicam».

«Estamos empenhados em envolver cada vez mais empresas neste desígnio de promoção de um destino que é o
nosso maior ativo. A nossa vontade é poder contar com o esforço e a participação ativa de todos, em torno de um
objetivo comum: consolidar o Algarve como um destino turístico inspirador e autêntico, com uma oferta de qualidade
diferenciada, que contribui positivamente para a região e para os seus residentes, os de hoje e os de amanhã»,
enquadrou João Fernandes.

O Turismo do Algarve olha com «otimismo» para o segundo semestre do ano e espera «dar continuidade a toda esta
dinâmica de recuperação, de forma sólida e consistente, e chegar ao final do ano com valores próximos dos 2019, um
ano de boa memória para o turismo da região».

– 48 press trips realizadas |102 participantes, provenientes de 13 mercados – 10 fam trips | participac¸a~o de 72
operadores/agentes de viagens, provenientes de 8 mercados – presenc¸a do destino em 15 eventos internacionais –
preparac¸a~o de cerca de 70 campanhas de co-marketing com operadores turi´sticos e companhias ae´reas – 3
candidaturas de apoio a empresas aprovadas no a m̂bito do Portugal Events.
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Interesse da imprensa internacional sobre Algarve aumentou “de forma
exponencial”
O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a
oferta da região enquanto destino turístico aumentou de forma exponencial desde início do ano,
superando as expectativas do Turismo do Algarve.

O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a oferta da região
enquanto destino turístico aumentou de forma exponencial desde início do ano, superando as expectativas do Turismo
do Algarve.

No balanço da atividade relativa ao primeiro semestre de 2022, a Associação Turismo do Algarve (ATA), a agência
responsável pela promoção externa da região, revela que, de janeiro a junho, foram já realizadas 48 "press trips", um
número que praticamente alcança o total de visitas de jornalistas que o Algarve recebeu durante todo o ano de 2019 (ano
em que foram contabilizadas 52 ações desta natureza).

Entre jornalistas, fotógrafos/videógrafos, bloggers e influencers, estiveram no Algarve, desde o início do ano, em ações
organizadas pela ATA, 102 participantes, provenientes de mercados distintos como o Reino Unido, Alemanha, Irlanda,
Holanda, Itália, França e Bélgica.

O interesse pela região estendeu-se ainda aos mercados do Norte da Europa (Suécia, Dinamarca e Noruega) e a
mercados mais longínquos como os EUA, Brasil e Emirados Árabes Unidos.

Operadores turísticos internacionais também estão interessados

Esta vontade de descobrir mais sobre o destino é também partilhada por operadores turísticos internacionais: desde
janeiro e até ao final de junho, a ATA teve já a oportunidade de organizar 10 “fam trips”, com 72 participantes dos
mercados estratégicos da região.

Até ao final do ano, prevê-se triplicar o número de participantes nas visitas de reconhecimento do destino direcionadas a
estes profissionais do setor.
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Interesse da imprensa internacional sobre o Algarve dispara
O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a
oferta da região enquanto destino turístico aumentou, de forma exponencial, desde o início do ano,
superando as expectativas do Turismo do Algarve.

 

O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a oferta da região
enquanto destino turístico aumentou, de forma exponencial, desde o início do ano, superando as expectativas do
Turismo do Algarve.

No balanço da atividade relativa ao primeiro semestre de 2022, a Associação Turismo do Algarve (ATA), a agência
responsável pela promoção externa da região, revela que, neste período, foram já realizadas 48 press trips, um número
que praticamente alcança o total de visitas de jornalistas que o Algarve recebeu durante todo o ano de 2019 (ano em que
foram contabilizadas 52 ações desta natureza). Entre jornalistas, fotógrafos/videógrafos, bloggers e influencers,
estiveram no Algarve, desde o início do ano, em ações organizadas pela ATA, 102 participantes, provenientes de
mercados distintos como o Reino Unido, Alemanha, Irlanda, Holanda, Itália, França e Bélgica. O interesse pela região
estendeu-se ainda aos mercados do Norte da Europa (Suécia, Dinamarca e Noruega) e a mercados mais longínquos
como os EUA, Brasil e Emirados Árabes Unidos. 

