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4 dias de ação por um turismo mais sustentável no Algarve
Durante quatro dias, de 18 a 22 de outubro, o maior evento de turismo de natureza e
sustentabilidade do Algarve que reúne a Bienal de T urismo de Natureza (BT N) e o
Algarve Nature Fest (ANF), volta a realizar-se na vila de Aljezur.

Durante quatro dias, de 18 a 22 de outubro, o maior evento de turismo de natureza e sustentabilidade do
Algarve que reúne a Bienal de Turismo de Natureza (BTN) e o Algarve Nature Fest (ANF), volta a realizar-se na
vila de Aljezur.

José Gonçalves, presidente do Município que, mais uma vez, acolhe evento refere que: “Mais do que
afirmada, como uma das mais bem preservadas zonas da Europa, é obrigatório repensar, articular,
responsabilizar e encontrar os meios e ações necessárias para a sustentabilidade destas regiões. Aljezur,
vai uma vez mais ser o centro dessa afirmação, mas também desse desafio, de agir para garantir o hoje
e o amanhã”.

O evento inicia com atividades para os mais jovens no dia 18, seguidas de três dias essencialmente
direcionados aos profissionais, e um último dia dedicado ao público em geral. Nesta 2ª fase do evento
existirá uma área expositiva, onde empresas de vários sectores apresentam os seus produtos e
serviços, criam oportunidades de negócio e estabelecem contactos com agentes de outras atividades.

A inauguração terá lugar a 19 de outubro, pelas 9h30, com a cerimónia de abertura do Espaço
Expositivo e de Debate, e com o início das Oficinas de Conhecimento. Este momento contará com a
presença das entidades organizadoras, Associação Vicentina, Região de Turismo do Algarve e Município
de Aljezur e, ainda, entidades públicas e privadas ligadas ao turismo, sustentabilidade e ambiente.

A utilização consciente dos recursos naturais, a criação de serviços turísticos ambientalmente
responsáveis, a implementação de tecnologias verdes nas unidades hoteleiras e demais empresas do
setor, e dos sectores adjacentes, o tratamento de resíduos, a produção ecológica de bens e, não menos
importante, o (re)aproveitamento de bens e energias são alguns dos temas que serão abordados na 2ª
Fase do Algarve + Sustentável e que demonstram a importância de todos, e cada um de nós, neste
propósito.
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https://regiao-sul.pt/sociedade/turismo-do-algarve-promove-destino-em-outubro/598840?swcfpc=1


Segundo a Presidente da Associação Vicentina, Aura Fraga, a região encontra-se numa nova fase:
"Atingido o desafio da afirmação do património natural como o grande ativo para o desenvolvimento de
territórios ambientalmente qualificados, o novo desafio é continuar a estruturar uma oferta turística
diferenciada e de qualidade que garanta um turismo de natureza sustentável".

Já o Presidente da Região de Turismo, João Fernandes, reitera: “O caminho para a sustentabilidade dos
destinos turísticos é, cada vez mais, um imperativo que a todos convoca e os eventos como o “Algarve
+ Sustentável” são fundamentais na mudança do mindset dos diferentes stakeholders, particularmente
entre as novas gerações, mais conscientes dos impactos das suas ações e das oportunidades de
melhoria.”

A programação completa desta 2 fase do "Algarve + Sustentável" já está disponível no site
www.algarvemaisustentavel.pt.

Todas as atividades são gratuitas, ainda que a inscrição seja obrigatória, devido ao número limitado de
participantes.

Porque há mudanças que ninguém consegue fazer sozinho e a implementação de um turismo
sustentável no Algarve é uma delas, durante estes dias o mote será: um turismo para todos, todos por
um turismo mais sustentável no Algarve.

(Link)
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Aljezur prepara-se para acolher o certame Algarve + Sustentável
Aljezur prepara-se para acolher a segunda fase do Algarve + Sustentável, de 18 a 22 de
outubro, o maior evento de turismo de natureza e sustentabilidade da região.

