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O Algarve prepara-se para receber milhares de turistas de golfe
no Outono
O Algarve prepara-se para receber milhares de turistas de golfe no Outono

O Algarve prepara-se para receber milhares de turistas de golfe no Outono
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Turismo. "Houve um aumento brutal dos custos. Vamos chegar
ao fim do ano com valores recorde de despesas", alertam
empresários
O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve destaca
recuperação do setor, mas alerta para aumento dos custos. Hélder Martins pede redução
do IVA sobre as empresas.

Áudio Link
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Turismo seria "ainda melhor" se a questão do novo aeroporto
estivesse resolvida "há já muitos anos", defende secretária de
Estado
Questionada sobre a nova opção de Santarém, Rita Marques não quis comentar

A secretária de Estado do Turismo considerou esta segunda-feira que se o novo aeroporto fosse
“situação resolvida há já muitos anos”, o setor seria, “provavelmente, ainda melhor motor para a
economia nacional”, recusando comentar Santarém como possível localização.

“Nós precisamos de um aeroporto novo para resolver as limitações do aeroporto de Lisboa, porque se
tivéssemos esta situação resolvida já há muitos anos, provavelmente, o turismo seria ainda maior, seria
ainda melhor motor para a economia nacional”, defendeu a secretária de Estado do Turismo, Comércio e
Serviços, Rita Marques, em entrevista à Lusa, por ocasião do Dia Mundial do Turismo, que se assinala
esta terça-feira, dia 27 de setembro.

A governante recusou, no entanto, comentar a inclusão de Santarém na lista de possíveis localizações
que serão analisadas, depois de um acordo entre o Governo e o PSD, sobre a metodologia a seguir até
uma decisão definitiva sobre a localização do novo aeroporto regional de Lisboa.

Também na semana passada, o Público avançou que o grupo Barraqueiro pretende construir um
aeroporto em Santarém, um projeto que esteve a ser estudado nos últimos três anos, que pode ser
regional, ou, se o Governo acompanhar, um aeroporto de maiores dimensões.

“Não me apraz fazer qualquer comentário relativamente à localização do aeroporto, aquilo que me apraz
dar conta é que precisamos de um aeroporto”, vincou a secretária de Estado do Turismo.

Rita Marques admitiu que, quando a Estratégia Turismo 2027 (ET27) foi desenhada, em 2017, já se
contava que o novo aeroporto de Lisboa não estivesse pronto até 2027, altura em que se pretende
atingir 27.000 milhões de euros de receitas turísticas.
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A governante sublinhou que o turismo tem tentado viver, “infelizmente, com a limitação” que existe no
aeroporto de Lisboa, “porque é um aeroporto saturado”, e também com a “elasticidade” que outros
aeroportos que ainda não têm a capacidade esgotada permitem.

“Temos vindo a trabalhar com todas as companhias aéreas, também apresentando as várias
localizações, apresentando as várias infraestruturas aeroportuárias e mostrando que existem mais-valias
em não desistir de Portugal, porque Lisboa está saturada e tentar apostar noutras localizações”, realçou.

Questionada sobre a eventual venda da TAP a um grande grupo de aviação, Rita Marques vincou que o
que é preciso é “uma TAP forte”.

“Se é por via da privatização, se é por via da nacionalização, enfim, a mim não me cabe dar nota de qual
é o caminho preferencial, teremos vários colegas de Governo que falarão sobre o tema com muito mais
propriedade. A mim só me cabe dar conta de que queremos uma TAP forte, que possa ajudar o nosso
turismo, para que possamos ajudar Portugal”, assinalou.

A secretária de Estado lembrou que a TAP é uma companhia “fundamental” para o setor que tutela, uma
vez que transporta 30% dos turistas que chegam ao país, com expressão nos mercados dos Estados
Unidos da América e do Brasil, e, por isso, “há uma preocupação muito grande em manter a excelência
do serviço e em garantir que a TAP tem a cobertura adequada”.
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Setor do turismo “está a pagar melhor” de acordo com a
secretária de Estado - TNEWS
TNEWS Destinos

“Há uma aceleração muito elevada por parte das remunerações médias no setor do turismo, que nesta
altura tem uma aceleração que é dupla face aos outros setores da atividade, ou seja, há aqui
recuperação para tentarmos, de alguma forma, remunerar melhor no setor”, disse a secretária de
Estado do Turismo, Rita Marques, em entrevista à agência Lusa, referindo-se a dados do Instituto
Nacional de Estatística (INE) que confirmam, disse, que o “setor está a pagar melhor”.

Segundo dados do INE, no trimestre terminado em junho de 2022, a remuneração bruta base dos
trabalhadores do alojamento, restauração e similares era em média de 752 euros mensais, o que
representava um aumento de 3,9% face ao mesmo período do ano anterior. Já a remuneração bruta
total destes trabalhadores, naquele período, era segundo o INE de 907 euros, mais 7% do que no
segundo trimestre de 2021.

Relativamente aos acordos de mobilidade assinados com seis dos oito países (além de Portugal) da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), para facilitar a vinda de trabalhadores para o setor
turístico, Rita Marques adiantou que há uma deslocação a Cabo Verde agendada para entre 20 e 22 de
outubro, que será o “primeiro passo” para incentivar essas contratações.

“Esperamos que, na sequência dessa visita de trabalho, dessa missão empresarial, possamos trazer
alguns trabalhadores connosco”, afirmou a secretária de Estado. Além da CPLP, o turismo português
está também a trabalhar com outros 10 países, como por exemplo Marrocos, Índia ou Indonésia, que,
segundo a governante, “mostraram mais disponibilidade para, de alguma forma, replicar estes acordos
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de mobilidade”.

“Trata-se de processos morosos, complexos também porque, enfim, estamos a envolver aqui uma
comunidade intensa de países, mas estou confiante de que, muito em breve, teremos bons resultados”,
realçou a secretária de Estado.

O setor do turismo empregava cerca de 400.000 pessoas em 2018, mas perdeu mais de 100.000,
devido à pandemia, tendo atualmente em falta entre 45.000 a 50.000 trabalhadores. “Muitos fugiram do
setor do turismo, porque é sempre muito difícil conciliar esta atividade e vida pessoal com a vida
profissional e, portanto, enfim, outros valores mais altos provavelmente se levantaram [depois da
pandemia] e muitos destes profissionais acabaram por ser assediados por outros setores,
designadamente pela logística, pela indústria”, apontou.

Para Rita Marques, a solução passa também por valorizar estes profissionais, “ajudando” as empresas “a
poder pagar melhor, para garantir que estes trabalhadores possam se sentir devidamente remunerados,
nutridos, acarinhados” pelo setor.

Questionada sobre as consequências que o contexto atual de inflação alta e diminuição do poder de
compra poderá ter no setor, a secretária de Estado admitiu que as viagens são muitas vezes preteridas
face a outras despesas consideradas mais prioritárias, mas destacou que Portugal, que já “não é um
destino barato”, tem uma “oferta muito competitiva”.

A secretária de Estado descartou também o risco de se voltar a ser um destino turístico de baixo custo,
devido à crise. “Neste momento, Portugal é visto com uma marca muito forte, também a nível turístico,
de qualidade extraordinariamente elevada e, portanto, com uma capacidade de resposta de excelência.
[…] Esse caminho tem vindo a ser feito, no sentido de prestarmos serviços com maior qualidade e
naturalmente cobrando mais”, apontou.

Rita Marques referiu que, atualmente, em média, cada turista gasta cerca de 1.035 euros em Portugal, o
que faz com que o país compare “muito positivamente” com outros países, como a Itália, Espanha, ou
Grécia.