Esta vontade de descobrir mais sobre o destino é também partilhada por operadores turísticos internacionais. De facto,
desde janeiro e até ao final de junho, a ATA teve já a oportunidade de organizar 10 fam trips, com 72 participantes dos
mercados estratégicos da região. Até ao final do ano, prevê-se triplicar o número de participantes nas visitas de
reconhecimento do destino direcionadas a estes profissionais do setor. Através de programas feitos à medida, estas
ações têm como objetivo dar a conhecer, no terreno, as mais-valias da região, para que os participantes possam
experimentar aquilo que torna o Algarve um destino único e perceber os motivos que explicam os vários prémios e
distinções internacionais que o destino tem vindo a conquistar. 
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Na primeira metade do ano, a promoção externa do Algarve foi também materializada na participação em 15 eventos
internacionais, estrategicamente selecionados, onde a ATA esteve a representar o destino e os seus associados.
Adicionalmente, esteve envolvida na preparação de cerca de 70 campanhas de marketing, realizadas em colaboração
com operadores turísticos e companhias aéreas que operam a região. Estas campanhas resultaram do esforço levado a
cabo, com sucesso, pelo Turismo do Algarve para retomar as ligações aéreas existentes (e que haviam sido suspensas
pela pandemia) e para captar novas rotas.

 

(Link)
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Jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve "aumentou
exponencialmente"
O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a
oferta da região enquanto destino turístico aumentou, de forma exponencial, desde o início do ano,
superando as expetativas do Turismo do Algarve.

 

O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a oferta da região
enquanto destino turístico aumentou, de forma exponencial, desde o início do ano, superando as expetativas do Turismo
do Algarve.

 

Segundo comunicado da Associação de Turismo do Algarve - ATA, responsável pela promoção externa da região, entre
janeiro a junho, foram já realizadas 48 press trips, um número que praticamente alcança o total de visitas de jornalistas
que o Algarve recebeu durante todo o ano de 2019 (ano em que foram contabilizadas 52 ações desta natureza).

 

Entre jornalistas, fotógrafos/videógrafos, bloggers e influencers, estiveram no Algarve, desde o início do ano, em ações
organizadas pela ATA, 102 participantes, provenientes de mercados distintos como o Reino Unido, Alemanha, Irlanda,
Holanda, Itália, França e Bélgica. O interesse pela região estendeu-se ainda aos mercados do Norte da Europa (Suécia,
Dinamarca e Noruega) e a mercados mais longínquos como os EUA, Brasil e Emirados Árabes Unidos.

 

Esta vontade de descobrir mais sobre o destino é também partilhada por operadores turísticos internacionais. Desde
janeiro e até ao final de junho, a ATA teve já a oportunidade de organizar 10 fam trips, com 72 participantes dos
mercados estratégicos da região. Até ao final do ano, prevê-se triplicar o número de participantes nas visitas de
reconhecimento do destino direcionadas a estes profissionais do setor. Através de programas feitos à medida, estas
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ações têm como objetivo dar a conhecer, no terreno, as mais-valias da região, para que os participantes possam
experimentar aquilo que torna o Algarve um destino apetecível, com vários prémios e distinções internacionais.

 

"O interesse em torno do Algarve não nos surpreende já que, à exceção do período em que estivemos em confinamento
total, nunca deixámos de organizar iniciativas com a imprensa e operadores internacionais, fruto também da estratégia
que implementámos para manter a elevada notoriedade do destino durante a pandemia. Ainda assim, a rapidez da
recuperação da atividade turística está a superar as nossas melhores expectativas", afirma João Fernandes, presidente
do Turismo do Algarve.

 

"Neste esforço de promoção, para além das nossas praias – que continuam a ser um dos principais cartões de visita da
região – procuramos dar a conhecer outras facetas do Algarve e surpreender os participantes com a diversidade e
riqueza da nossa oferta turística. Uma das nossas grandes apostas tem sido a promoção do Turismo de Natureza e
desportivo, em especial de produtos como as caminhadas, a vela, o surf, o mergulho ou os passeios de bicicleta, que
têm registado uma enorme adesão", explica. "Para além de, em conjunto com outros elementos - como a gastronomia,
os vinhos, a cultura e a autenticidade da região -, ajudarem na construção do conceito de destino multifacetado, capaz
de dar resposta a diferentes motivações, estes são produtos que geram procura pela região durante todo o ano,
incluindo no interior do território, contribuindo assim para esbater a litoralização e a sazonalidade", acrescenta João
Fernandes.