 

Aljezur prepara-se para acolher a segunda fase do Algarve +
Sustentável, de 18 a 22 de outubro, o maior evento de turismo
de natureza e sustentabilidade da região.
Durante quatro dias, de 18 a 22 de outubro, o maior evento de turismo de natureza e sustentabilidade
do Algarve que reúne a Bienal de Turismo de Natureza (BTN) e o Algarve Nature Fest (ANF), volta a
realizar-se na vila de Aljezur.

Para José Gonçalves, presidente do município que, mais uma vez, acolhe evento esta é «uma das mais
bem preservadas zonas da Europa, é obrigatório repensar, articular, responsabilizar e encontrar os
meios e ações necessárias para a sustentabilidade destas regiões. Aljezur, vai uma vez mais ser o centro
dessa afirmação, mas também desse desafio, de agir para garantir o hoje e o amanhã».

O evento inicia com atividades para os mais jovens no dia 18, seguidas de três dias sobretudo
direcionados aos profissionais, e um último dia dedicado ao público.

Nesta segunda fase do evento existirá uma área expositiva, onde empresas de vários sectores
apresentam os seus produtos e serviços, criam oportunidades de negócio e estabelecem contactos com
agentes de outras atividades.
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A inauguração terá lugar a 19 de outubro, pelas 9h30, com a cerimónia de abertura do Espaço
Expositivo e de Debate, e com o início das Oficinas de Conhecimento.

Este momento contará com a presença das entidades organizadoras, Associação Vicentina, Região de
Turismo do Algarve e município de Aljezur e, ainda, entidades públicas e privadas ligadas ao turismo,
sustentabilidade e ambiente.

A utilização consciente dos recursos naturais, a criação de serviços turísticos ambientalmente
responsáveis, a implementação de tecnologias verdes nas unidades hoteleiras e demais empresas do
sector, e dos sectores adjacentes, o tratamento de resíduos, a produção ecológica de bens e, não
menos importante, o (re)aproveitamento de bens e energias são alguns dos temas que serão abordados
na segunda fase do Algarve + Sustentável.

Segundo a presidente da Associação Vicentina, Aura Fraga, a região encontra-se numa nova fase.

«Atingido o desafio da afirmação do património natural como o grande ativo para o desenvolvimento de
territórios ambientalmente qualificados, o novo desafio é continuar a estruturar uma oferta turística
diferenciada e de qualidade que garanta um turismo de natureza sustentável». considera.

Por sua vez, João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve reitera que «o caminho para a
sustentabilidade dos destinos turísticos é, cada vez mais, um imperativo que a todos convoca e os
eventos como o Algarve + Sustentável são fundamentais sobretudo nas novas gerações, mais
conscientes dos impactos das suas ações e das oportunidades de melhoria».

A programação completa desta segunda fase do Algarve + Sustentável já está disponível aqui.

Todas as atividades são gratuitas, ainda que a inscrição seja obrigatória, devido ao número limitado de
participantes esperado.

(Link)
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Vinhos do Algarve com quebras na produção na ordem dos 20%
De acordo com Sara Silva, presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve, a produção de
vinho na região deve registar este ano uma quebra de 20% face a 2021 devido à seca e
ao calor,

A produção de vinho do Algarve este ano deve registar uma quebra de 20% face a 2021 devido à seca e
ao calor, que impediram o normal desenvolvimento da uva, estimou a presidente da Comissão
Vitivinícola do Algarve.

Em declarações à Lusa, Sara Silva adiantou que, até junho, as expectativas dos seus cerca de 50
produtores eram de “crescimento” depois de “um ano recorde” em 2021, mas as elevadas
temperaturas e a falta de chuva prejudicaram o crescimento dos bagos e as perspetivas para a colheita
deste ano situam-se entre 1.000.000 e 1.200.000 litros.

