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Seca no Algarve coloca abastecimento em risco: a água pode
faltar nas torneiras
As campanhas de sensibilização para redução dos consumos de pouco ou nada valeram.
Aliás, no mês de Agosto gastou-se mais 2,2 % de água do que em 2019 — o ano de
referência, em termos turísticos.

 

A campanha de sensibilização de redução de consumos no Algarve, durante o Verão, representou pouco
mais do que uma gota de água no meio de um deserto. O volume de água armazenado nas barragens
representa um ganho de apenas 1%, comparando com 2019 - o ano de referência em termos turísticos,
e em Agosto de 2022 os consumos até foram maiores. Os autarcas dizem estar “muitíssimo
preocupados”, mas ficam-se pela manifestação do estado de espírito sem avançar nenhuma solução
concreta. A água, diz um estudo da Universidade do Algarve (Ualg), pode mesmo faltar nas torneiras.

O ano hidrológico (época das chuvas) começou há dois dias e as seis barragens algarvias registam um
volume de água armazenada de 90 milhões metros cúbicos, as estimativas dos gastos apontam para os
110 milhões. Os números foram revelados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA/Algarve) aos
autarcas. “Se continuar sem chover, temos de pensar em atribuir quotas de distribuição aos municípios
estou muitíssimo preocupado”, referiu o presidente do Conselho da Comunidade Intermunicipal do
Algarve-Amal, António Pina, na mais recente reunião deste conselho que decorreu na passada sexta-
feira.
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O director regional da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Pedro Coelho, defendeu, como medida
mitigadora, o reaproveitamento da água utilizada na lavagem dos filtros das piscinas. Uma das
propostas, sugeriu, passa pela sua reutilização na higiene urbana – limpeza de contentores de lixo e ruas.

Outras das medidas, preconizou, seria o uso de água não tratada para consumo nas obras públicas e
privadas. Ao contrário do que seria expectável – a campanha de poupança de água - em Agosto teve
resultado oposto ao esperado. Segundo a APA, o consumo, no mês de Agosto, registou um aumento de
2,2 % em relação a 2019. Apenas em Julho os resultados tiveram um saldo positivo com uma redução
foi de 7%.

Piscinas a reabrir e esperar que chova
Noutro encontro de autarcas realizado no princípio da semana passada, o presidente da Câmara de Faro,
Rogério Bacalhau, já tinha levantado a questão: “Conhecem alguém, sem ser os municípios, que tenha
deixado de regar jardins e encerrado as piscinas?” Esta segunda-feira reabriram as piscinas municipais de
Loulé, São Brás de Alportel e Faro, e outras autarquias preparam-se para tomar idênticas medidas. Em
causa, justificam, estão os “benefícios da prática desportiva regular para a saúde e bem-estar físico e
psicológico da população”.

A água, diz um estudo da Universidade do Algarve (Ualg), pode mesmo faltar nas torneiras, e não há –
num prazo de dois a três anos - soluções à vista, a não ser esperar que chova. O investigador da
Universidade do Algarve (Ualg), Nuno Loureiro, destaca: “O sistema está a aproximar-se de uma clara
falência e urgem medidas para evitar”.

Uma das soluções passará por assumir a “urgência” da construção da central dessalinização. A escolha
da localização do equipamento está ainda por definir. “O abastecimento futuro de água aos algarvios não
pode ser como novo Aeroporto Internacional de Lisboa”, enfatizou.

Quanto ao abastecimento a partir da ligação ao rio Guadiana, a partir do Pomarão — outra das
alternativas complementares que está em cima da mesa — a evolução do projecto está dependente do
resultado dos estudos de impacto ambiental, a desenvolver nos dois lados da fronteira. Na perspectiva
portuguesa, a obra respeita a Convenção de Albufeira, que gere os recursos hídricos partilhados por
Portugal e Espanha.
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O preocupante padrão
De acordo com os estudos desenvolvidos pela Ualg, é possível constatar que no final do anterior ano
hidrológico (que terminou a 30 de Setembro) já se tinha atingido “o mínimo absoluto no
armazenamento [nas barragens] e que, simultaneamente, em três dos quatro mais recentes anos se
atingiram os valores mais baixos de todos os treze anos [2010- 2022]”.

Porém, sublinha Nuno Loureiro, o indicador mais preocupante encontra-se no “padrão de decréscimo no
armazenamento médio anual na ordem dos 7,56 milhões de metros cúbicos”. A manter-se esta
tendência, sublinha, “as seis barragens algarvias deixarão de ter condições efectivas para garantir que a
água não faltará nas torneiras algarvias”. O cenário terá sido abordado no Conselho Intermunicipal da
passada sexta-feira. O PÚBLICO assistiu à reunião pública (por lei). Porém, a parte final sessão foi
declarada “privada”, quando chegou a vez de os autarcas exprimirem a sua opinião.

O caso que tem sido mais mediatizado é a situação da barragem da Bravura. O docente e investigador
da Ualg não hesita em usar a palavra “falência”, uma vez que está quase vazia. Por seu turno, Pedro
Coelho revelou que as chuvas do final do Verão, pouco significado tiveram nos recursos hídricos
disponíveis.

Em Faro, a estação meteorológica do aeroporto registou apenas oito milímetros/metro quadrado. No
concelho de Monchique a pluviosidade atingiu entre 20 a 30 milímetros/metro quadrado. Porém, onde a
secura mais se faz sentir é na zona do nordeste algarvio. A barragem de Odeleite, revelou as Águas do
Algarve, tem disponível um volume útil de apenas 25 milhões de metros cúbicos.

O abastecimento de água à região é garantido, pelas barragens, em cerca de 50%. A outra metade é
fornecida pelos aquíferos. Porém o principal aquífero da região: Querença/Silves encontra-se também em
situação crítica. A Administração Hidrográfica (ARH) atribui-lhe uma classificação “medíocre” em
quantidade e qualidade da água disponível.

(Link)
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O novo miradouro de Albufeira tem uma das melhores vistas do
Algarve
Fica na praia de O lhos D'Água, com uma estrutura humana e outra com informações
sobre a região.

A freguesia de Olhos D’Água, em Albufeira, tem de ser incluída na sua próxima lista de locais para visitar
no Algarve. Até porque agora vai encontrar por lá um novo miradouro espetacular.

Foi inaugurado a 21 de setembro, após dois meses de obras, num investimento de cerca de 34 mil
euros. Apesar de a construção ter sido relativamente rápida, o projeto já estava a ser pensado cerca de
três anos. “Foi uma batalha muito cansativa”, conta à NiT Cláudia Pais Raimundo, técnica superior na
Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água.

Para materializarem aquele conceito, contaram com a ajuda de Carlos de Oliveira Correia, um escultor
que tem várias peças espalhadas pelo Algarve. “Fui a Alvor e vi uma escultura de uma senhora sentada e
tirei fotografia. Contactei-o pelo Facebook e contou-me que estaria interessado em criar algo para
Albufeira”, recorda Cláudia.

Para este miradouro, o artista plástico preparou duas esculturas, localizadas em dois decks distintos.
Uma delas está debruçada sobre a estrutura de madeira, como se estivesse a contemplar o mar
algarvio. Na outra pode ser consultado um mapa informativo sobre o Algarve, feito em ferro, com uma
legenda que aponta todos os concelhos da região, com vários factos sobre cada. “A cultura é para
todos”, acrescenta a técnica da Junta. “É importante andarmos na rua e podermos apreciar arte. Acho
interessante o facto de podermos interagir com estas esculturas.”

Este spot já era especialmente popular entre turistas e moradores, que subiam ali para apreciar as
paisagens, independentemente do perigo que isso representasse. “É um ponto muito deslumbrante e
conseguimo-nos aperceber da própria beleza da região. Olhamos para a direita e vemos praia e à
esquerda vemos a face mais rochosa”.

Quando a maré está baixa, é possível vermos os olheiros de água doce. Dali, também se avistam as
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barracas recentemente pintadas de vários tons, para dar uma nova vida a Albufeira. Além disso, está
localizado num ponto estratégico, onde se assinala a divisão aproximada entre Sotavento e Barlavento
algarvios.

Perto do miradouro existem ainda vários outros pontos de interesse, como uma sala de exposições com
antiguidades da freguesia de Olhos D’Água, que costumavam ser utilizados na agricultura e pesca.

Também pode passar por lá para ver fotografias da freguesia, capturadas por Artur Pastor. “Contamos
com exposições temporárias de pintura e escultura de vários artistas, na sua maioria locais”, realça.
Neste momento está patente a exposição da pintora luso-francesa Marie Cores Vivas, juntamente com a
exposição de várias réplicas de barcos antigos que existiam nas praias dos Pescadores em Albufeira e
nos Olhos de Água, criados pelo artista David Guerreiro, antigo pescador e residente nos Olhos de Água.

Carregue na galeria para ver mais imagens do novo miradouro do Algarve.
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IPBN realiza conferência de Agronegócios com apoio do Turismo
do Algarve - TNEWS
TNEWS Destinos

No seguimento da Conferência anual de Sustentabilidade do Dia de São Patrício do IPBN em Lisboa, o
comité do Algarve da Ireland Portugal Business Network (IPBN) vai realizar uma conferência sobre
Agronegócios no próximo dia 14 de outubro, pelas 9h30, no Vila Vita Parc Resort & Spa, no Algarve.

Com o apoio dos parceiros Turismo de Algarve e Turismo de Portugal na Irlanda, a conferência destina-
se a analisar a agricultura biológica, a silvicultura e o abastecimento de água no Algarve, os produtos e
produtores locais e o que as empresas e comunidades locais estão a fazer para ajudar a promover o
crescimento e a sustentabilidade do setor.

Em parceria com o Turismo do Algarve e o Turismo de Portugal na Irlanda, “esperamos compreender
melhor o que significa desfrutar da gastronomia e produtos locais da região”, refere o IPBN.