“Manter-nos-emos atentos, tentando estimular os mercados – e aqui uma particular atenção não só aos
três mercados emissores mais importantes – a Espanha, Alemanha e o Reino Unido –, mas a outros que
possam também ajudar-nos a trazer mais turistas para Portugal”, garantiu.
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Receitas turísticas devem ficar 4 a 5% acima de 2019
A secretária de Estado do T urismo acredita que as receitas turísticas cresçam quatro a
5% este ano, face a 2019, dada a recuperação "muito vigorosa" do setor, embora os
balanços das empresas, "altamente deteriorados", ainda levem alguns anos a
robustecer.

"O turismo tem vindo, como é conhecido de todos, a recuperar de uma forma muito vigorosa face às
métricas que conhecemos, designadamente em 2020, 2021, que foram, de facto, anos muito difíceis.
Nesta altura, estamos a recuperar e aproximamo-nos a passos largos das métricas de 2019, sendo
certo que temos confiança de que, inclusivamente, podemos ultrapassar as receitas turísticas
observadas em 2019", afirmou a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, em entrevista à
Lusa, por ocasião do Dia Mundial do Turismo, que se assinala esta terça-feira, dia 27 de setembro.

Rita Marques lembrou que quando o plano Reativar Turismo foi apresentado, há um ano, acreditava-se
que 2022 poderia aproximar-se, ou "até mesmo ultrapassar", as receitas de 2019. Nesta altura, e
"estando praticamente no final do ano, entendemos que temos todas as condições para ultrapassar
2019", reforçou.

Em 2019, um ano recorde para a atividade turística nacional, Portugal alcançou receitas turísticas de
mais de 18.000 milhões de euros.

Em julho, segundo as contas do Presstur a partir dos dados do Banco de Portugal, as receitas turísticas
atingiram 10.830 milhões de euros, um montante que ultrapassa em 1.151,22 milhões o período
homólogo de 2019, pré-pandemia, e supera em 7.280,97 milhões o período homólogo do ano passado.

"Nesta altura, estimamos [um crescimento] na ordem dos 4 a 5% acima de 2019", disse quando
questionada sobre a expectativa do executivo.

Apesar da recuperação, a governante admite ter "perfeita consciência que grande parte do tecido
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produtivo do setor do turismo se encontra numa situação fragilizada". A comprová-lo estão os seus
balanços.

"Sabemos bem que estamos perante balanços altamente deteriorados, fragilizados, decorrente de uma
inatividade plena no ano de 2020 e 2021 e, portanto, andaremos seguramente alguns anos a garantir
que essas empresas possam ser capitalizadas, robustecidas", referiu Rita Marques, acrescentando que,
"ainda assim, é preciso dar nota que este ano tem sido muito positivo para as [...] empresas e tem sido
útil também para reforçar a tesouraria, que estava muito deteriorada também fruto da pandemia que
vivemos".

Sobre a criação e falência de empresas do setor, a secretária de Estado do Turismo diz que se durante
os anos de pandemia houve "uma estabilização no que toca à criação de novos negócios", agora está-
se perante "uma aceleração", que confirma também "o ajustamento" à dinâmica de 2019.

"Estamos praticamente no mesmo registo de 2019, com muitas empresas novas a serem criadas,
muito poucas a `morrerem` e, portanto, estamos também confiantes com estes sinais que nos são de
alguma forma clarificados, através desta monitorização pelo Turismo Portugal, também", disse.

Sobre se o Governo pretende lançar novas medidas para fazer face aos mais recentes desafios como o
aumento de custos para as empresas, Rita Marques lembrou que o plano Reativar Turismo - "muito
ambicioso", com 6.000 milhões de euros, já contempla medidas para a capitalização das empresas,
"para também melhor gerirem as questões de tesouraria", fruto da pandemia, e que está em marcha.

"Nós, nesta altura, temos grande parte das medidas em execução. [...] E, portanto, estamos muito
centrados, sobretudo, não na criação de novas medidas, mas na execução das medidas que estavam
anunciadas e que, estou em crer, respondem também aos desafios do setor", sublinhou.

8/48



ECONOMIA ONLINE

27/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

Primeiro-ministro tem “primeira e última” palavra sobre IRC, diz
secretária de Estado do Turismo
Secretária de Estado do T urismo estima que as receitas do setor fiquem 4% a 5% acima
dos níveis de 2019 este ano.

A secretária de Estado do Turismo lembrou esta segunda-feira que o primeiro-ministro tem “a primeira e
a última” palavra no que diz respeito à redução do IRC transversal a todas as empresas, defendida pelo
ministro da Economia. Rita Marques espera ainda que as receitas turísticas fiquem 4% a 5% acima de
2019.

“Estas matérias são discutidas de forma coletiva, em sede própria, no Conselho de Ministros. O primeiro-
ministro há de ter a última palavra, aliás, tem a primeira, a última, sempre. E, portanto, cá estaremos
para trabalhar em função das orientações que recebermos do primeiro-ministro”, afirmou a secretária de
Estado do Turismo, em entrevista à Lusa, por ocasião do Dia Mundial do Turismo, que se assinala esta
terça-feira, 27 de setembro.

Em causa estão as declarações de Costa Silva na quarta-feira, que considerou que seria benéfica uma
descida transversal do IRC (imposto que incide sobre o lucro das empresas), sendo que a redução de
cada ponto percentual da taxa tem um impacto na receita de cerca de 100 milhões de euros.

No mesmo dia, o ministro das Finanças, Fernando Medina, remeteu eventuais alterações fiscais para as
empresas, nomeadamente ao nível do IRC, para as negociações com os parceiros sociais, revelando que
vai “reservar” para o final da negociação a sua posição “sobre o assunto”.

Esta questão levou o líder do PSD, Luís Montenegro, a prestar “solidariedade” para com o ministro da
Economia, considerando que Costa Silva está a ser “triturado pela máquina socialista” e que foi
“desautorizado em público” pelo ministro das Finanças, por “dois secretários de Estado, incluindo o da
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própria Economia”, João Neves, e pelo líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias.

A redução do IRC, bem como do IVA, é defendida há vários anos pelas empresas do setor do turismo.
“Todas essas matérias são largamente discutidas há muitos anos e quero crer que o Orçamento do
Estado encontrará a melhor solução, não só para endereçar as questões de natureza fiscal, como
aquelas que estamos aqui a reclamar, ou a discutir, mas outras medidas, designadamente a nível de
natureza financeira”, apontou Rita Marques.

Receitas turísticas devem ficar 4 a 5% acima de 2019

A secretária de Estado do Turismo acredita que as receitas turísticas cresçam 4% a 5% este ano, face a
2019, dada a recuperação “muito vigorosa” do setor, embora os balanços das empresas, “altamente
deteriorados”, ainda levem alguns anos a robustecer.

“O turismo tem vindo, como é conhecido de todos, a recuperar de uma forma muito vigorosa face às
métricas que conhecemos, designadamente em 2020, 2021, que foram, de facto, anos muito difíceis.
Nesta altura, estamos a recuperar e aproximamo-nos a passos largos das métricas de 2019, sendo
certo que temos confiança de que, inclusivamente, podemos ultrapassar as receitas turísticas
observadas em 2019?, afirmou a secretária de Estado.

Rita Marques lembrou que quando o plano Reativar Turismo foi apresentado, há um ano, acreditava-se
que 2022 poderia aproximar-se, ou “até mesmo ultrapassar”, as receitas de 2019. Nesta altura, e
“estando praticamente no final do ano, entendemos que temos todas as condições para ultrapassar
2019”, reforçou. Em 2019, um ano recorde para a atividade turística nacional, Portugal alcançou receitas
turísticas de mais de 18.000 milhões de euros.

Setor do turismo “está a pagar melhor”

A secretária de Estado do Turismo disse que as empresas do setor, que enfrenta um problema de falta
de mão-de-obra, estão a fazer “um esforço muito grande” e estão já a pagar melhores salários. “Há
uma aceleração muito elevada por parte das remunerações médias no setor do turismo, que nesta
altura tem uma aceleração que é dupla face aos outros setores da atividade, ou seja, há aqui
recuperação para tentarmos, de alguma forma, remunerar melhor no setor”, disse Rita Marques.