“O que temos apurado, efetivamente, é que vai haver uma quebra de produção que ronda os 20%”,
afirmou, explicando que “o facto de não haver precipitação” obriga os produtores a “começar a rega
com cada vez mais antecedência” e as “altas temperaturas, principalmente no mês de julho, fizeram
com que algumas vinhas registassem escaldão”.

A presidente da direção da Comissão Vitivinícola do Algarve esclareceu que, apesar de “não terem sido
muitas”, das vinhas afetadas por escaldão, muitas acabaram por sofrer “stresse hídrico” e “os bagos não
se desenvolveram da melhor forma, comprometendo a rentabilidade esperada”.

“Efetivamente, ao fazerem a vindima, [os produtores] verificaram que o que havia na vinha não era o
expectável”, acrescentou, assegurando que a predominância de “pequenos produtores, com um ou dois
hectares”, e a “seleção manual nas vinhas e nas adegas, garante a qualidade” do produto final, “apesar
de não ser um ano brilhante”.

5/41



Sara Silva assinalou que, em 2021, a Comissão teve “um dos anos recorde de produção, com mais de
1.500.000 litros”, e os dados disponíveis até agora – que só serão confirmados em novembro -,
apontam para que a colheita “alcance sem dúvida 1.000.000 de litros, mas fique aquém do ano
passado” e “não ultrapasse 1.200.000 de litros”.

A presidente da Comissão Vitivinícola algarvia explicou que, apesar de a rega ter sido antecipada por
“muitos dos produtores” e começado em maio, “com custos acrescidos”, “alguns deles consideraram
que deviam ter começado antes, tendo em conta o resultado final” da vindima, que foi antecipada até às
últimas semanas de julho.

“É preciso um acompanhamento da maturação”, sustentou, sublinhando que “a vindima deve avançar o
quanto antes”, logo que as condições sejam ideais, porque o calor altera rapidamente os níveis de acidez
e pode prejudicar a qualidade final.

Neste ponto, os produtores deparam-se com a falta de mão-de-obra especializada e a “dificuldade em
encontrar pessoas disponíveis para o trabalho na vinha”, realçou a presidente da Comissão, que tem
produtores “um pouco por todo o Algarve”, mas com maior incidência em Lagoa, Silves, Lagos e Tavira.

Os vinhos do Algarve têm a particularidade de “a comercialização ser sobretudo feita na região”,
aproveitando a proximidade com o turismo e as oportunidades que o enoturismo aporta ao setor,
observou.

“Temos em média pouco mais de um milhão de garrafas comercializadas e, no total, cerca de 70% a
80% é vendida aqui na região. O remanescente tem alguma expressão, ainda pouca, a nível nacional, e o
restante, cerca de 10 a 15%, é para alguma exportação, através de grandes casas que já estão mais
estabelecidas além-fronteiras”, quantificou.

O setor vitivinícola do Algarve procura agora “desenvolver ainda mais um produto em expansão, que é o
enoturismo, associado à restauração e alojamento”, e aproveitar a “dinâmica do turismo” e os “canais
da hotelaria e da restauração” para escoar uma colheita de 2022 da qual “vão sair seguramente
excelentes vinhos, mas não com as quantidades desejadas”, concluiu.
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Primeiro parque aquático coberto abre dia 20 em Quarteira
O "primeiro parque aquático coberto da Península Ibérica", o Aquashow Indoor, em
Quarteira, Loulé, abre no próximo dia 20, anunciou a empresa em comunicado, onde
explica que este equipamento terá atrações para toda a família, com piscinas acessíveis
para pessoas de mobilidade condicionada.

O "primeiro parque aquático coberto da Península Ibérica", o Aquashow Indoor, em Quarteira, Loulé, abre
no próximo dia 20, anunciou a empresa em comunicado, onde explica que este equipamento terá
atrações para toda a família, com piscinas acessíveis para pessoas de mobilidade condicionada.