André Gomes, diretor do Centro de Promoção, Animação e Informação Turística do Turismo do Algarve
fará a abertura do evento. Segue-se o primeiro painel de discussão, que incidirá sobre a agricultura local,
silvicultura e abastecimento de água no Algarve, moderado por Brian Shanahan, membro do IPBN
Algarve Committee. O IPBN convidou André Menitra Matos, ( Vila Vita Parc Resort & Spa), Nuno Neto,
(The Navigator Company), John Paul Prior (Farmony) e Filipa Almeida (Herdade dos Grous) para discutir
as grandes questões.

O segundo painel será composto por estudos de caso, com apresentações de Vanda Lopes, CEO &
Fundadora da Algarve Treasures, Tours & Experiences, Ana Oliveira, Produtora Local – Bees in Tube, Mara
Mourinho (Quinta dos três irmãos – Frutas Mourinho), e Miguel Stock, produtor de vinho local da Quinta
dos Vales .

A conferência é gratuita e aberta a membros e não membros do IPBN.
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Novo hotel vai ser construído no centro de Faro
O novo projeto de reabilitação e promoção imobiliária fica situado frente ao terminal
rodoviário da cidade, na Avenida da República, junto à doca de Faro

Um novo hotel vai ser construído no centro de Faro, perto da doca e das principais atrações
turísticas, num local com uma área bruta de construção de 6.500 metros quadrados em frente
ao terminal rodoviário, na Avenida da República.

Em comunicado, a JLL, empresa especializada em imobiliário e gestão de investimento, adiantou ter
vendido a um grupo de desenvolvimento de projetos imobiliários um conjunto de “ativos imobiliários”
para construção de um novo hotel em Faro.

“A JLL, em representação de um investidor privado, acaba de concluir a venda ao Grupo Mercan
Properties de um conjunto de ativos imobiliários […] para construção de um novo hotel no centro de
Faro”, lê-se na nota.

Fonte da Câmara de Faro disse à agência Lusa que o novo projeto de reabilitação e promoção imobiliária
fica situado frente ao terminal rodoviário da cidade, na Avenida da República, junto à doca de Faro.

O Grupo Mercan Properties é responsável pelo desenvolvimento de projetos imobiliários no ramo do
turismo em Portugal e conta atualmente com 19 projetos em localizações como Porto, Vila Nova de
Gaia, Matosinhos, Lisboa, Amarante, Évora e Algarve

Link
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Como lidaram os hotéis com a falta de pessoal no verão - e a
ocupação de turistas a atingir níveis históricos
Mobilização de trabalhadores de uns hotéis para os outros ou contratação de imigrantes
garantindo-lhes alojamento, foram algumas soluções encontradas pelos hoteleiros no
período de pico pós-covid, mas ainda assim com "algumas deficiências". Sector do turismo
frisa haver ainda em Portugal um 'buraco' de 50 mil postos de trabalho por preencher

A falta de trabalhadores no turismo foi um dos problemas mais debatidos no arranque da época alta, que
acabou por ter no país níveis recorde de procura, superiores até ao período pré-covid. Mas, afinal, como
conseguiram os hotéis contornar no verão este défice tão grave de mão-de-obra para operações
essenciais, num período de tanta procura? O Expresso procurou, para este efeito, sondar os principais
hoteleiros.."Conseguimos resolver o problema, porque temos várias unidades numa mesma região, e foi
possível a movimentação de pessoal de umas para as outras", adianta Manuel Proença, fundador e
presidente do grupo Hoti, que tem hotéis em várias zonas do país, num portefólio que totaliza 20
unidades.

Um exemplo desta mobilização de trabalhadores do grupo hoteleiro no pico do verão foi na região do
Porto, "onde temos quatro hotéis próximos", e para este efeito "também criámos em Braga uma base
de alojamento", refere o presidente da Hoti.

"Contratámos estrangeiros, ucranianos, brasileiros, arranjámos alojamentos fora do grupo, fomos
vivendo assim, e com algumas deficiências resolvemos o problema do verão", adianta Manuel Proença,
presidente da Hoti Hotéis

"Em algumas áreas contratámos pessoal estrangeiro, com alojamento fora do grupo, em que
arranjámos apartamentos, tivemos ucranianos, brasileiros, e pessoas de outras nacionalidades. Fomos
vivendo assim, e com algumas deficiências conseguimos resolver o problema no verão", destaca.

"Somos uma cadeia de hotelaria urbana, temos menos dificuldade em arranjar pessoal do que outras
cadeias que operam em zonas de 'resort'", nota Manuel Proença. O facto é que grupo Hoti conta de
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momento com cerca de 800 trabalhadores, já chegou a ter 1000, "e ainda não os conseguimos
preencher, temos 20% de trabalhadores a menos, mas também aumentámos a eficiência dos nossos
recursos".

Com oito hotéis novos em 'pipeline', o presidente da Hoti diz estar "muito apreensivo em relação ao
plano de expansão, não sabemos onde as taxas de juro vão parar, e temos de pensar muito ao iniciar
projetos".

No caso do maior grupo hoteleiro português, a falta de mão-de-obra para a época alta foi acautelada
logo após o primeiro trimestre. "Precisávamos, de março a junho, de 1000 trabalhadores, fomos ao
mercado, e contratámo-los", resume José Theotónio, presidente executivo do grupo Pestana, que conta
com 107 hotéis (também fora de Portugal) e cerca de seis mil trabalhadores.

Entre os 1000 novos trabalhadores conseguidos este ano pelo grupo Pestana, destacaram-se
estrangeiros e "muitos de Marrocos", contratados ao abrigo de parcerias com escolas de turismo, o que
"no caso de Cabo Verde falhou, porque não havia acordos com consulados para as pessoas poderem
obter visto", segundo avança José Theotónio.

Tratando-se de trabalhadores sobretudo para fazer face a um pico de procura sazonal, "estamos a usar
muito o modelo de contrato intermitente", que permite que as pessoas recebam parte do salário quando
não estão a trabalhar, além de poderem trabalhar em outros locais, explica ainda o líder executivo do
grupo Pestana.

"Conseguimos dar a volta ao problema, mas foi difícil", reconhece o responsável hoteleiro, frisando que
não se conseguiu preencher na totalidade a mão-de-obra necessária face ao volume de quartos
ocupados, "mas não tivemos de tomar a decisão de não abrir hotéis ou restaurantes por causa disso".

José Theotónio lembra ainda que, neste campo, um ponto a favor do grupo é o de "termos mantido
durante a pandemia os postos de trabalho, e sem perda de rendimento para as pessoas que ganham até
3500 euros, através de um complemento aos apoios de lay off".

A procura no verão esteve em alta nos hotéis Pestana, "em termos de mercado, setembro e outubro
estão melhores que 2019", mas, segundo o presidente executivo do grupo, "as reservas a partir de
novembro estão a abrandar a um ritmo superior ao que esperávamos, é natural que haja agora uma
baixa pois sabe-se que há uma regressão na procura, e as pessoas também reservam cada vez mais
em cima da hora".

Para a Vila Galé, o segundo maior grupo hoteleiro nacional, uma estratégia seguida "para reforçar as
equipas tem sido apostar no intercâmbio de trabalhadores entre Portugal e o Brasil", segundo destaca o
administrador, Gonçalo Rebelo de Almeida. Recorde-se que o grupo Vila Galé tem 20 hotéis em Portugal
e 10 no Brasil.

"De facto, a escassez de recursos humanos é transversal a todo o país e afeta a hotelaria e o turismo,
mas também outros sectores, como o retalho, a construção e até a saúde", nota Gonçalo Rebelo de
Almeida, adiantando que "para tentar atenuar esta dificuldade em contratar, a Vila Galé tem procurado
reter os quadros atuais, lançar programas específicos para integrar recém-licenciados e jovens com
conhecimentos técnicos, reforçar a formação e trabalhar para ter carreiras mais atrativas e bem
remuneradas".

Em 2022, uma das medidas avançadas pelo grupo hoteleiro foi "atualizar os ordenados mais baixos, e a
folha salarial total aumentou cerca de 7%", refere o administrador, lembrando que "também oferecemos
boas oportunidades de progressão, recompensas pelo mérito e empenho, e planos de benefícios muito
completos" - destacando o facto de "os colaboradores e as suas famílias terem descontos até 65% no
alojamento e serviços nos hotéis do grupo, também em seguro de saúde, além de beneficiarem de
vantagens e descontos em cultura, saúde, formação ou telecomunicações pelas parcerias que
estabelecemos com empresas de várias áreas".

O grupo Vila Galé conta com cerca de 1.750 trabalhadores em Portugal, e "neste momento, não temos
colaboradores em falta, vamos entrar na época baixa, pelo que as posições que temos em aberto são
pontuais", salienta Gonçalo Rebelo de Almeida.
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O verão de 2022 "superou as expectativas, e estamos já ao nível dos resultados pré-pandemia",
garante o administrador da Vila Galé, frisando que "por exemplo no Algarve, as taxas de ocupação
rondaram os 90%". "A procura agora abrandou, mas o inverno deve ser semelhante ao que se verificava
no pré-pandemia", antecipa.

O turismo chegou a empregar 320 mil pessoas, "e ainda estamos com 60 mil postos de trabalho a
menos que em 2019", realçou o primeiro-ministro, António Costa, na recente cimeira da Confederação
do Turismo de Portugal (CTP), lembrando que a falta de mão-de-obra está a ser um problema global.

"Não que as pessoas tenham desaparecido, mas a pandemia mudou muito a predisposição para o
trabalho, sobretudo no que toca à relação entre vida pessoal e laboral, o que explica que estejamos
todos confrontados com menos recursos humanos", sublinhou Costa.

O destaque do primeiro-ministro foi para a assinatura do acordo de mobilidade na CPLP (Comunidade de
Países de Língua Portuguesa), segundo o qual os vistos de trabalho "devem ser imediatamente deferidos
pelos consulados, salvo se houver motivos de força maior, como expulsão, a partir de agora todos
podem procurar legalmente em Portugal, e espero que este acordo venha responder às necessidades
sentidas no turismo".