Segundo dados do INE, no trimestre terminado em junho de 2022, a remuneração bruta base dos
trabalhadores do alojamento, restauração e similares era em média de 752 euros mensais, o que
representava um aumento de 3,9% face ao mesmo período do ano anterior. Já a remuneração bruta
total destes trabalhadores, naquele período, era segundo o INE de 907 euros, mais 7% do que no
segundo trimestre de 2021.

Relativamente aos acordos de mobilidade assinados com seis dos oito países (além de Portugal) da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), para facilitar a vinda de trabalhadores para o setor
turístico, Rita Marques adiantou que há uma deslocação a Cabo Verde agendada para entre 20 e 22 de
outubro, que será o “primeiro passo” para incentivar essas contratações.

“Esperamos que, na sequência dessa visita de trabalho, dessa missão empresarial, possamos trazer
alguns trabalhadores connosco”, afirmou a secretária de Estado. Além da CPLP, o turismo português
está também a trabalhar com outros 10 países, como por exemplo Marrocos, Índia ou Indonésia. O
setor empregava cerca de 400.000 pessoas em 2018, mas perdeu mais de 100.000 devido à
pandemia, tendo atualmente em falta entre 45.000 a 50.000 trabalhadores.

Turismo seria ainda melhor se questão do novo aeroporto estivesse resolvida “há já muitos anos”

A secretária de Estado do Turismo considerou que se o novo aeroporto fosse “situação resolvida há já
muitos anos”, o setor seria, “provavelmente, ainda melhor motor para a economia nacional”, recusando
comentar Santarém como possível localização. “Nós precisamos de um aeroporto novo para resolver as
limitações do aeroporto de Lisboa, porque se tivéssemos esta situação resolvida já há muitos anos,
provavelmente, o turismo seria ainda maior, seria ainda melhor motor para a economia nacional”,
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defendeu.

A governante recusou, no entanto, comentar a inclusão de Santarém na lista de possíveis localizações
que serão analisadas, depois de um acordo entre o Governo e o PSD, sobre a metodologia a seguir até
uma decisão definitiva sobre a localização do novo aeroporto regional de Lisboa. “Não me apraz fazer
qualquer comentário relativamente à localização do aeroporto, aquilo que me apraz dar conta é que
precisamos de um aeroporto”, vincou.

Rita Marques admitiu que, quando a Estratégia Turismo 2027 (ET27) foi desenhada, em 2017, já se
contava que o novo aeroporto de Lisboa não estivesse pronto até 2027, altura em que se pretende
atingir 27.000 milhões de euros de receitas turísticas. A governante sublinhou que o turismo tem tentado
viver, “infelizmente, com a limitação” que existe no aeroporto de Lisboa, “porque é um aeroporto
saturado”, e também com a “elasticidade” que outros aeroportos que ainda não têm a capacidade
esgotada permitem.

“Temos vindo a trabalhar com todas as companhias aéreas, também apresentando as várias
localizações, apresentando as várias infraestruturas aeroportuárias e mostrando que existem mais-valias
em não desistir de Portugal, porque Lisboa está saturada e tentar apostar noutras localizações”, realçou.
Questionada sobre a eventual venda da TAP a um grande grupo de aviação, Rita Marques vincou que o
que é preciso é “uma TAP forte”.
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Marcelo: “Sem turismo não teríamos a rapidez de recuperação
que tivemos”
O Presidente, que se encontra nos EUA, falava numa mensagem vídeo gravada para a
cerimónia de abertura da VI Cimeira do Turismo Português.

O turismo continua a ser um dos motores da economia portuguesa, destacou esta terça-feira o
Presidente da República, salientando que, sem este setor, o país não teria tido a rapidez de recuperação
económica que viveu nos últimos meses, pós-pandemia. Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra nos
Estados Unidos da América, falava numa mensagem vídeo gravada para a cerimónia de abertura da VI
Cimeira do Turismo Português que está a acontecer esta terça-feira, Dia Mundial do Turismo, na
Fundação Champalimaud. Segundo o Presidente, o tema do encontro deste ano, o "turismo no novo
mundo", é "certeiro, factual e antecipa o que temos pela frente" neste campo em Portugal.  Marcelo
destacou que o "mundo não volta a ser o que era antes da pandemia" nem da eclosão da guerra, e não
apenas pelas consequências económicas e financeiras mas pelas mudanças geopolíticas. Neste contexto
de incerteza e volatilidade a nível mundial, valoriza-se a segurança que é sentida em Portugal, frisou o
presidente, lembrando que essa segurança e estabilidade são critérios favorecidos por visitantes e
destacando, numa alusão a quem dizia antes da pandemia que o país tinha "turismo a mais": sem o
turismo, "não teríamos tido a rapidez de recuperação económica que tivemos no final do ano passado e
já este ano, em que as projeções são o que são", sendo por isso "necessário afirmar sem rodeios que o
turismo continua a ser um dos motores da economia portuguesa" frisou. Um setor construtor de
emprego e de diversificação de serviços, fator de coesão, "uma atividade de estratégica" e que por isso
conta sempre com o apoio do Presidente da República: "apoiar-vos é pensar em Portugal", finalizou
sobre o setor e a Confederação do Turismo de Portugal.
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Cinco Cidades Criativas da UNESCO que podem trazer turistas a
Região Centro
T URISMO Já não é (só) o património que leva visitantes a maior região do país. Depois de
Coimbra, T omar, Batalha e Alcobaça, há agora um novo roteiro: o das cidades criativas
da UNESCO. Leiria, Caldas da Rainha, Obidos, Covilhã e Idanha-a-Nova ganharam
renovada importância.

13/48



14/48



OBSERVADOR

27/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

Carlos Moedas pede novo aeroporto perto de Lisboa
O presidente da Câmara de Lisboa revelou que Costa já lhe prometeu o "lugar à mesa"
da discussão do novo aeroporto que tinha pedido. E fala na importância de uma
localização "em proximidade".

O presidente da Câmara de Lisboa vai ter “o lugar à mesa” que pretendia, na discussão do novo
aeroporto de Lisboa. No final da semana passada viu pela televisão o acordo firmado entre Governo e
PSD sobre os estudos que serão feitos para determinar a localização do novo aeroporto, mas entretanto
falou com o primeiro-ministro e já tem a garantia de António Costa que será ouvido na discussão. Por
agora, vai pedindo que a nova infraestrutura fique perto da cidade que lidera.

Carlos Moedas foi claro no pedido, durante a intervenção que fez na Cimeira do Turismo Português que
se realiza esta terça-feira. À cabeça desta discussão que tem como prazo o final de 2023, Moedas
avisou que é preciso que não se perca mais tempo e que a decisão surja mesmo no próximo ano:
“Façam-se os estudos necessários, mas não podemos perder mais tempo”. E sublinhou que “o
aeroporto de Lisboa é o Aeroporto Internacional de Lisboa” e por isso “tem de estar em proximidade
com Lisboa e os lisboetas”.

Essa proximidade da localização é também “extremamente importante” para os empresários, referiu o
autarca, numa altura em que não são ainda sequer conhecidas as localização que serão estudadas
durante o próximo ano.

Parte das hipóteses de localização será apontada pelo PSD (que já indicou Montijo e Alcochete) e pelo
Governo (que até agora só falou em Santarém) e outra parte será ainda colocada em cima da mesa
pela própria comissão técnica que vai ser constituída para avaliar a localização do novo aeroporto de
Lisboa.