 

Na primeira metade do ano, a promoção externa do Algarve foi também materializada na participação em 15 eventos
internacionais, estrategicamente selecionados, onde a ATA esteve a representar o destino e os seus associados. 

 

Adicionalmente, esteve envolvida na preparação de cerca de 70 campanhas de marketing, realizadas em colaboração
com operadores turísticos e companhias aéreas que operam a região. Estas campanhas resultaram do esforço levado a
cabo, com sucesso, pelo Turismo do Algarve para retomar as ligações aéreas existentes (e que haviam sido suspensas
pela pandemia) e para captar novas rotas.

 

Vendo validada a estratégia de promoção turística que tem vindo a implementar, a ATA alcançou, neste primeiro
semestre de 2022, os 398 associados, o número mais alto de sempre na história da associação e significativamente
representativo das várias atividades de turismo a que os agentes da região se dedicam. "Estamos empenhados em
envolver cada vez mais empresas neste desígnio de promoção de um destino que é o nosso maior ativo", revela João
Fernandes. "A nossa vontade é poder contar com o esforço e a participação ativa de todos, em torno de um objetivo
comum: consolidar o Algarve como um destino turístico inspirador e autêntico, com uma oferta de qualidade
diferenciada, que contribui positivamente para a região e para os seus residentes, os de hoje e os de amanhã".

 

Olhando para o segundo semestre com algum otimismo, o Turismo do Algarve conta chegar ao final do ano com valores
próximos dos 2019, um ano de boa memória para o turismo da região.

 

(Link)
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Número de jornalistas internacionais interessados em conhecer o Algarve
supera expectativas | Ambitur
O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a
oferta da região enquanto destino turístico aumentou, de forma exponencial, desde o início do ano,
superando as expectativas do Turismo do Algarve.

O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a oferta da região
enquanto destino turístico aumentou, de forma exponencial, desde o início do ano, superando as expectativas do
Turismo do Algarve.

No balanço da atividade relativa ao primeiro semestre de 2022, a Associação Turismo do Algarve (ATA), a agência
responsável pela promoção externa da região, revela que, de janeiro a junho, foram já realizadas 48 press trips, um
número que praticamente alcança o total de visitas de jornalistas que o Algarve recebeu durante todo o ano de 2019 (ano
em que foram contabilizadas 52 ações desta natureza).

Entre jornalistas, fotógrafos/videógrafos, bloggers e influencers, estiveram no Algarve, desde o início do ano, em ações
organizadas pela ATA, 102 participantes, provenientes de mercados distintos como o Reino Unido, Alemanha, Irlanda,
Holanda, Itália, França e Bélgica. O interesse pela região estendeu-se ainda aos mercados do Norte da Europa (Suécia,
Dinamarca e Noruega) e a mercados mais longínquos como os EUA, Brasil e Emirados Árabes Unidos, refere a ATA,
num comunicado.

Esta vontade de descobrir mais sobre o destino é também partilhada por operadores turísticos internacionais: “Desde
janeiro e até ao final de junho, a ATA teve já a oportunidade de organizar 10 fam trips, com 72 participantes dos
mercados estratégicos da região”. Até ao final do ano, prevê-se triplicar o número de participantes nas visitas de
reconhecimento do destino direcionadas a estes profissionais do setor. Através de programas feitos à medida, estas
ações têm como objetivo “dar a conhecer, no terreno, as mais-valias da região, para que os participantes possam
experimentar aquilo que torna o Algarve um destino único e perceber os motivos que explicam os vários prémios e
distinções internacionais que o destino tem vindo a conquistar”, lê-se no comunicado.
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“O interesse em torno do Algarve não nos surpreende já que, à exceção do período em que estivemos em confinamento
total, nunca deixámos de organizar iniciativas com a imprensa e operadores internacionais, fruto também da estratégia
que implementámos para manter a elevada notoriedade do destino durante a pandemia. Ainda assim, a rapidez da
recuperação da atividade turística está a superar as nossas melhores expectativas”, declara João Fernandes, presidente
do Turismo do Algarve.