Uma primeira iniciativa irá decorrer em Cabo Verde de 20 a 22 de outubro, em que o Governo irá
promover, em feiras de empregabilidade, "este modo legal de emigração segura para Portugal".

"As pessoas não desapareram, mas a pandemia mudou muito a predisposição para o trabalho, a relação
entre vida pessoal e laboral, o que explica estarmos confrontados com menos recursos humanos",
justifica António Costa

Costa enfatizou que "em julho, segundo os últimos dados oficiais, "as dormidas de não residentes
atingiram o nível pré-pandemia", com aumentos de 16%, e que "o sector de viagens e turismo bateu o
recorde desde que há registo" - o que dá "boas razões" para acreditar na força e capacidade de
recuperação do turismo, "num momento em que temos de encarar o futuro numa situação de guerra
duradoura".

"O verão deste ano é a prova que conseguimos vencer os desafios covid", sublinhou Fernando Medina na
cimeira do turismo, frisando que em junho o volume de negócios do sector cresceu 62,3% face ao
período homólogo do ano anterior.

"O turismo tem hoje uma importância central na recuperação, e vai continuar a ter nos próximos anos,
será um pilar do desempenho da economia em 2023", considerou Medina.

À semelhança do ministro das Finanças, também o presidente da câmara de Lisboa apontou previsões
de crescimento turístico no próximo ano. “Até julho tivemos uma recuperação extraordinária no turismo,
e espera-se este ano atingir 85% das taxas de ocupação de 2019, apesar da situação de guerra",
destacou Carlos Moedas, antecipando que "estes valores serão ultrapassados em 2023".

O turismo terá perdido 100 mil trabalhadores durante a pandemia, foram recuperados cerca de 40 mil “e
falta recuperar 60 mil”, realçou Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, enfatizando a meta de
“promover Portugal como país para trabalhar” e com “porta aberta a trabalhadores da CPLP”.

Sobre o desafio de acolher estes imigrantes/trabalhadores e garantir-lhes condições de habitabilidade, a
ministra avançou ter “a certeza que as empresas serão as primeiras a contribuir” para este tipo de
soluções.

Ana Mendes Godinho deixou claro que “o grande desafio é atraír os nossos jovens para trabalharem no
turismo”, mas “com as pessoas que temos em Portugal não vhega, é preciso abrir o mercado de
trabalho aos que venham de fora”.
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Taxas da ANA vão aumentar quase 11% em 2023
Subida segue “genericamente o aumento da taxa de inflação”, refere a ANA - Aeroportos
de Portugal

A ANA - Aeroportos de Portugal pretende aumentar as taxas reguladas nos aeroportos nacionais,
escreve o “Jornal de Negócios”. A subida a registar no próximo ano vai rondar, em média, os 10,81%.

A subida segue “genericamente o aumento da taxa de inflação e as regras estabelecidas pelo contrato de
concessão com o Estado”. A empresa adianta que este aumento deve entrar em vigor a 1 de fevereiro
de 2023.

Estes valores têm, ainda, de ser aprovados pela Autoridade Nacional de Aviação (ANAC). Na prática, os
aumentos serão de €0,35 nos Açores, €0,79 na Madeira, €0,81 no Porto, €0,80 em Faro e €1,53 em
Lisboa.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

04/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 3

AVE: € 4800

REACH: 3700

Taxas da ANA vão subir quase 11% em 2023 com inflação
A proposta de atualização de taxas para 2023 que a gestora dos aeroportos nacionais
apresentou às companhias aéreas “acompanha a tendência de crescimento da inflação”
e “as regras estabelecidas pelo contrato de concessão”.
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FUGAS

04/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 4065

REACH: -1

Pesquisar viagens de comboio no Google vai ficar mais fácil
Pesquisar viagens de comboio, unidades de alojamento com certificação de
sustentabilidade ou opções de voo com menos emissões de CO2 vai tornar-se mais fácil
com as diferentes ferramentas e filtros lançados pela Google.

Ainda não estão disponíveis para todos os países nem em todas as línguas, mas fazem parte das
alterações mais recentes no poderoso motor de busca para acomodar a procura crescente por opções
mais sustentáveis em viagem: pesquisar no Google por viagens de comboio, voos com menos emissões
ou alojamento mais ecológico vai passar a ser mais fácil.

Para já, a única funcionalidade que se encontra disponível na versão portuguesa da ferramenta Travel é o
novo filtro que permite restringir a pesquisa de unidades hoteleiras àquelas que apresentam “Certificação
Eco”. O carimbo, lançado em 2021, já surgia junto dos hotéis com certificação, mas agora é possível
utilizá-lo como filtro para limitar a pesquisa a alojamentos mais ecológicos.

Para “melhorar a exactidão destes resultados” a empresa está “agora a trabalhar directamente com
organizações” como o norte-americano Green Building Council (responsável pela certificação ecológica
de edifícios nos Estados Unidos) e o Global Sustainable Tourism Council (responsável pela gestão das
normas globais para o turismo sustentável e pela acreditação das empresas que certificam este
segmento do sector) “para começar a importar as suas bases de dados de hotéis certificados”, adianta a
Google em comunicado.

De referir que, actualmente, a introdução desta informação é da responsabilidade das próprias unidades
de alojamento, sendo que a Google assume não fazer a verificação da mesma para cada hotel.

Também no Travel, mas na secção dedicada a oferta de voos (Google Flights), vai passar a existir um
filtro que permite reduzir a pesquisa apenas aos voos “com emissões mais baixas em comparação com
a média de viagens semelhantes”.

Esta informação já aparece quando se pesquisam ligações aéreas entre duas cidades em determinada
data: para cada opção surge o cálculo de emissões em percentagem face à média, surgindo a verde
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aquelas que emitirem menos CO2. O filtro, ainda não disponível na versão portuguesa, vai permitir excluir
da pesquisa todos os outros voos.

A última novidade surge na pesquisa por viagens de comboio. Para já funciona apenas nas pesquisas em
inglês e referentes a viagens num pequeno número de países, incluindo Alemanha, Espanha, Itália e
Japão.

Se pesquisar “Madrid to Barcelona Trains”, por exemplo (comboios de Madrid para Barcelona), além dos
resultados que habitualmente surgem na primeira página, passa a surgir uma nova secção, com um
quadro onde estão listadas todas as opções entre as duas cidades para determinado dia, com horários,
duração da viagem e preço, além de um link directo para a companhia ferroviária ou empresa de venda
de bilhetes (no exemplo, a Renfe) para facilitar a reserva da viagem.

Esta ferramenta irá expandir-se para mais localizações à medida que a Google estabelece parcerias com
as empresas ferroviárias e de reserva de bilhetes. “Também planeamos começar a testar uma
funcionalidade semelhante para bilhetes de autocarro num futuro próximo”, adianta ainda o comunicado.

“De acordo com estudos recentes, as pessoas querem fazer escolhas sustentáveis quando viajam, mas
muitas vezes não dispõem da informação necessária para o fazer”, aponta a Google. As novas
funcionalidades têm como objectivo “ajudar a resolver este problema”.
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DINHEIRO VIVO

04/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 5976

REACH: -1

Reservas de alojamento em plataformas online na União Europeia
acima de 2019
De acordo com o Eurostat, no primeiro semestre foram reservadas mais seis milhões de
noites no Airbnb, Booking.com, Expedia Group e T ripadvisor do que no pré-pandemia.
Lisboa integra top 15 das regiões com mais de um milhão de dormidas.

A recuperação do turismo este ano tem sustentado indicadores positivos em todos os segmentos,
incluindo no alojamento. A sede por viajar manifestou-se também no número de estadas compradas na
União Europeia. No primeiro semestre de 2022 foram reservadas mais seis milhões de noites face a
2019 nas plataformas online Airbnb, Booking.com, Expedia Group e Tripadvisor ??, revelou o Eurostat
esta terça-feira, 4.

De acordo com o gabinete europeu de estatística, até junho os hóspedes passaram 199 milhões de
noites em alojamentos marcados através destas plataformas, valor acima dos 193 milhões de reservas
registadas em 2019, e um incremento de 138% face a 2021.

"Depois de uma recuperação gradual do número de reservas no segundo semestre de 2021, nos
primeiros seis meses deste ano as reservas ultrapassaram, pela primeira vez, os níveis pré-pandemia",
reitera o Eurostat que destaca o crescimento das reservas logo no primeiro trimestre do ano, que mais
do que duplicaram face ao ano passado atingindo os 67,4 milhões de noites (27,1 milhões no mesmo
período de 2021) estando também acima dos 64,5 milhões de noites registados em 2019.

"Os números aumentaram para 132 milhões de noites e no segundo trimestre, em comparação com
56,7 milhões em 2021 e 128,8 milhões em 2019", adianta o gabinete que destaca a recuperação
"robusta" nos 31 países.

Lisboa destaca-se na lista, ocupando o top 15 das regiões com mais de um milhão de dormidas entre
janeiro e março, totalizando 1,4 milhões de noites compradas nestas plataformas. O ranking é liderado
pela França e por Espanha, com cinco regiões cada, segue-se Itália com duas regiões e a Áustria e
Polónia com uma, a par com Portugal.
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DINHEIRO VIVO

04/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Aeroporto: Câmara de Lisboa chumba proposta do PCP para
desativar a Portela
A Câmara Municipal de Lisboa chumbou uma proposta do PCP para a desativação faseada
do Aeroporto Humberto Delgado.

A Câmara Municipal de Lisboa chumbou na segunda-feira uma proposta do PCP para a desativação
faseada do Aeroporto Humberto Delgado [Portela], enquadrada no âmbito da discussão da nova
infraestrutura aeroportuária para a região.