Onde vai ser o novo aeroporto? Quem vai avaliar a obra? E quando começa? Costa e Montenegro têm
acordo, mas há mais dúvidas que respostas

O presidente da Câmara — que tinha admitido aparecer mesmo que não fosse convidado para a tomada
desta decisão — revelou ainda na sua intervenção que já sabe que terá “esse lugar à mesa” e que
“decidir em conjunto é importante para Lisboa”. Prometeu ainda “lutar por isso”, embora prometa a
António Costa que fará “parte da solução”. Por agora vai garantindo estar “feliz” por Governo e PSD
terem chegado a acordo.

Decisão sobre aeroporto. “Não prescindo de lugar à mesa, se ninguém me convidar apareço e sento-
me”, diz Moedas
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JORNAL DE NOTÍCIAS
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 35000

Porto lança estratégia para captar turistas mais endinheirados
Ribeira é o tradicional cartão de visita, mas a pretensão é levar os turistas também a
outros pontos da cidade
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JORNAL DE NEGÓCIOS
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Aeroporto em Santarém: duas versões para o mesmo projeto
A construção do novo aeroporto de Lisboa em Santarém pode esbarrar no contrato de
concessão da ANA. Os promotores deste investimento têm outra leitura, mas estão
abertos a que Vinci esteja envolvida.
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Turismo acessível: aplicação gratuita ajuda a servir hóspedes
com necessidades especiais
A GuestAccess, assim se chama esta Web App desenvolvida pelo NEST  - Centro de
Inovação do T urismo e pela Associação Accessible Portugal (associação para a promoção
de um turismo para todos), em parceria com o T urismo de Portugal. O  projeto recebeu
uma menção honrosa na última edição do PNT – Prémio Nacional de Turismo

A inclusão faz cada vez mais parte da linguagem global e o turismo é parte interessada em conseguir
adaptar-se da melhor forma possível a clientes com acessibilidade condicionada e necessidades especiais.
De forma a ajudar os profissionais do sector foi criada uma Web App criativa, inovadora e gratuita, capaz
de capacitar os colaboradores de alojamentos turísticos (desde hotéis ao alojamento local) sobre a
temática da acessibilidade, com vista a melhorar a experiência do hóspede com necessidades específicas
na utilização dos espaços.

A aplicação, bilingue, oferece conhecimento na matéria da acessibilidade e, assim, mais confiança para
corresponder aos desejos e necessidades de grupos ou pessoas que utilizam serviços diferenciados. De
forma simplificada, o utilizador pode consultar duas seções principais: uma com a caracterização dos
perfis de limitação (motora, visual, intelectual, auditiva, incluindo segmento sénior), e outra com as áreas
do alojamento, nomeadamente acessos, mobilidade, quarto, receção e restaurante, traduzindo a sua
utilização um importante exercício de cidadania e fonte geradora de equidade e bem-estar social.

A GuestAccess, assim se chama esta Web App que pode ser acedida de forma gratuita no Google Play
ou através do link guestaccess-nest.pt, foi desenvolvida pelo NEST - Centro de Inovação do Turismo e
pela Associação Accessible Portugal (associação para a promoção de um turismo para todos), em
parceria com o Turismo de Portugal. Os promotores recomendam o uso desta aplicação na receção,
quando os hotéis sabem que vão receber hóspedes com limitações funcionais ou sempre que necessário.
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A GuestAccess recebeu uma menção honrosa e foi finalista da edição 2021 do PNT - Prémio Nacional de
Turismo, uma iniciativa do Expresso e do BPI, na categoria de Turismo Inclusivo, que teve como
vencedor o projeto AccessTUR promovido pela Accessible Portugal, com o apoio do Turismo do Centro,
e das sete Comunidades Intermunicipais (CIM) da região.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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Governo. Programa distingue festivais que apostam na
acessibilidade
O Governo criou um programa para distinguir os festivais que apostam na acessibilidade e
inclusão e que irá atribuir um prémio anual a estes eventos, segundo um comunicado hoje
divulgado pelo Ministério da Economia e do Mar.

Na nota, a tutela referiu que o Programa Festivais Acessíveis, que resultou de uma parceria entre o
Turismo de Portugal I.P. e o Instituto Nacional de Reabilitação (INR), "pretende distinguir os festivais que
apresentem condições de acessibilidade para todos os que tenham mobilidade condicionada, como
pessoas com deficiência física ou sensorial, grávidas, crianças, pessoas idosas, entre outros".

Este programa inclui "a atribuição anual do Prémio "Festival + Acessível", ao evento mais acessível do
conjunto dos festivais reconhecidos, em cada ano", sendo que "podem candidatar-se ao programa
entidades públicas ou privadas, organizadoras de festivais nas tipologias previstas e as candidaturas têm
de ser feitas três meses antes do início do festival".

Citada na mesma nota, a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, disse que
"Portugal é já hoje reconhecido, tanto por portugueses como estrangeiros, pela diversidade e qualidade
da sua oferta de festivais, em todo o território e ao longo de todo o ano".

"Damos agora um passo deveras significativo no caminho da fruição destas experiências por todos, sem
exceção. E este é também o papel do turismo e no qual estamos fortemente empenhados: construir um
mundo mais justo, inclusivo e sustentável", destacou.

Por sua vez, a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, disse que a iniciativa "constitui-se
como mais um passo significativo rumo à construção de uma sociedade com menos barreiras", sendo
esta "uma medida constante na Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência cuja
implementação contribuirá para tornar a cultura mais acessível a todos".
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A iniciativa "está enquadrada nos objetivos do Programa 'All for All -- Portuguese Tourism', que visa
contribuir para o incremento da oferta turística acessível, assim como a promoção de Portugal como
destino para todos e o respetivo reconhecimento internacional", destacou a tutela, acrescentando que "o
Programa 'All for All', através do Programa Valorizar do Turismo de Portugal, apoiou já 129 projetos
visando a adaptação da oferta nas várias tipologias da cadeia turística, com especial destaque a melhoria
das condições de acessibilidade física e comunicacional dos equipamentos culturais".

Paralelamente, detalhou a tutela, "no que diz respeito à capacitação dos agentes turísticos, e tendo e
vista a criação de espaços e serviços cada vez mais inclusivos, foram recentemente lançados pelo
Turismo de Portugal novos guias de boas práticas de acessibilidade dirigidos à área do alojamento
turístico, da animação turística, dos eventos e das zonas balneares, que disponibilizam informações
técnicas e recomendações atualizadas para a promoção e melhoria das condições de acessibilidade física
e informativa".

O Governo lembrou ainda que o "Programa de Apoio à Organização de Eventos de Interesse Turístico --
Portugal Events", que pretende "o apoio à realização de eventos que demonstrem ser relevantes para o
desenvolvimento sustentável do setor do turismo, tem já presente esta aposta na acessibilidade e na
inclusão".
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ECONOMIA ONLINE
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Jovens formados em turismo parecem “salta-pocinhas”
Segundo o diretor da Escola de T urismo do Porto, muitos recém-formados "andam a
saltar de uns sítios para os outros" à procura de experiências laborais que vão ao
encontro dos seus interesses.

O diretor da Escola de Hotelaria do Porto disse esta segunda-feira que as novas gerações de
trabalhadores formados em turismo são uma espécie de “salta-pocinhas”, que optam por experimentar
vários projetos nacionais e internacionais até aos 27 anos.

Em entrevista à agência Lusa no âmbito do Dia Mundial do Turismo, que se assinala na terça-feira, o
diretor da Escola de Turismo do Porto, Paulo Vaz, explica que muitos dos atuais estudantes finalistas de
turismo não querem forçosamente emigrar, todavia, acabam por sair de Portugal para ter experiências
laborais que vão mais ao encontro dos seus interesses, bem como para procurar remunerações mais
elevadas do que as ofertas nacionais.