“Neste esforço de promoção, para além das nossas praias – que continuam a ser um dos principais cartões de visita da
região – procuramos dar a conhecer outras facetas do Algarve e surpreender os participantes com a diversidade e
riqueza da nossa oferta turística. Uma das nossas grandes apostas tem sido a promoção do Turismo de Natureza e
desportivo, em especial de produtos como as caminhadas, a vela, o surf, o mergulho ou os passeios de bicicleta, que
têm registado uma enorme adesão”, explica o responsável, acrescentando que, “para além de, em conjunto com outros
elementos – como a gastronomia, os vinhos, a cultura e a autenticidade da região -, ajudarem na construção do conceito
de destino multifacetado, capaz de dar resposta a diferentes motivações, estes são produtos que geram procura pela
região durante todo o ano, incluindo no interior do território, contribuindo assim para esbater a litoralização e a
sazonalidade”.

Na primeira metade do ano, a promoção externa do Algarve foi também materializada na participação em 15 eventos
internacionais, estrategicamente selecionados, onde a ATA esteve a representar o destino e os seus associados.
Adicionalmente, esteve envolvida na preparação de cerca de 70 campanhas de marketing, realizadas em colaboração
com operadores turísticos e companhias aéreas que operam a região. Estas campanhas resultaram do esforço levado a
cabo, com sucesso, pelo Turismo do Algarve para retomar as ligações aéreas existentes (e que haviam sido suspensas
pela pandemia) e para captar novas rotas.

Vendo validada a estratégia de promoção turística que tem vindo a implementar, a ATA alcançou, neste primeiro
semestre de 2022, os 398 associados, o número mais alto de sempre na história da Associação e significativamente
representativo das várias atividades de turismo a que os agentes da região se dedicam.

“Estamos empenhados em envolver cada vez mais empresas neste desígnio de promoção de um destino que é o nosso
maior ativo”, afirma João Fernandes, acrescentando que “a nossa vontade é poder contar com o esforço e a participação
ativa de todos, em torno de um objetivo comum: consolidar o Algarve como um destino turístico inspirador e autêntico,
com uma oferta de qualidade diferenciada, que contribui positivamente para a região e para os seus residentes, os de
hoje e os de amanhã”.

Olhando para o segundo semestre com algum otimismo, o Turismo do Algarve espera dar continuidade a toda esta
dinâmica de recuperação, de forma sólida e consistente, e chegar ao final do ano com valores próximos dos 2019, um
ano de boa memória para o turismo da região.

Promoc¸a~o externa do Algarve em nu´meros: [balanc¸o: 1 janeiro 2022 – 30 junho 2022]

?? Associação Turismo do Algarve
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Turismo do Algarve faz balanço do 1º semestre de promoção externa
O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a
oferta da região enquanto destino turístico aumentou, de forma exponencial, desde o início do ano,
superando as expectativas do Turismo do Algarve.

O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a oferta da região
enquanto destino turístico aumentou, de forma exponencial, desde o início do ano, superando as expectativas do
Turismo do Algarve.