As propostas foram apresentadas esta tarde na reunião do executivo municipal de Lisboa, presidido pelo
social-democrata Carlos Moedas, e suscitaram, durante a sua discussão, uma unanimidade nas posições
do PSD e do PS, que as consideraram "extemporâneas".

A proposta do PCP, composta por três pontos, instava o presidente da Câmara Municipal de Lisboa a
"iniciar os contactos necessários com o Governo sobre os moldes e calendário para a desativação
faseada do Aeroporto Humberto Delgado", a "assumir o campo de tiro de Alcochete como o local mais
indicado" para a construção da nova infraestrutura aeroportuária e ainda a levar a cabo "uma campanha
de sensibilização" junto da população sobre esta matéria.

Por seu turno, o Livre apresentou uma proposta de alteração ao documento do PCP, introduzindo
medidas como a criação de um "Plano Aeroportuário Nacional" e também a sugestão de que, após uma
eventual desativação, os terrenos do Aeroporto Humberto Delgado sejam aproveitados para espaços
verdes e habitação.

No entanto, ao contrário do PCP, o Livre recusa atribuir qualquer localização "como ideal", defendendo
uma articulação a nível nacional e com outros meios de transporte.

Na apresentação da proposta, o vereador do PCP João Ferreira lembrou que já em 1970 se defendia a
necessidade de ser construída uma outra infraestrutura aeroportuária e sublinhou que, num momento
em que se discute a localização do futuro aeroporto de Lisboa, a Câmara "não se pode alhear da
discussão".
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"É agora que deve dizer que Lisboa não convive bem como aquilo que nos foi imposto nas últimas
décadas. Se não se fizer, a Portela [Aeroporto Humberto Delgado] não será desativada e será uma
solução definitiva. Uma solução aberrante", sublinhou.

Outro dos pontos da proposta dos comunistas, e que gerou mais discordância, ia também no sentido de
a Câmara Municipal de Lisboa assumir que a localização "mais indicada" é a de Alcochete, numa altura
em que ainda se irá proceder a novas Avaliações Ambientais Estratégicas (AAE).

"É uma proposta muito estudada, mas temos de entrar numa discussão. Se já pudéssemos tomar essa
decisão não valia a pena fazer a AAE. Por isso, o nosso voto será contra, não pela solução, mas pelo
facto de que não temos já que tomar uma decisão", justificou Carlos Moedas, na sua intervenção.

No mesmo sentido, a vereadora socialista Inês Drummond criticou o 'timming' da proposta,
argumentando que existe já uma metodologia em curso e que os estudos que vão ser realizados "não
podem ser condicionados".

Por seu turno, o Bloco de Esquerda, através da vereadora Beatriz Gomes Dias, disse concordar com as
propostas apresentadas pelo PCP e pelo Livre, considerando que o "aeroporto já devia ter saído há
muito tempo de Lisboa".

"Tem um impacto sobre a saúde enorme e o PSD e o PS não têm tido em conta esses efeitos", criticou.

À semelhança dos comunistas, também os bloquistas defendem que o Campo de Tiro de Alcochete é a
localização "ideal" para o futuro aeroporto de Lisboa.

Durante a discussão foi novamente abordada a situação dos voos noturnos, tendo o PCP, o BE e o Livre
instado Carlos Moedas a discutir essa questão com o Governo.

Em causa está uma moção conjunta do PCP e do Livre, aprovada em 14 de setembro pela Câmara
Municipal de Lisboa, a manifestar ao Governo "repúdio e rejeição" à proposta de autorizar, ainda que
temporariamente, voos noturnos sem limites no Aeroporto Humberto Delgado.

Relativamente aos voos noturnos, Carlos Moedas adiantou que os serviços da Câmara têm estado em
contacto com o Governo e que ele próprio pretende transmitir à tutela a sua posição sobre o assunto.

Fonte oficial da NAV explicou anteriormente à Lusa que se trata de alargar o horário dos voos em Lisboa,
para o período noturno, não para aumentar o volume de tráfego, mas sim para distribuir os voos ao
longo de mais horas, permitindo, assim, a atualização do sistema de controlo tráfego aéreo, a partir de
18 de outubro.

Assim, a ideia é que o regime excecional esteja em vigor entre 18 de outubro e 29 de novembro, referiu
a NAV.

O Governo aprovou, no Conselho de Ministros de quinta-feira, uma resolução que determina a avaliação
ambiental estratégica do novo aeroporto de Lisboa e criou a comissão técnica para o efeito.

Esta comissão técnica vai estudar cinco soluções, podendo ainda propor mais caso entenda, adiantou o
ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, no final do Conselho de Ministros de
quinta-feira.

Em causa, está a solução em que o aeroporto Humberto Delgado fica como aeroporto principal e
Montijo como complementar, uma segunda em que o Montijo adquire progressivamente o estatuto de
principal e Humberto Delgado de complementar, uma terceira em que Alcochete substitui integralmente o
aeroporto Humberto Delgado, uma quarta em que será este aeroporto o principal e Santarém o
complementar e uma quinta em que Santarém substitui integralmente Humberto Delgado.
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DINHEIRO VIVO

03/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Já se paga 300 euros por noite em AL de gama alta em Lisboa e
Porto
Estadias diárias, na gama mais alta do Alojamento Local, batem valor recorde e passam
os 300 euros por noite. "Este foi o melhor verão de Alojamento Local em termos de
ocupação e rentabilidade", segundo dados da Confidencial Imobiliário.

As estadias diárias, na gama mais alta do alojamento local (AL), atingiram no mês de julho um valor
recorde de mais de 300 euros, quer em Lisboa quer no Porto. Na capital lisboeta, o preço foi praticado
na Baixa, onde uma noite chegou aos 356 euros. Na Ribeira, no Porto, o preço atingiu os 327 euros. Já
a diária média em julho do AL na capital permaneceu nos 121 euros e no Porto nos 108 euros, de
acordo com dados apurados pela Confidencial Imobiliário.

As estadias diárias médias também alcançaram novos preços em julho em ambas as cidades, onde o
patamar dos 100 euros foi superado. Em Lisboa, as diárias médias do AL chegaram aos 100 euros pela
primeira vez em abril deste ano, com os meses seguintes a acompanharem o valor. No Porto, os 100
euros de diária média foram alcançados em junho e confirmados em julho.

No mês de julho, Lisboa registou uma ocupação média de 75%, atingindo um RevPar (Receita por
Unidade Habitacional disponível) de 86 euros, valor "nunca antes alcançado". Já no Porto, o AL gerou um
RevPar também "histórico" de 66 euros em julho, com uma ocupação média do mesmo valor - 66%.
Este é um nível próximo (73%) do "anterior pico observado no período antes da pandemia", lê-se na
nota enviada à imprensa.

Em julho, venderam-se 67 200 noites de AL em Lisboa, com um volume de faturação de 8,2 milhões de
euros. Na Invicta, o negócio atingiu os seis milhões de euros, com um total de 56 100 noites vendidas.

O diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães, sublinha que "o Alojamento Local foi um dos
segmentos de alojamento turístico mais castigado pela pandemia e começou a dar sinais de recuperação
apenas no início deste ano. A viragem aconteceu na Páscoa, quer em Lisboa quer no Porto, com maio e
junho a confirmarem a trajetória de forte retoma e julho a consolidar o momento de desempenho
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inédito deste setor. De tal forma, que registamos o melhor verão de Alojamento Local em termos de
ocupação e rentabilidade".

Os dados são apurados pela Confidencial Imobiliário no âmbito da base de dados SIR-Alojamento Local.
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JORNAL SOL

01/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 56

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: 27000

'Algarve esteve quase esgotado e não foi um grande problema
estar mais caro'
Entrevista a Hélder Martins, presidente da AHETA
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JORNAL SOL

01/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 3

AVE: € 7455

REACH: 27000

'Há uma vontade política de desacreditar a Portela'
Há várias alternativas para a futura localização do novo aeroporto de Lisboa, mas
especialista em aviação diz ao Nascer do SOL que falta de investimento ‘empurra’
Governo para esta solução.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

04/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 33

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

A inusitada força da economia portuguesa
Por: Filipe Santos
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CORREIO DA MANHÃ

04/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 630

REACH: 66000

TURISMO
Portugal ganha prémios

37/65



JORNAL DE NOTÍCIAS

04/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 1230

REACH: 35000

Portugal eleito pela quinta vez o melhor destino turístico da
Europa
Portugal foi considerado o “Melhor Destino T urístico da Europa”, na edição europeia dos
World Travel Awards 2022
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SIC NOTÍCIAS

03/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 5970

REACH: -1

"Óscares" do Turismo: Portugal é o Melhor Destino Turístico da
Europa
Portugal eleito pela quinta vez em seis anos.

 

Portugal foi considerado o "Melhor Destino Turístico da Europa", na edição europeia dos World
Travel Awards 2022, o quer acontece pela quinta vez nos últimos seis anos, anunciou esta
segunda-feira o Ministério da Economia.

"A eleição resulta da votação de milhares de profissionais do setor, oriundos de todos os países do
mundo, e neste ano Portugal arrecadou mais 30 prémios, entre destino, regiões e produtos e serviços",
escreve ainda em comunicado o Ministério da Economia e do Mar, que tutela o setor.

No âmbito dos destinos regionais destacaram-se os Açores (Europe's Leading Adventure Tourism
Destination), Algarve (Europe's Leading Beach Destination), L isboa (Europe's Leading City Break
Destination, Europe's Leading Cruise Destination e Europe's Leading Seaside Metropolitan Destination) e
Porto (Europe's Leading City Destination).

"A distinção, em mais de três dezenas de categorias na edição europeia dos World Travel Awards 2022,
assume particular significado depois dos difíceis anos da pandemia. É com muito orgulho que vemos
as empresas, os profissionais e as entidades do Turismo nacional serem reconhecidos pelos
seus pares a nível internacional. Todos os agentes do setor estão de parabéns por estarem à
altura deste desafio que é afirmar Portugal como destino turístico de excelência, quaisquer que
sejam as circunstâncias", afirma a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita
Marques, citada na mesma nota.