Segundo Paulo Vaz, os alunos da Escola de Hotelaria do Porto parecem autênticos “salta-pocinhas”,
fazendo referência a uma raposa que usa artimanhas e a astúcia para procurar subir na vida, da obra
“Romance da Raposa”, do escritor Aquilino Ribeiro, até por volta dos 27 anos de idade.

“Andam a saltar de uns sítios para os outros, às vezes com meses de intervalo. Às vezes não chegam a
ficar um ano. Eles selecionam os projetos, chefes, restaurantes e as unidades hoteleiras onde acham que
vão conseguir encontrar respostas aos seus interesses em termos futuros. E vão lá beber essa
experiência. Depois saltam para outra, e depois mais tarde, com outro nível de maturidade, é que
começam a pensar num percurso”, explica o diretor da escola.

As novas gerações não veem nas fronteiras portuguesas uma limitação para sua ambição profissional e
para o desenvolvimento das carreiras. “Estes saltos passam por ir numa primeira fase para Espanha,
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depois são capazes de voltar ao Alentejo, depois saem e vêm para o Norte, e depois vão a Londres”, ou
seja, “não há aqui uma intencionalidade de ir para o estrangeiro, mas antes ter experiências onde acham
que vão conseguir encontrar respostas aos seus interesses”, explica.

A juntar ao vai e vem dos novos trabalhadores qualificados, a falta de mão-de-obra cresce no setor
turístico devido ao “inverno demográfico” e que faz a “tempestade perfeita” no setor turístico, observa
Paulo Vaz. “Há um fenómeno chamado inverno demográfico, ou seja, há menos jovens a serem
formados, porque há menos jovens na população do país e isso também cria esta pressão extra sobre a
oferta de recursos humanos para o setor”, disse.

Segundo Paulo Vaz, a remuneração é relevante, mas não é o único elemento de captação que permite
aos formandos sentirem-se atraídos a aderirem a um projeto.

Há empresas que oferecem a assinatura de canais de televisão de Cabo como a Netflix, outras oferecem
a inscrição e as mensalidades nos ginásios. Outras empresas optam por oferecer formação nas áreas de
interesse ou dão a possibilidade de desenvolverem projetos próprios durante o tempo de trabalho.

A possibilidade de gerir os horários de trabalho ou dar três dias de folga para poderem trabalhar o resto
dos quatro dias num outro modelo são outras “mais-valias” que os empresários dão e que ajudam as
pessoas a aderir aos projetos em Portugal.

“Julgo que muitos dos problemas que estamos a atravessar têm a ver com as diferenças de gerações,
de como cada uma vê a realidade. Temos de ter a capacidade de estar do lado de lá, chama-se a isso
empatia. Ser capaz de estar do lado do outro e perceber o que é que de facto ele [o trabalhador]
pretende”, concluiu Paulo Vaz.
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Conrad Algarve: uma década de luxo em 10 fotografias
Inaugurado a 26 de setembro de 2012, o Conrad Algarve assinala o décimo aniversário.
As comemorações decorrem desde abril subordinadas ao lema: “10 Years. A T housand
Memories”. Prémios e distinções, bem como a excelência do serviço, marcam a primeira
década deste hotel junto à Quinta do Lago, no Algarve

Localizado à entrada da Quinta do Lago, o hotel Conrad Algarve (Estrada da Quinta do Lago, Quinta do
Lago. Tel. 289350700) é um dos mais impressionantes e requintados hotéis nacionais, onde o hóspede,
a partir do momento em que chega, se torna no centro das atenções. O requinte estende-se pelos 154
quartos (A partir de €160), a maioria com vista para a piscina infinita. Um dos cartões de visita do
Conrad Algarve é o restaurante Gusto by Heinz Beck, multipremiado internacionalmente. Não perca os
programas de bem-estar e entregue-se aos tratamentos no magnífico Spa.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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JORNAL SOL
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Estrela de Hollywood de férias no Algarve
Depois de uma passagem pela vizinha Espanha, o ator Keanu Reeves passou três dias no
Algarve, mais concretamente na região de Tavira.
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DRAP Algarve dedica dia à citricultura
Como “cartão de visita” da região, serão distribuídos Laranjas aos turistas que
desembarquem na capital Algarvia.

Como “cartão de visita” da região, serão distribuídos Laranjas aos turistas que desembarquem na capital
Algarvia.

A DRAP Algarve dedica o próximo dia 27 de setembro à Citricultura. Tendo em conta que nessa data
também se comemora o Dia Mundial do Turismo, a DRAP Algarve irá realizar, no período da manhã, uma
ação de promoção da Laranja do Algarve, no Aeroporto Gago Coutinho (aeroporto Internacional de
Faro), em parceria com o Turismo do Algarve.

A ação conta com o apoio da AlgarOrange – Associação de Operadores de Citrinos do Algarve, uma
associação sem fins lucrativos, constituída por doze associados: Cacial, Cordeiro & Filhos, Frusoal,
Frutalgoz, Frutarade, Frutas Lurdes, Frutas Tereso, Lisboa Correia, Machado & André, Martifruta,
Matinhos Hortofruticultura, e Mediterrâneo Dourado, representando cerca de 40% da produção da
região.

Promover a qualidade da laranja do Algarve no exterior e referenciar a IGP- Citrinos do Algarve como
garantia dessa mesma qualidade é o principal papel da associação, o qual vai ao encontro desta ação,
que contará com a presença do Diretor Regional da DRAP Algarve, Pedro Valadas Monteiro, da Vice-
Presidente do Turismo do Algarve, Fátima Catarino e José de Oliveira, Presidente da Direção da
AlgarOrange.

No período da tarde, a DRAP Algarve fará uma visita á CACIAL – Cooperativa Agrícola de Citricultores do
Algarve, fundada em 1964 e que é hoje uma das empresas de referência da região do Algarve, seguida
de uma reunião técnica com o objetivo de realizar um balanço da campanha de citrinos que agora
termina e perspectivar a que se irá iniciar.

Com um volume de faturação de 25 000 000,00 €, a CACIAL, ocupa o vigésimo nono lugar no ranking
das empresas com domicílio fiscal no distrito de Faro e é a vigésima quarta maior cooperativa nacional.
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Empregando mais de cem trabalhadores e prestando assistência técnica aos produtores com quem
trabalha, a cooperativa apresenta certificações nacionais e internacionais necessárias de forma a garantir
a qualidade dos produtos que coloca no mercado.

Os resultados do 3º Balanço de Citrinos, serão apresentados a publico e debatidos no dia 25 de outubro
no auditório da DRAP Algarve, num evento organizado pela AlgarOrange e COTHN – (Centro Operativo e
Tecnológico Hortofrutícola Nacional).

(Link)
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A VOZ DO @LGARVE
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LARANJAS ALGARVIAS DÃO BOAS-VINDAS AOS TURISTAS NO
DIA MUNDIAL DO TURISMO
O T urismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão
distribuir cerca de 200 quilos de laranjas algarvias aos turistas que chegarem amanhã ao
aeroporto internacional de Faro (aeroporto Gago Coutinho), uma forma doce e
sumarenta de celebrar o Dia Mundial do T urismo com aqueles que ajudam a fazer do
Algarve o principal destino turístico do país.

O Turismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão distribuir cerca de 200
quilos de laranjas algarvias aos turistas que chegarem amanhã ao aeroporto internacional de Faro
(aeroporto Gago Coutinho), uma forma doce e sumarenta de celebrar o Dia Mundial do Turismo com
aqueles que ajudam a fazer do Algarve o principal destino turístico do país.

A ação, que conta com o apoio da AlgarOrange, associação sem fins lucrativos que representa cerca de
40% da produção de citrinos da região, e também do Aeroporto Gago Coutinho, decorre no dia 27 de
setembro, a partir das 10h00, com a presença da vice- presidente do Turismo do Algarve, Fátima
Catarina, do diretor da infraestrutura aeroportuária, Alberto Mota Borges, e do diretor Regional de
Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Monteiro.