A empresa acrescenta que o novo parque terá jacuzzis, escorregas aquáticos infantis, piscina para
bebés, jatos de água, cascatas, piscina de aventura (com uma parede de escalada, rede, argolas),
piscina de ondas, piscina infantil com escorregas e canhões de água.

Naquele novo espaço, é também possível usufruir de uma zona de SPA exclusiva para maiores de 13
anos, com piscina de relaxamento com jacuzzis, jatos de água, camas de água com borbulhas, circuito
de rio rápido, onde é possível nadar contra a corrente, passeio sensorial de contrastes, banho com balde,
duche escocês, duche com óleos de essências, piscina de essências, sauna, banho turco, terma, poço
gelado, fonte de gelo e duas salas para massagens.

De entre todas as atrações, a empresa destaca o "Tornado", um escorrega de grandes dimensões, que
se desenvolve todo pela parte exterior e têm início na zona mais alta do edifício, uma torre de 26 metros
de altura. Aqui, numa boia com capacidade até quatro pessoas, os utentes entram num cone gigante,
com diâmetro de 16 metros, que proporciona uma sensação de queda livre.

Durante toda a viagem poderão ouvir musica e visualizar as luzes relacionadas com o tema que
escolheram no inicio.
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Embora este novo parque esteja localizado dentro do complexo do Aquashow, funcionará
independentemente do parque aquático ao ar livre e do hotel.

Em breve, estão disponíveis os primeiros bilhetes para venda com 10% de desconto, através do site
oficial. Este será exclusivo e válido para compras até ao próximo domingo. Segundo o site da empresa,
os preços normais para um dia inteiro são: 58,5 euros (adultos); 49,50 (crianças dos 6 aos 12 anos e
seniores, com mais de 65 anos).

Há entradas mais baratas para períodos de três e quatro horas.
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Programa Apoiar reforçado para alojamento, restauração e
similares
Programa foi criado pelo Governo para aliviar a tesouraria das empresas durante a
pandemia de Covid-19 por meio da atribuição de subsídios a fundo perdido em função de
quebras de faturação.

O acordo de Concertação Social, que foi este domingo assinado pelos parceiros sociais e o Governo
prevê o reforço da medida Apoiar.pt para o alojamento, restauração e similares.

O "reforço da medida Apoiar.pt dirigida ao setor do alojamento, restauração e similares, e de outras
atividades turísticas", integra o leque de medidas do acordo de médio prazo para melhoria de
rendimentos, salários e competitividade, a que a Lusa teve acesso, no capítulo dedicado à simplificação e
redução dos custos e contexto.

O Apoiar.pt foi uma das medidas criadas pelo Governo para aliviar a tesouraria das empresas durante a
pandemia, sobretudo durante os períodos de confinamento em que a sua atividade foi restringida, sendo-
lhes atribuído um subsídio a fundo perdido em função da quebra de faturação.

O texto do acordo não detalha de que forma será feito o reforço do Apoiar que, desta vez, visará mitigar
o impacto do atual contexto de aumentos de custos.

O mesmo documento contempla ainda a efetivação do mecanismo de restituição do IVA suportado e
não dedutível com as despesas relativas à organização de congressos, feiras, exposições, seminários,
conferências e similares.

Prevista está ainda a aprovação da Agenda para a Competitividade do Comércio e dos Serviços, assente
no crescimento e inovação (capacitação, transições verde e digital) e na competitividade urbana e
coesão territorial (conhecimento e informação - cadastro comercial, regeneração urbana das áreas
comerciais e promoção e marketing).
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O acordo de médio prazo para melhoria de rendimentos, salários e competitividade terá a vigência desta
legislatura (até 2026), sendo subscrito pelas quatro confederações patronais e pela UGT, mas não pela
CGTP, numa cerimónia hoje no Palácio Foz, em Lisboa, com a presença do primeiro-ministro.
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O turismo do sono está a crescer - inclusive em Portugal
CNN Portugal

Ir de férias pode parecer uma forma muito pouco convencional de tentar melhorar os seus hábitos de
sono. Mas o turismo do sono tem vindo a ganhar popularidade há vários anos, com um número
crescente de estadias focadas em dormir a surgir em hotéis e resorts no mundo inteiro.