No balanço da actividade relativa ao 1º semestre de 2022, a Associação Turismo do Algarve (ATA), a agência
responsável pela promoção externa da região, revela que, de Janeiro a Junho, foram já realizadas 48 press trips, um
número que praticamente alcança o total de visitas de jornalistas que o Algarve recebeu durante todo o ano de 2019 (ano
em que foram contabilizadas 52 acções desta natureza). Entre jornalistas, fotógrafos/videógrafos, bloggers e influencers,
estiveram no Algarve, desde o início do ano, em acções organizadas pela ATA, 102 participantes, provenientes de
mercados distintos como o Reino Unido, Alemanha, Irlanda, Holanda, Itália, França e Bélgica. O interesse pela região
estendeu-se ainda aos mercados do Norte da Europa (Suécia, Dinamarca e Noruega) e a mercados mais longínquos
como os EUA, Brasil e Emirados Árabes Unidos. Esta vontade de descobrir mais sobre o destino é também partilhada
por operadores turísticos internacionais. Desde Janeiro e até ao final de Junho, a ATA teve já a oportunidade de organizar
10 fam trips, com 72 participantes dos mercados estratégicos da região. Até ao final do ano, prevê-se triplicar o número
de participantes nas visitas de reconhecimento do destino direccionadas a estes profissionais do sector. Através de
programas feitos à medida, estas acções têm como objectivo dar a conhecer, no terreno, as mais-valias da região, para
que os participantes possam experimentar aquilo que torna o Algarve um destino único e perceber os motivos que
explicam os vários prémios e distinções internacionais que o destino tem vindo a conquistar. “O interesse em torno do
Algarve não nos surpreende já que, à excepção do período em que estivemos em confinamento total, nunca deixámos
de organizar iniciativas com a imprensa e operadores internacionais, fruto também da estratégia que implementámos
para manter a elevada notoriedade do destino durante a pandemia. Ainda assim, a rapidez da recuperação da actividade
turística está a superar as nossas melhores expectativas”, afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
“Neste esforço de promoção, para além das nossas praias – que continuam a ser um dos principais cartões de visita da
região – procuramos dar a conhecer outras facetas do Algarve e surpreender os participantes com a diversidade e
riqueza da nossa oferta turística. Uma das nossas grandes apostas tem sido a promoção do Turismo de Natureza e
desportivo, em especial de produtos como as caminhadas, a vela, o surf, o mergulho ou os passeios de bicicleta, que
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têm registado uma enorme adesão”, explica. “Para além de, em conjunto com outros elementos - como a gastronomia,
os vinhos, a cultura e a autenticidade da região -, ajudarem na construção do conceito de destino multifacetado, capaz
de dar resposta a diferentes motivações, estes são produtos que geram procura pela região durante todo o ano,
incluindo no interior do território, contribuindo assim para esbater a litoralização e a sazonalidade”, acrescenta João
Fernandes. Na primeira metade do ano, a promoção externa do Algarve foi também materializada na participação em 15
eventos internacionais, estrategicamente selecionados, onde a ATA esteve a representar o destino e os seus
associados. Adicionalmente, esteve envolvida na preparação de cerca de 70 campanhas de marketing, realizadas em
colaboração com operadores turísticos e companhias aéreas que operam a região. Estas campanhas resultaram do
esforço levado a cabo, com sucesso, pelo Turismo do Algarve para retomar as ligações aéreas existentes (e que haviam
sido suspensas pela pandemia) e para captar novas rotas. Vendo validada a estratégia de promoção turística que tem
vindo a implementar, a ATA alcançou, neste primeiro semestre de 2022, os 398 associados, o número mais alto de
sempre na história da Associação e significativamente representativo das várias actividades de turismo a que os agentes
da região se dedicam. “Estamos empenhados em envolver cada vez mais empresas neste desígnio de promoção de um
destino que é o nosso maior activo”, revela João Fernandes. “A nossa vontade é poder contar com o esforço e a
participação activa de todos, em torno de um objectivo comum: consolidar o Algarve como um destino turístico inspirador
e autêntico, com uma oferta de qualidade diferenciada, que contribui positivamente para a região e para os seus
residentes, os de hoje e os de amanhã”. Olhando para o segundo semestre com algum otimismo, o Turismo do Algarve
espera dar continuidade a toda esta dinâmica de recuperação, de forma sólida e consistente, e chegar ao final do ano
com valores próximos dos 2019, um ano de boa memória para o turismo da região.

Promoc¸a~o externa do Algarve em nu´meros

[balanc¸o: 1 Janeiro 2022 – 30 Junho 2022]

> 48 press trips realizadas |102 participantes, provenientes de 13 mercados > 10 fam trips | participac¸a~o de 72
operadores/agentes de viagens, provenientes de 8 mercados > presenc¸a do destino em 15 eventos internacionais >
preparac¸a~o de cerca de 70 campanhas de co-marketing com operadores turi´sticos e companhias ae´reas > 3
candidaturas de apoio a empresas aprovadas no a m̂bito do Portugal Events.

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

No balanço da atividade relativa ao 1º semestre de 2022, a Associação Turismo do Algarve (ATA), a agência responsável
pela promoção externa da região, revela que, de janeiro a junho, foram já realizadas 48 press trips, um número que
praticamente alcança o total de visitas de jornalistas que o Algarve recebeu durante todo o ano de 2019 – ano em que
foram contabilizadas 52 ações desta natureza.