 

Além da distribuição dos citrinos do Algarve aos turistas na zona de chegadas do aeroporto, está ainda
prevista a oferta de brindes a quem passar pela rede de 20 postos de informação turística do Turismo do
Algarve. Quem tiver escolhido o Algarve para férias nesta altura do ano e procurar os postos da região
vai, assim, receber pequenas lembranças para festejar a data em que se assinala o Dia Mundial do
Turismo.
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O Dia Mundial do Turismo celebra-se desde 1980 com o objetivo de promover a tomada de consciência
sobre o valor social, cultural e político do turismo. Este ano, o mote é «Repensar o Turismo» e pretende
promover a reflexão em torno de um setor mais sustentável, inclusivo e resiliente.

 

(Link)
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Turistas que chegam ao aeroporto recebem laranjas algarvias
O T urismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão
distribuir cerca de 200 quilos de laranjas algarvias com o apoio da AlgarOrange

Os turistas que durante o dia de amanhã, dia 27 de setembro, chegarem ao aeroporto Gago
Coutinho, em Faro, vão receber gratuitamente laranjas algarvias para assinalar o Dia
Internacional do Turismo, anunciou a VisitAlgarve.

O Turismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão distribuir cerca de 200
quilos de laranjas algarvias com o apoio da AlgarOrange, uma associação sem fins lucrativos que
representa cerca de 40% da produção de citrinos da região.

A partir das 10:00 as laranjas serão distribuídas pelos turistas, com a participação da vice-presidente do
Turismo do Algarve, Fátima Catarina, do diretor da infraestrutura aeroportuária, Alberto Mota Borges e
do diretor regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Monteiro.

Além das laranjas algarvias, os turistas que passarem pela rede de 20 postos de informação turística do
Turismo do Algarve vão receber brindes e lembranças.
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Algarve: Aeroporto recebe turistas com laranjas da região
Os turistas que desembarcarem na terça-feira a partir das 10:00 no aeroporto
internacional Gago Coutinho, em Faro, vão ser presenteados com laranjas algarvias, uma
iniciativa para assinalar o Dia Mundial do Turismo, foi hoje anunciado.

 

Os turistas que desembarcarem na terça-feira a partir das 10:00 no aeroporto internacional Gago
Coutinho, em Faro, vão ser presenteados com laranjas algarvias, uma iniciativa para assinalar o Dia
Mundial do Turismo, foi hoje anunciado.

Trata-se de “uma forma doce e sumarenta de celebrar o Dia Mundial do Turismo com aqueles que
ajudam a fazer do Algarve o principal destino turístico do país”, apontou a Região de Turismo do Algarve
em comunicado.

Na iniciativa conjunta do Turismo do Algarve e da Direção Regional de Agricultura e Pescas, com o apoio
da associação AlgarOrange, está prevista a distribuição de cerca de 200 quilogramas de laranjas.

Além da distribuição dos citrinos do Algarve aos turistas na zona de chegadas do aeroporto, está ainda
prevista a oferta de brindes a quem passar pela rede dos 20 postos de informação turística do Turismo
do Algarve.

O Dia Mundial do Turismo celebra-se desde 1980 com o objetivo de promover a tomada de consciência
sobre o valor social, cultural e político do turismo. Este ano, o mote é “Repensar o Turismo” e pretende
promover a reflexão em torno de um setor mais sustentável, inclusivo e resiliente.

(Link)
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Algarve recebe visitantes com oferta de laranjas para assinalar
Dia do Turismo
O T urismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão
distribuir cerca de 200 quilos de laranjas algarvias aos turistas que chegarem amanhã ao
aeroporto internacional de Faro (aeroporto Gago Coutinho), como forma de celebrar o
Dia Mundial do Turismo.

 

O Turismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão distribuir cerca de 200
quilos de laranjas algarvias aos turistas que chegarem amanhã ao aeroporto internacional de Faro
(aeroporto Gago Coutinho), como forma de celebrar o Dia Mundial do Turismo.

A ação, que conta com o apoio da AlgarOrange, associação sem fins lucrativos que representa cerca de
40% da produção de citrinos da região, e também do Aeroporto Gago Coutinho, decorre no dia 27 de
setembro, a partir das 10h00, com a presença da vice-presidente do Turismo do Algarve, Fátima
Catarina, do diretor da infraestrutura aeroportuária, Alberto Mota Borges, e do diretor Regional de
Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Monteiro.

Além da distribuição dos citrinos do Algarve aos turistas na zona de chegadas do aeroporto, está ainda
prevista a oferta de brindes a quem passar pela rede de 20 postos de informação turística do Turismo do
Algarve. Quem tiver escolhido o Algarve para férias nesta altura do ano e procurar os postos da região
vai, assim, receber pequenas lembranças para festejar a data em que se assinala o Dia Mundial do
Turismo.

O Dia Mundial do Turismo celebra-se desde 1980 com o objetivo de promover a tomada de consciência
sobre o valor social, cultural e político do turismo. Este ano, o mote é «Repensar o Turismo» e pretende
promover a reflexão em torno de um setor mais sustentável, inclusivo e resiliente.

(Link)
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Laranjas algarvias dão boas-vindas aos turistas no Dia Mundial
do Turismo
O T urismo do Algarve e a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão
distribuir cerca de 200 quilos de laranjas algarvias aos turistas que chegarem amanhã ao
aeroporto internacional de Faro

O Turismo do Algarve e a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão distribuir cerca de
200 quilos de laranjas algarvias aos turistas que chegarem amanhã ao aeroporto internacional de Faro
(aeroporto Gago Coutinho), uma forma doce e sumarenta de celebrar o Dia Mundial do Turismo com
aqueles que ajudam a fazer do Algarve o principal destino turístico do país.

A acção, que conta com o apoio da AlgarOrange, associação sem fins lucrativos que representa cerca de
40% da produção de citrinos da região, e também do Aeroporto Gago Coutinho, decorre no dia 27 de
Setembro, a partir das 10h00, com a presença da vice-presidente do Turismo do Algarve, Fátima
Catarina, do director da infraestrutura aeroportuária, Alberto Mota Borges, e do diretor Regional de
Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Monteiro.

Além da distribuição dos citrinos do Algarve aos turistas na zona de chegadas do aeroporto, está ainda
prevista a oferta de brindes a quem passar pela rede de 20 postos de informação turística do Turismo do
Algarve. Quem tiver escolhido o Algarve para férias nesta altura do ano e procurar os postos da região
vai, assim, receber pequenas lembranças para festejar a data em que se assinala o Dia Mundial do
Turismo.

O Dia Mundial do Turismo celebra-se desde 1980 com o objectivo de promover a tomada de consciência
sobre o valor social, cultural e político do turismo. Este ano, o mote é «Repensar o Turismo» e pretende
promover a reflexão em torno de um sector mais sustentável, inclusivo e resiliente.
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Laranjas Algarvias dão Boas-vindas aos Turistas
O T urismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão
distribuir cerca de 200 quilos de laranjas algarvias aos turistas que chegarem amanhã ao
aeroporto internacional de Faro

 

O Turismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão distribuir
cerca de 200 quilos de laranjas algarvias aos turistas que chegarem amanhã ao aeroporto
internacional de Faro (aeroporto Gago Coutinho), uma forma doce e sumarenta de celebrar o Dia
Mundial do Turismo com aqueles que ajudam a fazer do Algarve o principal destino turístico do país.

A ação, que conta com o apoio da AlgarOrange, associação sem fins lucrativos que representa cerca de
40% da produção de citrinos da região, e também do Aeroporto Gago Coutinho, decorre no dia 27 de
setembro, a partir das 10h00, com a presença da vice-presidente do Turismo do Algarve, Fátima
Catarina, do diretor da infraestrutura aeroportuária, Alberto Mota Borges, e do diretor Regional de
Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Monteiro.