O interesse disparou desde a pandemia, com uma série de estabelecimentos de renome a centrarem a
sua atenção nas pessoas que sofrem de privação de sono. Durante os últimos 12 meses, Park Hyatt
New York abriu a suite Bryte Restorative Sleep, uma suite de 86 m2 repleta de amenidades para
melhorar o sono, enquanto a Rosewood Hotels & Resorts lançou recentemente uma coleção de retiros
chamada a Alquimia do Sono, que foram concebidas para “promover o descanso”.

Zedwell, o primeiro hotel dedicado ao sono em Londres, que dispõe de quartos equipados com uma
inovadora estrutura à prova de som, abriu no início de 2020. Por sua vez, o fabricante sueco de camas
Hastens lançou o primeiro Hästens Sleep Spa Hotel, um hotel boutique de 15 quartos, na cidade
portuguesa de Coimbra.

Porque é que o sono se tornou subitamente um foco tão grande para a indústria de viagens?

Rebecca Robbins, investigadora especializada na área do sono e coautora do livro "Sleep for Success!"
acredita que esta mudança já vem de há muito tempo, sobretudo no que diz respeito aos hotéis.

“Quando há oportunidade para tal, os viajantes reservam hotéis para dormir”, diz à CNN Travel, antes de
salientar que a indústria hoteleira se tem concentrado principalmente em coisas que, no passado,
prejudicavam o sono.

“As pessoas associam normalmente viagens a refeições decadentes, alterações nos horários para
descansar, às atrações e coisas que se fazem enquanto se viaja, que acontecem à custa do sono”,
acrescenta. "Agora, creio que houve simplesmente uma tremenda mudança sísmica na nossa
consciência coletiva e na priorização do bem-estar e saúde.”
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A pandemia à escala mundial parece ter desempenhado um enorme papel neste contexto. Um estudo
publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine revelou que 40% dos mais de 2.500 adultos participantes
relataram uma redução na qualidade do seu sono desde o início da pandemia.

“Houve uma crescente consciencialização em relação ao sono durante o período da covid-19 e,
provavelmente, porque muitas pessoas sofreram com esta falta de sono”, diz Robbins.

Malminder Gill, hipnoterapeuta, meditador e treinador holístico, também notou uma mudança de
atitude em relação ao sono. “Parece que está tudo a trabalhar para a longevidade, e acho que isso tem
de facto impulsionado as coisas”, disse Gill à CNN Travel.

“Não é surpresa nenhuma que o sono é um elemento importante nas nossas vidas. A falta de sono pode
causar muitos problemas diferentes no corpo e para a sua saúde mental. Ou seja, ansiedade, depressão,
mau estado de espírito, mudanças de humor, todo o tipo de coisas, para além do cansaço.”

Gill fez uma parceria com o Cadogan, um Hotel Belmond em Londres, para criar um serviço especial para
os hóspedes com problemas de sono chamado “Sleep Concierge”.

Este serviço inclui uma gravação de meditação indutora de sono, um menu de almofadas com opções
que atendem às diferentes necessidades dos hóspedes, que podem preferir dormir de costas ou de lado.
Também tem a opção de um cobertor com peso, um chá para dormir especialmente concebido para o
serviço e um spray perfumado para a almofada.

“Coisas diferentes funcionam para pessoas diferentes em fases diferentes da sua vida”, diz Gill sobre os
diferentes artigos oferecidos dentro do serviço.