Os “Óscares" do Turismo
Os World Travel Awards - considerados os 'óscares' do turismo - são atribuídos pelos profissionais do
setor a uma escala mundial, desde 1993, distinguindo o trabalho desenvolvido na indústria turística,
de modo a estimular a competitividade e a qualidade do turismo, relembram.

Em 2021, Portugal conquistou mais de duas dezenas de prémios na edição europeia dos World
Travel Awards.

A cerimónia de atribuição dos prémios mundiais está agendada para o dia 11 de novembro, em Omã.

(Link)
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RTP 1

03/10/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PORTUGAL EM

DIRETO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 36484

REACH: -1

Portugal venceu 30 Óscares do Turismo nos World Travel Awards
Portugal venceu 30 Óscares do Turismo nos World Travel Awards

Portugal venceu 30 Óscares do Turismo nos World Travel Awards
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RTP 3

04/10/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 24 HORAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 11774

REACH: -1

Portugal venceu 30 Óscares do turismo nos World Travel Awards
Portugal venceu 30 Óscares do turismo nos World Travel Awards

Portugal venceu 30 Óscares do turismo nos World Travel Awards
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VISÃO

03/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 5103

REACH: 27000

Portugal eleito Melhor Destino Turístico da Europa pela 5.ª vez
em seis anos
Portugal foi considerado o "Melhor Destino T urístico da Europa", na edição europeia dos
World T ravel Awards 2022, o quer acontece pela quinta vez nos últimos seis anos,
anunciou hoje o Ministério da Economia

“A eleição resulta da votação de milhares de profissionais do setor, oriundos de todos os países do
mundo, e neste ano Portugal arrecadou mais 30 prémios, entre destino, regiões e produtos e serviços”,
escreve ainda em comunicado o Ministério da Economia e do Mar, que tutela o setor.

No âmbito dos destinos regionais destacaram-se os Açores (Europe’s Leading Adventure Tourism
Destination), Algarve (Europe’s Leading Beach Destination), Lisboa (Europe’s Leading City Break
Destination, Europe’s Leading Cruise Destination e Europe’s Leading Seaside Metropolitan Destination) e
Porto (Europe’s Leading City Destination).

“A distinção, em mais de três dezenas de categorias na edição europeia dos World Travel Awards 2022,
assume particular significado depois dos difíceis anos da pandemia. É com muito orgulho que vemos as
empresas, os profissionais e as entidades do Turismo nacional serem reconhecidos pelos seus pares a
nível internacional. Todos os agentes do setor estão de parabéns por estarem à altura deste desafio que
é afirmar Portugal como destino turístico de excelência, quaisquer que sejam as circunstâncias”, afirma a
secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, citada na mesma nota.

Os World Travel Awards — considerados os ‘óscares’ do turismo — são atribuídos pelos profissionais do
setor a uma escala mundial, desde 1993, distinguindo o trabalho desenvolvido na indústria turística, de
modo a estimular a competitividade e a qualidade do turismo, relembram.

Em 2021, Portugal conquistou mais de duas dezenas de prémios na edição europeia dos World Travel
Awards.

A cerimónia de atribuição dos prémios mundiais está agendada para o dia 11 de novembro, em Omã.

MSF // CSJ
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PÚBLICO

03/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34600

Algarve aposta no turismo criativo em novo vídeo e vai lançar
novas experiências
Novo vídeo promocional convida turistas a “sentir e criar, cheirar, ouvir e tocar o Algarve
em diálogo com a natureza, com as histórias e com a memória”. Projecto promete novas
experiências turísticas em 2023.

Há alguns anos que o Algarve procura mostrar que não é só um destino de sol e praia, com uma aposta
crescente no segmento dos eventos, na natureza e, recentemente, no turismo criativo. Focado no
binómio das artes manuais e da gastronomia da região, o projecto Algarve Craft & Food quer convidar
os turistas a conhecerem a região através da participação “em experiências autênticas com base na
cultura local”.

O novo vídeo promocional, divulgado esta segunda-feira em comunicado, incentiva a rumar a Sul para
“sentir e criar, cheirar, ouvir, tocar o Algarve em diálogo com a natureza, com as histórias e com a
memória que ainda aqui habita”.

Entre fotografias antigas a preto e branco e vídeos bucólicos de paisagens de serra e praia, mostra-se
que o Algarve também é terra de pesca, de empreita, barro e caldeireiros, de amendoeiras em flor, de
salinas e laranjais, de pão de forno a lenha, cataplanas e doce fino.

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, “o património, a cultura, a tradição são
elementos decisivos para construirmos uma proposta turística com identidade própria e diferenciadora
em relação aos nossos concorrentes”.

“A oferta cultural tem vindo a tornar-se na principal motivação para a escolha de um destino turístico,
segundo revela o relatório Flash Eurobarometer de final de 2021 sobre o comportamento dos europeus
face ao turismo”, acrescenta, citado pela nota de imprensa. “Há assim um novo paradigma e é também
nele que pensamos quando apostamos num vídeo que quer pôr os turistas em contacto com a essência
do Algarve.”
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O vídeo promocional, desenvolvido pela produtora algarvia New Light Pictures e lançado em português,
espanhol e inglês, “pretende estimular e internacionalizar as indústrias culturais e criativas baseadas no
artesanato e nos produtos agro-alimentares locais do Algarve”, procurando “atrair mais visitantes para o
Sul do país através do turismo criativo”.

Além do vídeo, o projecto dinamizado pelo Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarvia e pela cooperativa
QRER integra várias fases que “culminarão na criação de dez programas de turismo criativo até ao Verão
do próximo ano e numa campanha de promoção internacional que ajudará a divulgar este novo
segmento turístico do Algarve”.

Entre as experiências em desenvolvimento, revela-se, está a possibilidade de “aprender a confeccionar
uma cataplana ou um doce fino de amêndoa, a trabalhar o esparto, a moldar uma taça em barro ou a
fazer pão tradicional da serra algarvia”.

O projecto, co-financiado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve, tem
como objectivo “promover experiências turísticas sustentáveis, sobretudo nas zonas rurais e no interior
algarvio, apoiando e revitalizando em simultâneo práticas tradicionais que ajudem a aumentar o
rendimento de artesãos e produtores alimentares locais”.
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Turismo do Algarve aposta no turismo criativo
O T urismo do Algarve lançou um novo vídeo para divulgar a região junto de quem gosta
de participar em experiências autênticas com base na cultura local do destino onde passa
férias, com o intuito de atrair mais visitantes para o sul do país através do turismo
criativo.

 

O Turismo do Algarve lançou um novo vídeo para divulgar a região junto de quem gosta de participar em
experiências autênticas com base na cultura local do destino onde passa férias, com o intuito de atrair
mais visitantes para o sul do país através do turismo criativo. O objetivo é dar a conhecer o Algarve das
artes e ofícios aos turistas que desejam explorar de forma criativa culturas diferentes da sua, interagindo
com os destinos que escolhem para as férias. 

Desenvolvido pela produtora algarvia «New Light Pictures», o novo vídeo está disponível em versão
espanhola, portuguesa e inglesa e apresenta o Algarve como um «território plural com uma alma só»,
conceito que realça a importância da tradição para a oferta turística do destino. O vídeo insere-se no
âmbito do projeto «Algarve Craft & Food», que pretende estimular e internacionalizar as indústrias
culturais e criativas baseadas no artesanato e nos produtos agroalimentares locais do Algarve. 

O projeto dinamizado pelo Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarvia e pela cooperativa QRER contempla
várias fases que culminarão na criação de 10 programas de turismo criativo até ao Verão do próximo
ano e numa campanha de promoção internacional que ajudará a divulgar este novo segmento turístico
do Algarve. Aprender a confecionar uma cataplana ou um doce fino de amêndoa, a trabalhar o esparto, a
moldar uma taça em barro ou a fazer pão tradicional da serra algarvia são exemplos das experiências
criativas que estão a ser desenhadas para os turistas usufruírem a partir de 2023. 

Até lá, está em fase de conclusão a brochura dedicada ao turismo criativo, com execução a cargo do
Turismo do Algarve, e estão em curso os «Prémios Algarve Craft & Food», que distinguirão os melhores

45/65



produtos e programas turísticos criados no âmbito do projeto, bem como a melhor peça de
comunicação (artigo/reportagem) publicada sobre o «Algarve Craft & Food». Até ao dia 20 de outubro
deste ano poderão concorrer aos prémios todos os produtores, artesãos e agentes turísticos que
tiverem aderido ao projeto e ainda meios ou profissionais de comunicação social que o tenham divulgado
desde o seu lançamento, em fevereiro de 2020. 

O «Algarve Craft & Food» é um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional
Regional do Algarve e no final espera vir a promover experiências turísticas sustentáveis, sobretudo nas
zonas rurais e no interior algarvio, apoiando e revitalizando, em simultâneo, práticas tradicionais que
ajudem a aumentar o rendimento de artesãos e produtores alimentares locais.

(Link)
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Turismo do Algarve aposta no Turismo Criativo
Há um novo vídeo para divulgar o Algarve junto de quem gosta de participar em
experiências autênticas com base na cultura local do destino onde passa férias.

Há um novo vídeo (https://www.visitalgarve.pt/pt/15306/algarve-craft--food.aspx#prettyPhoto) para
divulgar o Algarve junto de quem gosta de participar em experiências autênticas com base na cultura
local do destino onde passa férias. Tem pouco mais de dois minutos e acaba de ser lançado pelo Turismo
do Algarve para atrair mais visitantes para o sul do país através do turismo criativo.

O objetivo é dar a conhecer o Algarve das artes e ofícios aos turistas que desejam explorar de forma
criativa culturas diferentes da sua, interagindo com os destinos que escolhem para as férias. E isso
consegue-se no vídeo estreado há dias pelo Turismo do Algarve numa ação promocional em Madrid.