Além da distribuição dos citrinos do Algarve aos turistas na zona de chegadas do aeroporto, está ainda
prevista a oferta de brindes a quem passar pela rede de 20 postos de informação turística do Turismo do
Algarve. Quem tiver escolhido o Algarve para férias nesta altura do ano e procurar os postos da região
vai, assim, receber pequenas lembranças para festejar a data em que se assinala o Dia Mundial do
Turismo.   

O Dia Mundial do Turismo celebra-se desde 1980 com o objetivo de promover a tomada de
consciência sobre o valor social, cultural e político do turismo. Este ano, o mote é «Repensar o
Turismo» e pretende promover a reflexão em torno de um setor mais sustentável, inclusivo e
resiliente.  

 

(Link)

38/48

https://maisalgarve.pt/2022/09/26/laranjas-algarvias-dao-boas-vindas-aos-turistas/


ALGARVE PRIMEIRO

26/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 2310

REACH: -1

Turistas que cheguem amanhã ao aeroporto de Faro vão receber
laranjas do Algarve
O T urismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão
distribuir cerca de 200 quilos de laranjas algarvias aos turistas que chegarem amanhã ao
aeroporto internacional de Faro (aeroporto Gago Coutinho).

 

O Turismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão distribuir cerca de 200
quilos de laranjas algarvias aos turistas que chegarem amanhã ao aeroporto internacional de Faro
(aeroporto Gago Coutinho).

 

Segundo a RTA – Região de Turismo do Algarve, a ação que conta com o apoio da AlgarOrange,
associação sem fins lucrativos que representa cerca de 40% da produção de citrinos da região, e
também do Aeroporto Gago Coutinho, decorre no dia 27 de setembro, a partir das 10h00, com a
presença da vice-presidente do Turismo do Algarve, Fátima Catarina, do diretor da infraestrutura
aeroportuária, Alberto Mota Borges, e do diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro
Monteiro.

 

Além da distribuição dos citrinos do Algarve aos turistas na zona de chegadas do aeroporto, está ainda
prevista a oferta de brindes a quem passar pela rede de 20 postos de informação turística do Turismo do
Algarve.

 

(Link)
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Laranjas algarvias dão boas-vindas aos turistas no Dia Mundial
do Turismo
O T urismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão
distribuir cerca de 200 quilos de laranjas algarvias aos turistas que chegarem amanhã ao
aeroporto internacional de Faro

 

O Turismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão distribuir cerca de 200
quilos de laranjas algarvias aos turistas que chegarem amanhã ao aeroporto internacional de Faro
(aeroporto Gago Coutinho), uma forma doce e sumarenta de celebrar o Dia Mundial do Turismo com
aqueles que ajudam a fazer do Algarve o principal destino turístico do país.

A ação, que conta com o apoio da AlgarOrange, associação sem fins lucrativos que representa cerca de
40% da produção de citrinos da região, e também do Aeroporto Gago Coutinho, decorre no dia 27 de
setembro, a partir das 10h00, com a presença da vice-presidente do Turismo do Algarve, Fátima
Catarina, do diretor da infraestrutura aeroportuária, Alberto Mota Borges, e do diretor Regional de
Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Monteiro.

Além da distribuição dos citrinos do Algarve aos turistas na zona de chegadas do aeroporto, está ainda
prevista a oferta de brindes a quem passar pela rede de 20 postos de informação turística do Turismo do
Algarve. Quem tiver escolhido o Algarve para férias nesta altura do ano e procurar os postos da região
vai, assim, receber pequenas lembranças para festejar a data em que se assinala o Dia Mundial do
Turismo.

O Dia Mundial do Turismo celebra-se desde 1980 com o objetivo de promover a tomada de consciência
sobre o valor social, cultural e político do turismo. Este ano, o mote é «Repensar o Turismo» e pretende
promover a reflexão em torno de um setor mais sustentável, inclusivo e resiliente.  

(Link)
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Turistas recebidos no Aeroporto de Faro com laranjas algarvias
Iniciativa assinala o Dia Mundial do Turismo

O Turismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão distribuir cerca de 200
quilos de laranjas algarvias aos turistas que chegarem amanhã, 27 de Setembro, Dia Mundial do Turismo,
ao aeroporto internacional de Faro (aeroporto Gago Coutinho).

A ação, que conta com o apoio da AlgarOrange, associação sem fins lucrativos que representa cerca de
40% da produção de citrinos da região, e também do Aeroporto Gago Coutinho, a ação decorre a partir
das 10h00 com a presença de Fátima Catarina, vice-presidente do Turismo do Algarve, Alberto Mota
Borges, diretor da infraestrutura aeroportuária, e Pedro Monteiro, diretor Regional de Agricultura e Pescas
do Algarve.

Além da distribuição dos citrinos do Algarve aos turistas na zona de chegadas do aeroporto, está ainda
prevista a oferta de brindes a quem passar pela rede de 20 postos de informação turística do Turismo do
Algarve.

O Dia Mundial do Turismo celebra-se desde 1980 com o objetivo de promover a tomada de consciência
sobre o valor social, cultural e político do turismo. Este ano, o mote é «Repensar o Turismo» e pretende
promover a reflexão em torno de um setor mais sustentável, inclusivo e resiliente.
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Albufeira assinala Dia Mundial do Turismo com programa
dedicado ao “Algarvensis”
À medida que a recuperação do turismo acontece, após dois anos de pandemia, a
Organização Mundial de T urismo (OMT ) destaca a necessidade de se repensar o futuro
de uma das atividades económicas com maior peso e impacto a nível global.

 

À medida que a recuperação do turismo acontece, após dois anos de pandemia, a Organização Mundial
de Turismo (OMT) destaca a necessidade de se repensar o futuro de uma das atividades económicas
com maior peso e impacto a nível global. Trata-se de envolver todos os stakeholders (governos,
empresas e comunidades locais) numa “visão partilhada para um setor mais sustentável, inclusivo e
resiliente”.

Nesta senda, em 2022, a OMT elegeu o tema “Repensar o Turismo” com os olhos postos no futuro para
assinalar as Comemorações do Dia Mundial do Turismo, que desde 1980, se celebra a 27 de setembro,
dia escolhido por ser a data em que, no ano de 1970, entraram em vigor as diretivas consideradas mais
marcantes para o setor.

“Celebrar este dia significa promover a tomada de consciência sobre o valor social, cultural, político e
económico do turismo, destacando a sua importância no desenvolvimento sustentável dos territórios”,
sublinha o presidente da Câmara Municipal de Albufeira que aceitou o repto da OMT e dedicou dois dias,
25 e 27 de setembro, a divulgar o aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira, um território
imenso que integra parte do interior destes três municípios algarvios.

O Geoparque é um território em que a geologia e a ciência transmitem-nos informação/conhecimento
acerca da história do local. Trata-se de geologia, mas o grande objetivo prende-se, essencialmente, com
os aspetos cultural, social, demográfico, económico, áreas com potencialidade para incentivar um
conjunto diversificado de ações, numa estratégia integrada de desenvolvimento sustentável. José Carlos
Rolo corrobora a afirmação, explicando que “o que se pretende é dar voz a um território do interior e
mostrar a sua valorização, tirando partido da diversificação do Turismo de Natureza e Cientifico, atraindo
atividade económica e projeção para uma zona, até agora, pouco visitada”.
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No dia 25 de setembro, o Município de Albufeira realizou a Caminhada no Algarvensis – PR4 – Percurso
do Planalto do Escarpão, a partir do Castelo de Paderne. A iniciativa promoveu uma caminhada
interpretativa da paisagem e da geomorfologia, recriando no imaginário dos participantes os vários
paleoambientes do Jurássico Superior existentes ao longo do percurso.