“Temos tentado aumentar as probabilidades a nosso favor. Se combinarmos todas essas coisas, diria
que há uma maior probabilidade de termos um sono de melhor qualidade. Mas não me parece que seja
igual para todos.”

Os tipos de programas de sono e/ou retiros oferecidos por hotéis e resorts também tendem a variar,
com diferentes estabelecimentos a abordarem o conceito de diferentes maneiras.

A prestigiada cadeia hoteleira Six Senses oferece uma variedade de programas de sono, de três a sete
dias ou mais, em diversas propriedades, enquanto o Brown's Hotel, um hotel Rocco Forte em Mayfair,
Londres, recentemente inaugurou as ‘Forte Winks’, uma experiência de duas noites concebida
especialmente para ajudar os hóspedes “a dormir serenamente”.

“O sono tem uma importância enorme e notámos que há de facto uma tendência no turismo do sono, e
no bem-estar em geral, depois da covid e dos confinamentos”, explica Daniela Moore, gerente sénior de
relações públicas do grupo Rocco Forte Hotels. “Portanto, queríamos aproveitar a oportunidade para
mostrar o Brown's como um hotel que se preocupa em oferecer-lhe a sua melhor noite de sono.”

Para Gill, o surgimento constante deste tipo de experiências é um sinal de que a “narrativa de ficar
acordado para fazer as coisas” está a ser desafiada, e as pessoas começam a ter uma compreensão
mais profunda de quão importante é o sono.

Mas será que as experiências de viagens de curto prazo focadas no sono podem realmente ter um
impacto a longo prazo sobre o sono geral de uma pessoa?

Segundo Robbins, experiências de viagem centradas em “estratégias de sono saudável” que visam
fornecer aos hóspedes os instrumentos de que necessitam para melhorar o seu sono podem ser
extremamente benéficas, desde que um especialista médico ou científico conceituado esteja envolvido de
alguma forma para ajudar a determinar se pode haver algo mais em jogo.

“Se alguém vier a um destes retiros e não estiver a ver nenhum progresso, poderá ser porque tem um
distúrbio do sono não tratado”, explica, apontando como potenciais causas como a apneia do sono,
síndrome das pernas inquietas, ou insónia.
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“É por isso que é de importância extrema certificar-se de que os hotéis estão a fazer parcerias com
cientistas e profissionais médicos que possam conferir cuidadosamente estas estratégias.”

O Mandarim Oriental, em Genebra, deu um passo em frente ao juntar-se ao CENAS, uma clínica médica
privada especializada em sono na Suíça, para elaborar um programa de três dias que estuda os padrões
de sono dos hóspedes a fim de identificar potenciais distúrbios.

Embora a maioria dos estabelecimentos e experiências focados no sono tendam a enquadrar-se no
setor das viagens de luxo, Robbins acredita que todos os hotéis e resorts deveriam fazer disto uma
prioridade. “Há formas de o tornar significativo em cada nível", acrescenta, salientando que "não custa
muito deixar um par de tampões para os ouvidos ao lado da mesa de cabeceira”.

À medida que o turismo do sono continua a crescer, Robbins diz estar ansiosa por ver “quem realmente
continua a ser pioneiro e a pensar criativamente sobre este assunto”, salientando que existem inúmeros
caminhos que ainda não foram completamente explorados quando se trata de viajar e da ciência do
sono.

“A ideia de que viajar pode rejuvenescê-lo e permitir-lhe regressar a casa renovado e restaurado é uma
proposta verdadeiramente entusiasmante”, acrescenta.
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TVI

10/10/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 50741

REACH: -1

Um grupo de orcas foi avistado a 5 milhas da Praia da Galé em
Albufeira
Um grupo de orcas foi avistado a 5 milhas da Praia da Galé em Albufeira

Um grupo de orcas foi avistado a 5 milhas da Praia da Galé em Albufeira
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EXECUTIVE DIGEST

10/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Nómadas digitais duplicam em Lisboa e Porto. Investimento
imobiliário altera oferta de estudantes para estes profissionais
Um nómada digital é aquele que aproveita as novas tecnologias para poder desenvolver o
seu trabalho de forma remota, em qualquer lugar, e estão a fazer mudar a forma e o tipo
de investimentos no mercado imobiliário das duas principais cidades do país.