Desenvolvido pela produtora algarvia New Light Pictures, o novo vídeo está disponível em versão
espanhola, portuguesa e inglesa e apresenta o Algarve como um «território plural com uma alma só»,
conceito que realça a importância da tradição para a oferta turística do destino.

«O património, a cultura, a tradição são elementos decisivos para construirmos uma proposta turística
com identidade própria e diferenciadora em relação aos nossos concorrentes. A oferta cultural tem vindo
a tornar-se na principal motivação para a escolha de um destino turístico, segundo revela o relatório
Flash Eurobarometer de final de 2021 sobre o comportamento dos europeus face ao turismo. Há assim
um novo paradigma e é também nele que pensamos quando apostamos num vídeo que quer pôr os
turistas em contacto com a essência do Algarve», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

O vídeo insere-se no âmbito do projeto Algarve Craft & Food (ACF) (https://algarvecraftandfood.pt/),
que pretende estimular e internacionalizar as indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos
produtos agroalimentares locais do Algarve.

O projeto dinamizado pelo Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarvia e pela cooperativa QRER contempla
várias fases que culminarão na criação de 10 programas de turismo criativo até ao verão do próximo
ano e numa campanha de promoção internacional que ajudará a divulgar este novo segmento turístico
do Algarve.
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Aprender a confecionar uma cataplana ou um doce fino de amêndoa, a trabalhar o esparto, a moldar
uma taça em barro ou a fazer pão tradicional da serra algarvia são exemplos das experiências criativas
que estão a ser desenhadas para os turistas usufruírem a partir de 2023.

Até lá, está em fase de conclusão a brochura dedicada ao turismo criativo, com execução a cargo do
Turismo do Algarve, e estão em curso os «Prémios Algarve Craft & Food», que distinguirão os melhores
produtos e programas turísticos criados no âmbito do projeto, bem como a melhor peça de
comunicação (artigo/reportagem) publicada sobre o ACF. Até ao dia 20 de outubro deste ano, poderão
concorrer aos prémios todos os produtores, artesãos e agentes turísticos que tiverem aderido ao
projeto e ainda meios ou profissionais de comunicação social que o tenham divulgado desde o seu
lançamento, em fevereiro de 2020.

O ACF é um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve
e no final espera vir a promover experiências turísticas sustentáveis, sobretudo nas zonas rurais e no
interior algarvio, apoiando e revitalizando em simultâneo práticas tradicionais que ajudem a aumentar o
rendimento de artesãos e produtores alimentares locais.

Toda a informação sobre o projeto disponível no site https://algarvecraftandfood.pt/.

(Link)
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Fazer turismo criativo no sul do país? turismo do Algarve aposta
no segmento
Há um novo vídeo para divulgar o Algarve junto de quem gosta de participar em
experiências autênticas com base na cultura local do destino onde passa férias.

 

Há um novo vídeo para divulgar o Algarve junto de quem gosta de participar em experiências autênticas
com base na cultura local do destino onde passa férias. Tem pouco mais de dois minutos e acaba de ser
lançado pelo Turismo do Algarve para atrair mais visitantes para o sul do país através do turismo criativo.

O objetivo é dar a conhecer o Algarve das artes e ofícios aos turistas que desejam explorar de forma
criativa culturas diferentes da sua, interagindo com os destinos que escolhem para as férias. E isso
consegue-se no vídeo estreado há dias pelo Turismo do Algarve numa ação promocional em Madrid.

Desenvolvido pela produtora algarvia New Light Pictures, o novo vídeo está disponível em versão
espanhola, portuguesa e inglesa e apresenta o Algarve como um «território plural com uma alma só»,
conceito que realça a importância da tradição para a oferta turística do destino. 

«O património, a cultura, a tradição são elementos decisivos para construirmos uma proposta turística
com identidade própria e diferenciadora em relação aos nossos concorrentes. A oferta cultural tem vindo
a tornar-se na principal motivação para a escolha de um destino turístico, segundo revela o relatório
Flash Eurobarometer de final de 2021 sobre o comportamento dos europeus face ao turismo. Há assim
um novo paradigma e é também nele que pensamos quando apostamos num vídeo que quer pôr os
turistas em contacto com a essência do Algarve», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

O vídeo insere-se no âmbito do projeto Algarve Craft & Food (ACF), que pretende estimular e
internacionalizar as indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos produtos
agroalimentares locais do Algarve. 

O projeto dinamizado pelo Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarvia e pela cooperativa QRER contempla
várias fases que culminarão na criação de 10 programas de turismo criativo até ao verão do próximo
ano e numa campanha de promoção internacional que ajudará a divulgar este novo segmento turístico
do Algarve.

Aprender a confecionar uma cataplana ou um doce fino de amêndoa, a trabalhar o esparto, a moldar
uma taça em barro ou a fazer pão tradicional da serra algarvia são exemplos das experiências criativas
que estão a ser desenhadas para os turistas usufruírem a partir de 2023.  

Até lá, está em fase de conclusão a brochura dedicada ao turismo criativo, com execução a cargo do
Turismo do Algarve, e estão em curso os «Prémios Algarve Craft & Food», que distinguirão os
melhores produtos e programas turísticos criados no âmbito do projeto, bem como a melhor peça de
comunicação (artigo/reportagem) publicada sobre o ACF. Até ao dia 20 de outubro deste ano, poderão
concorrer aos prémios todos os produtores, artesãos e agentes turísticos que tiverem aderido ao
projeto e ainda meios ou profissionais de comunicação social que o tenham divulgado desde o seu
lançamento, em fevereiro de 2020. 

O ACF é um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve
e no final espera vir a promover experiências turísticas sustentáveis, sobretudo nas zonas rurais e no
interior algarvio, apoiando e revitalizando em simultâneo práticas tradicionais que ajudem a aumentar o
rendimento de artesãos e produtores alimentares locais.

Toda a informação sobre o projeto disponível no site https://algarvecraftandfood.pt/.
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(Link)
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Turismo do Algarve lança novo vídeo promocional
Novo vídeo insere-se no projeto Algarve Craft & Food

(Vídeo)

Novo vídeo insere-se no projeto Algarve Craft & Food

Há um novo vídeo para divulgar o Algarve junto de quem gosta de participar em experiências autênticas
com base na cultura local do destino onde passa férias. Tem pouco mais de dois minutos e acaba de ser
lançado pelo Turismo do Algarve para atrair mais visitantes para o sul do país através do turismo criativo.

O objetivo é dar a conhecer o Algarve das artes e ofícios aos turistas que desejam explorar de forma
criativa culturas diferentes da sua, interagindo com os destinos que escolhem para as férias. E isso
consegue-se no vídeo estreado há dias pelo Turismo do Algarve numa ação promocional em Madrid.

Desenvolvido pela produtora algarvia New Light Pictures, o novo vídeo está disponível em versão
espanhola, portuguesa e inglesa e apresenta o Algarve como um «território plural com uma alma só»,
conceito que realça a importância da tradição para a oferta turística do destino.

«O património, a cultura, a tradição são elementos decisivos para construirmos uma proposta turística
com identidade própria e diferenciadora em relação aos nossos concorrentes. A oferta cultural tem vindo
a tornar-se na principal motivação para a escolha de um destino turístico, segundo revela o relatório
Flash Eurobarometer de final de 2021 sobre o comportamento dos europeus face ao turismo. Há assim
um novo paradigma e é também nele que pensamos quando apostamos num vídeo que quer pôr os
turistas em contacto com a essência do Algarve», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

O vídeo insere-se no âmbito do projeto Algarve Craft & Food (ACF), que pretende estimular e
internacionalizar as indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos produtos
agroalimentares locais do Algarve.

O projeto dinamizado pelo Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarvia e pela cooperativa QRER contempla
várias fases que culminarão na criação de 10 programas de turismo criativo até ao verão do próximo
ano e numa campanha de promoção internacional que ajudará a divulgar este novo segmento turístico
do Algarve.

Aprender a confecionar uma cataplana ou um doce fino de amêndoa, a trabalhar o esparto, a moldar
uma taça em barro ou a fazer pão tradicional da serra algarvia são exemplos das experiências criativas
que estão a ser desenhadas para os turistas usufruírem a partir de 2023. 

Até lá, está em fase de conclusão a brochura dedicada ao turismo criativo, com execução a cargo do
Turismo do Algarve, e estão em curso os «Prémios Algarve Craft & Food», que distinguirão os melhores
produtos e programas turísticos criados no âmbito do projeto, bem como a melhor peça de
comunicação (artigo/reportagem) publicada sobre o ACF. Até ao dia 20 de outubro deste ano, poderão
concorrer aos prémios todos os produtores, artesãos e agentes turísticos que tiverem aderido ao
projeto e ainda meios ou profissionais de comunicação social que o tenham divulgado desde o seu
lançamento, em fevereiro de 2020. O ACF é um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve e no final espera vir a promover experiências turísticas
sustentáveis, sobretudo nas zonas rurais e no interior algarvio, apoiando e revitalizando em simultâneo
práticas tradicionais que ajudem a aumentar o rendimento de artesãos e produtores alimentares locais.

(Link)
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RTA apresenta novo vídeo que promove «a essência» do Algarve
Há um novo vídeo para divulgar o Algarve junto de quem gosta de participar em
experiências com base na cultura local do destino onde passa férias. T em pouco mais de
dois minutos e acaba de ser lançado pelo T urismo do Algarve para atrair mais visitantes
através do turismo criativo.

(Vídeo)

Há um novo vídeo para divulgar o Algarve junto de quem gosta de participar em experiências com base
na cultura local do destino onde passa férias. Tem pouco mais de dois minutos e acaba de ser lançado
pelo Turismo do Algarve para atrair mais visitantes através do turismo criativo.