A 27 de Setembro é a vez de dar a conhecer aos alunos do curso Profissional de Técnico de Turismo, da
Escola Secundária de Albufeira o território do aspirante Algarvensis.

O programa inclui visitas a Vale Fuzeiros (Património Cultural, Grés de Silves); Aldeia da Penina (Terra da
Salamandra – Dinamismo Cultural) e Jazida do Metoposauro (Rocha da Pena); Aldeia de Paderne
(Património Cultural, Pedestrianismo); Castelo de Paderne e Planalto do Escarpão (Jurássico).

À noite, realiza-se o concerto comemorativo do Dia Mundial do Turismo. Pelas 21h30, o palco do Largo
Eng.º Duarte Pacheco, no centro da cidade de Albufeira, recebe a “Albion Band de Southampton”, uma
banda de metais formada em 1920, a partir da Banda “Scout Drum and Flute Band, pela Igreja Albion de
Southampton. Trata-se da banda mais antiga desta cidade que, ainda hoje, continua a tocar nos mais
diversos locais. Nestes 100 anos de existência, a “Albion Band de Southampton”, tem granjeado uma
brilhante carreira, com concertos realizados em várias cidades do Reino Unido.

A cidade de Londres tem sido palco privilegiado das suas atuações nestes últimos anos, incluindo o
“Royal Park”, a Maratona de Londres e ainda em diversos cruzeiros, com partidas da cidade de
Southampton.

No estrangeiro têm atuado em vários países, nomeadamente na Alemanha, Portugal, Croácia,
Dinamarca e Itália.

Para assinalar a efeméride vão, também, ser distribuídas flores ao longo de todo o dia e, à noite, durante
a atuação da “Albion Band de Southampton”, no Largo Eng.º Duarte Pacheco.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira refere que “esta é uma forma expedita de os alunos do
concelho visitarem aquele território do interior do algarve central e respetivos locais de interesse
paisagístico, cultural e geológico, aprendendo de forma prática conceitos ligados à indústria turística,
recursos e produto turístico, estruturação da oferta, entre outros conceitos importantes para o seu
futuro profissional”. José Carlos Rolo sublinha, ainda, “a importância do Geoturismo como um dos três
pilares de atuação dos Geoparques UNESCO”, que através da valorização dos aspetos ambientais e
culturais, e assente nos princípios do turismo sustentável, promove a geodiversidade e o património
geológico de forma integrada, no caso concreto através de uma visita ao território.

Recorde-se que os trabalhos preparatórios de candidatura à UNESCO tiveram início em 2019, prevendo-
se, de acordo com a diretora científica do projeto, Cristina Veiga Pires, que a mesma seja efetivada em
2024.

Ademar Dias

(Link)
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AHETA saúda todo o setor no Dia Mundial do Turismo
Que se assinala esta terça-feira, 27 de Setembro

O Dia Mundial do Turismo celebra-se esta terça-feira, 27 de Setembro, e, para o assinalar, a Associação
Dos Hotéis E Empreendimentos Turísticos Do Algarve (AHETA) saúda todo o setor.

«Depois do período em que todos fomos brutalmente afetados pela Covid-19, realçamos a grande
capacidade de resiliência desta atividade o que se veio a demonstrar na elevada capacidade de
recuperação da economia, baseada no turismo», refere em nota.

No que diz respeito ao tema deste ano, a AHETA refere que é obrigatório «desenvolver um turismo mais
sustentável, menos impactante no ambiente, mais eficiente na utilização dos recursos escassos (energia,
água, etc) e impulsionadora do bem-estar das populações».

«A Direção da AHETA deseja a todos os intervenientes na atividade turística, no Algarve e no país, um dia
feliz e que o 27 de setembro seja mais uma oportunidade de refletirmos e trabalharmos, para tornar a
nossa atividade mais digna e gratificante», conclui.
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Madeira entrega 26 medalhas de mérito turístico
A distinção pretende reconhecer pessoas singulares e coletivas que prestam ou tenham
prestado serviços oficialmente reconhecidos como relevantes para o turismo da Madeira.

A Madeira vai entregar esta terça-feira 26 medalhas de mérito turístico, uma distinção que pretende
reconhecer pessoas singulares e coletivas que prestam ou tenham prestado serviços oficialmente
reconhecidos como relevantes para o turismo da Madeira.

Com a medalha de ouro será distinguidos o Hotel do Carmo, Isabel Jesus Pereira Prioste (florista no
mercado dos Lavradores, a mais antiga na Madeira), José Escórcio da Silva (chefe de sala em hotéis e
restaurantes) e Manuel Pereira de Sousa (Banda Municipal da Ribeira Brava).

O executivo madeirense justifica estas distinções com o “contributo dado ao turismo madeirense”.

Com a medalha de prata serão distinguidos Aida da Silva Rodrigues Nunes (diretora no Savoy Gardens),
Alexandra do Carmo Quintal de Freitas (diretora no Riu Palace), Amândio Maurílio Gonçalves (chef no
restaurante Alecrim), Dunas – Agência de Viagens e Turismo. Lda., Hélder Gomes Valente (diretor-geral
do Pestana Vacation Club), Jaime Rodrigues Cota Cruz (proprietário do restaurante Lá do Fundo), João
Carlos Almada (porteiro no Belmond Reids Palace), João Manuel Teixeira Canada (disco-jockey), José
Eusébio Ramos Silva (barmen no Nos Copos, várias vezes campeão nacional e português com mais
presenças em campeonatos do mundo), Lizuarte Gonçalves Rodrigues (diretor de operações do Porto
Santo Hotels), Maria Alexandra Guerra Rocha (diretora de vendas no Dorisol Hoteis), Maria João da Silva
Pestana França Dória (proprietária da agência Newstravel Madeira), Maria Lídia de Freitas Laranja Martins
(proprietária do restaurante O Colmo), Teresa Maria Gonçalves (taxista).

O executivo justifica estas distinções “pela carreira e pelo contributo dado ao sector”.
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Com a medalha de bronze serão distinguidos o Bar Number Two (de Elmano Reis), José Manuel Jaques
da Mata (vigilante da Natureza), Leonardo Macedo Gouveia (guia de montanha da MR Tours), Luis
Gaudêncio Fernandes (cantoneiro da DR Estradas), Manuel Heliodoro Sousa Silva (guarda de canal da
EEM), Maria Paula Camacho Pestana (guia intérprete na Euromar), Olga Baeta Batista (do Banco de
Sementes do Jardim Botânico da Madeira) e a Quinta dos Artistas (de Christa Dornfield e Gerald
Bretterbauer).

O executivo justifica estas distinções pela “carreira ou pelo contributo ao sector”.
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MADEIRA CELEBRA DIA MUNDIAL DO TURISMO COM
SURPRESAS E MÚSICA
O Dia Mundial do T urismo vai contar com iniciativas na Ilha da Madeira e na Ilha do Porto
Santo, tendo como principal objetivo promover a contínua qualificação destes destinos
turísticos.
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Para comemorar esta data, ao longo do dia, irão acontecer momentos surpresa, no Funchal, na Praça
do Povo, e no Porto Santo, no Largo das Palmeiras e no Cais Velho, assim como atuações musicais em
diversos concelhos (Funchal, Santa Cruz, Santana e Ribeira Brava).

Além da ativação da Marca Madeira, haverá, ainda, ações específicas para os Postos de Turismo, por
forma, a criar interação entre os turistas e entradas gratuitas em museus, centros culturais, jardins e
outros espaços. Pretende-se, assim, promover o destino, dar a conhecer a oferta diversificada da ilha e,
sobretudo, conhecer a opinião e eventuais sugestões dos turistas.

Desta forma, a Associação de Promoção do Turismo da Madeira (APM) garante um total alinhamento
com a Organização Mundial do Turismo (OMT) que destaca a importância deste dia como oportunidade
de repensar como fazemos Turismo.
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