Entre jornalistas, fotógrafos/videógrafos, bloggers e influencers, estiveram no Algarve, desde o início do ano, em ações
organizadas pela ATA, 102 participantes, provenientes de mercados distintos como o Reino Unido, Alemanha, Irlanda,
Holanda, Itália, França e Bélgica. Segundo comunicado de imprensa, o interesse pela região estendeu-se ainda aos
mercados do norte da Europa – Suécia, Dinamarca e Noruega – e a mercados mais longínquos como os EUA, Brasil e
Emirados Árabes Unidos.

Esta vontade de descobrir mais sobre o destino é também partilhada por operadores turísticos internacionais. Desde
janeiro e até ao final de junho, a ATA teve já a oportunidade de organizar 10 fam trips, com 72 participantes dos
mercados estratégicos da região. Até ao final do ano, prevê-se triplicar o número de participantes nas visitas de
reconhecimento do destino direcionadas a estes profissionais do setor.

“O interesse em torno do Algarve não nos surpreende já que, à exceção do período em que estivemos em confinamento
total, nunca deixámos de organizar iniciativas com a imprensa e operadores internacionais, fruto também da estratégia
que implementámos para manter a elevada notoriedade do destino durante a pandemia. Ainda assim, a rapidez da
recuperação da atividade turística está a superar as nossas melhores expectativas”, afirmou João Fernandes, presidente
do Turismo do Algarve.
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“Neste esforço de promoção, além das nossas praias – que continuam a ser um dos principais cartões de visita da
região – procuramos dar a conhecer outras facetas do Algarve e surpreender os participantes com a diversidade e
riqueza da nossa oferta turística. Uma das nossas grandes apostas tem sido a promoção do Turismo de Natureza e
desportivo, em especial de produtos como as caminhadas, a vela, o surf, o mergulho ou os passeios de bicicleta, que
têm registado uma enorme adesão”, explicou.

“Além de, em conjunto com outros elementos – como a gastronomia, os vinhos, a cultura e a autenticidade da região -,
ajudarem na construção do conceito de destino multifacetado, capaz de dar resposta a diferentes motivações, estes são
produtos que geram procura pela região durante todo o ano, incluindo no interior do território, contribuindo assim para
esbater a litoralização e a sazonalidade”, acrescentou João Fernandes.

Na primeira metade do ano, a promoção externa do Algarve foi também materializada na participação em 15 eventos
internacionais, onde a ATA esteve a representar o destino e os seus associados. Adicionalmente, esteve envolvida na
preparação de cerca de 70 campanhas de marketing, realizadas em colaboração com operadores turísticos e
companhias aéreas que operam a região. Estas campanhas resultaram do esforço levado a cabo pelo Turismo do
Algarve para retomar as ligações aéreas existentes (e que haviam sido suspensas pela pandemia) e para captar novas
rotas.

Vendo validada a estratégia de promoção turística que tem vindo a implementar, a ATA alcançou, neste primeiro
semestre de 2022, os 398 associados, o número mais alto de sempre na história da associação e significativamente
representativo das várias atividades de turismo a que os agentes da região se dedicam, revela o comunicado de
imprensa.

“Estamos empenhados em envolver cada vez mais empresas neste desígnio de promoção de um destino que é o nosso
maior ativo”, revelou João Fernandes. “A nossa vontade é poder contar com o esforço e a participação ativa de todos,
em torno de um objetivo comum: consolidar o Algarve como um destino turístico inspirador e autêntico, com uma oferta
de qualidade diferenciada, que contribui positivamente para a região e para os seus residentes, os de hoje e os de
amanhã”, concluiu.

Olhando para o segundo semestre com algum otimismo, o Turismo do Algarve espera dar continuidade a toda esta
dinâmica de recuperação, de forma sólida e consistente, e chegar ao final do ano com valores próximos dos 2019, um
ano de boa memória para o turismo da região.
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O turismo disparou em Junho, mas ainda não está nos valores pré-
pandemia no número de turistas, nas dormidas e também no movimento
de transporte aéreo
O turismo disparou em Junho, mas ainda não está nos valores pré-pandemia no número de turistas, nas
dormidas e também no movimento de transporte aéreo

O turismo disparou em Junho, mas ainda não está nos valores pré-pandemia no número de turistas, nas dormidas e
também no movimento de transporte aéreo
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