 

Segundo o Turismo do Algarve, o vídeo que foi lançado há dias em Madrid, tem o objetivo de dar a
conhecer o Algarve das artes e ofícios aos turistas que desejam explorar de forma criativa culturas
diferentes da sua, interagindo com os destinos que escolhem para as férias.

 

Desenvolvido pela produtora algarvia New Light Pictures, o novo vídeo está disponível em versão
espanhola, portuguesa e inglesa e apresenta o Algarve como um «território plural com uma alma só»,
conceito que realça a importância da tradição para a oferta turística do destino.

 

«O património, a cultura, a tradição são elementos decisivos para construirmos uma proposta turística
com identidade própria e diferenciadora em relação aos nossos concorrentes. A oferta cultural tem vindo
a tornar-se na principal motivação para a escolha de um destino turístico, segundo revela o relatório
Flash Eurobarometer de final de 2021 sobre o comportamento dos europeus face ao turismo. Há assim
um novo paradigma e é também nele que pensamos quando apostamos num vídeo que quer pôr os
turistas em contacto com a essência do Algarve», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

 

O vídeo insere-se no âmbito do projeto Algarve Craft & Food (ACF), que pretende estimular e
internacionalizar as indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos produtos
agroalimentares locais da região.

 

O projeto dinamizado pelo Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarvia e pela cooperativa QRER contempla
várias fases que culminarão na criação de 10 programas de turismo criativo até ao verão do próximo
ano e numa campanha de promoção internacional que ajudará a divulgar este novo segmento turístico
do Algarve.

 

Aprender a confecionar uma cataplana ou um doce fino de amêndoa, a trabalhar o esparto, a moldar
uma taça em barro ou a fazer pão tradicional da serra algarvia são exemplos das experiências criativas
que estão a ser desenhadas para os turistas usufruírem a partir de 2023.

 

Até lá, está em fase de conclusão a brochura dedicada ao turismo criativo, com execução a cargo do
Turismo do Algarve, e estão em curso os «Prémios Algarve Craft & Food», que vão distinguir os
melhores produtos e programas turísticos criados no âmbito do projeto, bem como a melhor peça de
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comunicação (artigo/reportagem) publicada sobre o ACF.

 

Até ao dia 20 de outubro deste ano, podem concorrer aos prémios todos os produtores, artesãos e
agentes turísticos que tiverem aderido ao projeto e ainda meios ou profissionais de comunicação social
que o tenham divulgado desde o seu lançamento, em fevereiro de 2020, evidencia a mesma fonte.

 

O ACF é um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve
e no final espera vir a promover experiências turísticas sustentáveis, sobretudo nas zonas rurais e no
interior algarvio, apoiando e revitalizando em simultâneo práticas tradicionais que ajudem a aumentar o
rendimento de artesãos e produtores alimentares locais.

 

Toda a informação sobre o projeto disponível no site https://algarvecraftandfood.pt/.

 

(Link)
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Fazer turismo criativo no Sul do país? Turismo do Algarve aposta
no segmento e lança vídeo promocional
Há um novo vídeo para divulgar o Algarve junto de quem gosta de participar em
experiências autênticas com base na cultura local do destino onde passa férias. T em
pouco mais de dois minutos e acaba de ser lançado pelo T urismo do Algarve para atrair
mais visitantes para o sul do país através do turismo criativo.

Há um novo vídeo para divulgar o Algarve junto de quem gosta de participar em experiências autênticas
com base na cultura local do destino onde passa férias. Tem pouco mais de dois minutos e acaba de ser
lançado pelo Turismo do Algarve para atrair mais visitantes para o sul do país através do turismo criativo.

O objectivo é dar a conhecer o Algarve das artes e ofícios aos turistas que desejam explorar de forma
criativa culturas diferentes da sua, interagindo com os destinos que escolhem para as férias. E isso
consegue-se no vídeo estreado há dias pelo Turismo do Algarve numa acção promocional em Madrid.

Desenvolvido pela produtora algarvia New Light Pictures, o novo vídeo está disponível em versão
espanhola, portuguesa e inglesa e apresenta o Algarve como um «território plural com uma alma só»,
conceito que realça a importância da tradição para a oferta turística do destino.

«O património, a cultura, a tradição são elementos decisivos para construirmos uma proposta turística
com identidade própria e diferenciadora em relação aos nossos concorrentes. A oferta cultural tem vindo
a tornar-se na principal motivação para a escolha de um destino turístico, segundo revela o relatório
Flash Eurobarometer de final de 2021 sobre o comportamento dos europeus face ao turismo. Há assim
um novo paradigma e é também nele que pensamos quando apostamos num vídeo que quer pôr os
turistas em contacto com a essência do Algarve», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

O vídeo insere-se no âmbito do projecto Algarve Craft & Food (ACF), que pretende estimular e
internacionalizar as indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos produtos
agroalimentares locais do Algarve.

O projecto dinamizado pelo Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarvia e pela cooperativa QRER
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contempla várias fases que culminarão na criação de 10 programas de turismo criativo até ao verão do
próximo ano e numa campanha de promoção internacional que ajudará a divulgar este novo segmento
turístico do Algarve.

Aprender a confeccionar uma cataplana ou um doce fino de amêndoa, a trabalhar o esparto, a moldar
uma taça em barro ou a fazer pão tradicional da serra algarvia são exemplos das experiências criativas
que estão a ser desenhadas para os turistas usufruírem a partir de 2023.

Até lá, está em fase de conclusão a brochura dedicada ao turismo criativo, com execução a cargo do
Turismo do Algarve, e estão em curso os «Prémios Algarve Craft & Food», que distinguirão os melhores
produtos e programas turísticos criados no âmbito do projecto, bem como a melhor peça de
comunicação (artigo/reportagem) publicada sobre o ACF. Até ao dia 20 de Outubro deste ano, poderão
concorrer aos prémios todos os produtores, artesãos e agentes turísticos que tiverem aderido ao
projeto e ainda meios ou profissionais de comunicação social que o tenham divulgado desde o seu
lançamento, em Fevereiro de 2020.

O ACF é um projecto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do
Algarve e no final espera vir a promover experiências turísticas sustentáveis, sobretudo nas zonas rurais
e no interior algarvio, apoiando e revitalizando em simultâneo práticas tradicionais que ajudem a
aumentar o rendimento de artesãos e produtores alimentares locais.

Toda a informação sobre o projecto disponível no site https://algarvecraftandfood.pt/.
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RTA lança vídeo para atrair mais visitantes através do turismo
criativo [vídeo]
Aprender a confecionar uma cataplana ou um doce fino de amêndoa, a trabalhar o
esparto, a moldar uma taça em barro ou a fazer pão tradicional da serra algarvia são
exemplos das experiências criativas que podem ser usufruídas pelos turistas

Vídeo

Há um novo vídeo para divulgar o Algarve junto de quem gosta de participar em experiências autênticas
com base na cultura local do destino onde passa férias. Tem pouco mais de dois minutos e acaba de ser
lançado pelo Turismo do Algarve para atrair mais visitantes para o sul do país através do turismo criativo.

“O objetivo é dar a conhecer o Algarve das artes e ofícios aos turistas que desejam explorar de forma
criativa culturas diferentes da sua, interagindo com os destinos que escolhem para as férias”, explica o
Turismo do Algarve, acrescentando que “isso consegue-se no vídeo estreado há dias numa ação
promocional em Madrid”.
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Fotos D.R.
Desenvolvido pela produtora algarvia New Light Pictures, o novo vídeo está disponível em versão
espanhola, portuguesa e inglesa e apresenta o Algarve como um «território plural com uma alma só»,
conceito que realça a importância da tradição para a oferta turística do destino. 

“O património, a cultura, a tradição são elementos decisivos para construirmos uma proposta turística
com identidade própria e diferenciadora em relação aos nossos concorrentes. A oferta cultural tem vindo
a tornar-se na principal motivação para a escolha de um destino turístico, segundo revela o relatório
Flash Eurobarometer de final de 2021 sobre o comportamento dos europeus face ao turismo. Há assim
um novo paradigma e é também nele que pensamos quando apostamos num vídeo que quer pôr os
turistas em contacto com a essência do Algarve”, afirma o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

O vídeo insere-se no âmbito do projeto Algarve Craft & Food (ACF), que pretende estimular e
internacionalizar as indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos produtos
agroalimentares locais do Algarve. 

O projeto dinamizado pelo Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarvia e pela cooperativa QRER contempla
várias fases que culminarão na criação de 10 programas de turismo criativo até ao verão do próximo
ano e numa campanha de promoção internacional que ajudará a divulgar este novo segmento turístico
do Algarve.

Aprender a confecionar uma cataplana ou um doce fino de amêndoa, a trabalhar o esparto, a moldar
uma taça em barro ou a fazer pão tradicional da serra algarvia são exemplos das experiências criativas
que estão a ser desenhadas para os turistas usufruírem a partir de 2023.  

Até lá, está em fase de conclusão a brochura dedicada ao turismo criativo, com execução a cargo do
Turismo do Algarve, e estão em curso os “Prémios Algarve Craft & Food“, que distinguirão os
melhores produtos e programas turísticos criados no âmbito do projeto, bem como a melhor peça de
comunicação (artigo/reportagem) publicada sobre o ACF. Até ao dia 20 de outubro deste ano, poderão
concorrer aos prémios todos os produtores, artesãos e agentes turísticos que tiverem aderido ao
projeto e ainda meios ou profissionais de comunicação social que o tenham divulgado desde o seu
lançamento, em fevereiro de 2020. 
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O ACF é um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve
e no final espera vir a promover experiências turísticas sustentáveis, sobretudo nas zonas rurais e no
interior algarvio, apoiando e revitalizando em simultâneo práticas tradicionais que ajudem a aumentar o
rendimento de artesãos e produtores alimentares locais.

Toda a informação sobre o projeto disponível no site https://algarvecraftandfood.pt/.

Link

58/65

https://algarvecraftandfood.pt/
https://postal.pt/economia/rta-lanca-video-para-atrair-mais-visitantes-atraves-do-turismo-criativo-video/


TNEWS

03/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1190

REACH: -1

Vídeo do Algarve ajuda a atrair mais visitantes no segmento do
turismo criativo - TNEWS
O objetivo é dar a conhecer o Algarve das artes e ofícios aos turistas que desejam
explorar de forma criativa culturas diferentes da sua, interagindo com os destinos que
escolhem para as férias. E isso consegue-se no vídeo estreado há dias pelo T urismo do
Algarve numa ação promocional em Madrid.

Vídeo

O objetivo é dar a conhecer o Algarve das artes e ofícios aos turistas que desejam explorar de forma
criativa culturas diferentes da sua, interagindo com os destinos que escolhem para as férias. E isso
consegue-se no vídeo estreado há dias pelo Turismo do Algarve numa ação promocional em Madrid.

Desenvolvido pela produtora algarvia New Light Pictures, o novo vídeo está disponível em versão
espanhola, portuguesa e inglesa e apresenta o Algarve como um «território plural com uma alma só»,
conceito que realça a importância da tradição para a oferta turística do destino.

«O património, a cultura, a tradição são elementos decisivos para construirmos uma proposta turística
com identidade própria e diferenciadora em relação aos nossos concorrentes. A oferta cultural tem vindo
a tornar-se na principal motivação para a escolha de um destino turístico, segundo revela o relatório
Flash Eurobarometer de final de 2021 sobre o comportamento dos europeus face ao turismo. Há assim
um novo paradigma e é também nele que pensamos quando apostamos num vídeo que quer pôr os
turistas em contacto com a essência do Algarve», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

O vídeo insere-se no âmbito do projeto Algarve Craft & Food (ACF), que pretende estimular e
internacionalizar as indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos produtos
agroalimentares locais do Algarve.

59/65

https://youtu.be/IleCeSlHkeE


O projeto dinamizado pelo Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarvia e pela cooperativa QRER contempla
várias fases que culminarão na criação de 10 programas de turismo criativo até ao verão do próximo
ano e numa campanha de promoção internacional que ajudará a divulgar este novo segmento turístico
do Algarve.

Aprender a confecionar uma cataplana ou um doce fino de amêndoa, a trabalhar o esparto, a moldar
uma taça em barro ou a fazer pão tradicional da serra algarvia são exemplos das experiências criativas
que estão a ser desenhadas para os turistas usufruírem a partir de 2023.

Até lá, está em fase de conclusão a brochura dedicada ao turismo criativo, com execução a cargo do
Turismo do Algarve, e estão em curso os «Prémios Algarve Craft & Food», que distinguirão os melhores
produtos e programas turísticos criados no âmbito do projeto, bem como a melhor peça de
comunicação (artigo/reportagem) publicada sobre o ACF. Até ao dia 20 de outubro deste ano, poderão
concorrer aos prémios todos os produtores, artesãos e agentes turísticos que tiverem aderido ao
projeto e ainda meios ou profissionais de comunicação social que o tenham divulgado desde o seu
lançamento, em fevereiro de 2020.

O ACF é um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve
e no final espera vir a promover experiências turísticas sustentáveis, sobretudo nas zonas rurais e no
interior algarvio, apoiando e revitalizando em simultâneo práticas tradicionais que ajudem a aumentar o
rendimento de artesãos e produtores alimentares locais.
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Projeto Algarve Craft & Food lança vídeo promocional para o
turismo criativo
Há um novo vídeo para divulgar o sul junto de quem gosta de experiências com base na
cultura local, no âmbito do projeto Algarve Craft & Food.

Há um novo vídeo para divulgar o sul junto de quem gosta de
experiências com base na cultura local, no âmbito do projeto
Algarve Craft & Food.
Há um novo vídeo para divulgar o Algarve junto de quem gosta de participar em experiências autênticas
com base na cultura local do destino onde passa férias. Tem pouco mais de dois minutos e acaba de ser
lançado pelo Turismo do Algarve para atrair mais visitantes para o sul do país através do turismo criativo.

O objetivo é dar a conhecer o Algarve das artes e ofícios aos turistas que desejam explorar de forma
criativa culturas diferentes da sua, interagindo com os destinos que escolhem para as férias. E isso
consegue-se no vídeo estreado há dias pelo Turismo do Algarve numa ação promocional em Madrid.
Desenvolvido pela produtora algarvia New Light Pictures, o novo vídeo está disponível em versão
espanhola, portuguesa e inglesa e apresenta o Algarve como um «território plural com uma alma só»,
conceito que realça a importância da tradição para a oferta turística do destino.
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«O património, a cultura, a tradição são elementos decisivos para construirmos uma proposta turística
com identidade própria e diferenciadora em relação aos nossos concorrentes. A oferta cultural tem vindo
a tornar-se na principal motivação para a escolha de um destino turístico, segundo revela o relatório
Flash Eurobarometer de final de 2021 sobre o comportamento dos europeus face ao turismo. Há assim
um novo paradigma e é também nele que pensamos quando apostamos num vídeo que quer pôr os
turistas em contacto com a essência do Algarve», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

O vídeo insere-se no âmbito do projeto Algarve Craft & Food (ACF), que pretende estimular e
internacionalizar as indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e nos produtos
agroalimentares locais do Algarve. O projeto dinamizado pelo Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarvia e
pela cooperativa QRER contempla várias fases que culminarão na criação de 10 programas de turismo
criativo até ao verão do próximo ano e numa campanha de promoção internacional que ajudará a
divulgar este novo segmento turístico do Algarve.

(Vídeo)

Aprender a confecionar uma cataplana ou um doce fino de amêndoa, a trabalhar o esparto, a moldar
uma taça em barro ou a fazer pão tradicional da serra algarvia são exemplos das experiências criativas
que estão a ser desenhadas para os turistas usufruírem a partir de 2023.

Até lá, está em fase de conclusão a brochura dedicada ao turismo criativo, com execução a cargo do
Turismo do Algarve, e estão em curso os «Prémios Algarve Craft & Food», que distinguirão os melhores
produtos e programas turísticos criados no âmbito do projeto, bem como a melhor peça de
comunicação (artigo/reportagem) publicada sobre o ACF.

Até ao dia 20 de outubro deste ano, poderão concorrer aos prémios todos os produtores, artesãos e
agentes turísticos que tiverem aderido ao projeto e ainda meios ou profissionais de comunicação social
que o tenham divulgado desde o seu lançamento, em fevereiro de 2020.

O ACF é um projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve
e no final espera vir a promover experiências turísticas sustentáveis, sobretudo nas zonas rurais e no
interior algarvio, apoiando e revitalizando em simultâneo práticas tradicionais que ajudem a aumentar o
rendimento de artesãos e produtores alimentares locais.

Toda a informação sobre o projeto disponível aqui.

(Link)
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Algarve aposta no turismo criativo em novo vídeo e vai lançar
novas experiências
Novo vídeo promocional convida turistas a “sentir e criar, cheirar, ouvir e tocar o Algarve
em diálogo com a natureza, com as histórias e com a memória”. Projecto promete novas
experiências turísticas em 2023.

Há alguns anos que o Algarve procura mostrar que não é só um destino de sol e praia, com uma aposta
crescente no segmento dos eventos, na natureza e, recentemente, no turismo criativo. Focado no
binómio das artes manuais e da gastronomia da região, o projecto Algarve Craft & Food quer convidar
os turistas a conhecer a região através da participação “em experiências autênticas com base na cultura
local”.

O novo vídeo promocional, divulgado esta segunda-feira em comunicado, incentiva a rumar a Sul para
“sentir e criar, cheirar, ouvir, tocar o Algarve em diálogo com a natureza, com as histórias e com a
memória que ainda aqui habita”.

Entre fotografias antigas a preto e branco e vídeos bucólicos de paisagens de serra e praia, mostra-se
que o Algarve também é terra de pesca, de empreita, barro e caldeireiros, de amendoeiras em flor, de
salinas e laranjais, de pão de forno a lenha, cataplanas e doce fino.

(Vídeo)

Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, “o património, a cultura, a tradição são
elementos decisivos para construirmos uma proposta turística com identidade própria e diferenciadora
em relação aos nossos concorrentes”.

“A oferta cultural tem vindo a tornar-se na principal motivação para a escolha de um destino turístico,
segundo revela o relatório Flash Eurobarometer de final de 2021 sobre o comportamento dos europeus
face ao turismo”, acrescenta, citado pela nota de imprensa. “Há assim um novo paradigma e é também
nele que pensamos quando apostamos num vídeo que quer pôr os turistas em contacto com a essência
do Algarve.”
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O vídeo promocional, desenvolvido pela produtora algarvia New Light Pictures e lançado em português,
espanhol e inglês, “pretende estimular e internacionalizar as indústrias culturais e criativas baseadas no
artesanato e nos produtos agro-alimentares locais do Algarve”, procurando “atrair mais visitantes para o
sul do país através do turismo criativo”.

Além do vídeo, o projecto dinamizado pelo Turismo do Algarve, pela Tertúlia Algarvia e pela cooperativa
QRER integra várias fases que “culminarão na criação de dez programas de turismo criativo até ao Verão
do próximo ano e numa campanha de promoção internacional que ajudará a divulgar este novo
segmento turístico do Algarve”.

Entre as experiências em desenvolvimento, revela-se, está a possibilidade de “aprender a confeccionar
uma cataplana ou um doce fino de amêndoa, a trabalhar o esparto, a moldar uma taça em barro ou a
fazer pão tradicional da serra algarvia”.

O projecto, co-financiado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve, tem
como objectivo “promover experiências turísticas sustentáveis, sobretudo nas zonas rurais e no interior
algarvio, apoiando e revitalizando em simultâneo práticas tradicionais que ajudem a aumentar o
rendimento de artesãos e produtores alimentares locais”.
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