Um nómada digital é aquele que aproveita as novas tecnologias para poder desenvolver o seu trabalho
de forma remota, em qualquer lugar, e estão a fazer mudar a forma e o tipo de investimentos no
mercado imobiliário das duas principais cidades do país.

De acordo com os dados da InvestPorto (plataforma de investimento da Câmara do Porto) ao
‘Expresso’, com base nos dado da Nomad List, este ano chegaram 145 mil nómadas digitais a Lisboa e
40 mil ao Porto. Em comparação com o período homólogo de 2021, registou-se um aumento de 95%
na capital e de 129% na invicta.

Só na cidade do Porto registaram-se 2.600 chegadas por mês, mas, de acordo com a mesma fonte,
espera-se que aumente até ao final de 2023 para 5.000 chegadas.

Tem-se registado ao longo dos tempos um cenário em que os proprietários retiram as suas casas de
arrendamento para colocarem em Alojamento Local. De acordo com os dados do Idealista ao
‘Expresso’, a oferta no Porto caiu 84% e em Lisboa 77%.

Do lado da oferta de habitação, o mercado tem-se deparado com grandes dificuldades, tendo inclusive
alguns operadores optado por alterar a sua oferta dos estudantes para estes profissionais.

Do lado das empresas também estão a encontrar dificuldades em encontrar alojamento para estes
colaboradores, optando inclusive por concretizar parcerias com operadores do setor do alojamento,
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DN

10/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CÉU NEVES

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 4100

Subida de preços faz crescer protestos e associativismo
Alimentação, habitação, energia, combustíveis têm sofrido constantes aumentos e com
valores que não eram registados há 30 anos.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

10/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Governo promete atualizar escalões de IRS todos os anos
Os compromissos ao nível do IRS para os próximos anos são destacados pela UGT , no
final de uma curta maratona de negociações que multiplicou os apoios às empresas
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DINHEIRO VIVO

09/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Seca leva a quebra de 20% na produção de vinhos do Algarve
A produção de vinho do Algarve este ano deve registar uma quebra de 20% face a 2021
devido à seca e ao calor, que impediram o normal desenvolvimento da uva, estimou a
presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve.

A produção de vinho do Algarve este ano deve registar uma quebra de 20% face a 2021 devido à seca e
ao calor, que impediram o normal desenvolvimento da uva, estimou a presidente da Comissão
Vitivinícola do Algarve.

Em declarações à Lusa, Sara Silva adiantou que, até junho, as expectativas dos seus cerca de 50
produtores eram de "crescimento" depois de "um ano recorde" em 2021, mas as elevadas
temperaturas e a falta de chuva prejudicaram o crescimento dos bagos e as perspetivas para a colheita
deste ano situam-se entre 1.000.000 e 1.200.000 litros.

"O que temos apurado, efetivamente, é que vai haver uma quebra de produção que ronda os 20%",
afirmou, explicando que "o facto de não haver precipitação" obriga os produtores a "começar a rega
com cada vez mais antecedência" e as "altas temperaturas, principalmente no mês de julho, fizeram
com que algumas vinhas registassem escaldão".

A presidente da direção da Comissão Vitivinícola do Algarve esclareceu que, apesar de "não terem sido
muitas", das vinhas afetadas por escaldão, muitas acabaram por sofrer "stresse hídrico" e "os bagos não
se desenvolveram da melhor forma, comprometendo a rentabilidade esperada".

"Efetivamente, ao fazerem a vindima, [os produtores] verificaram que o que havia na vinha não era o
expectável", acrescentou, assegurando que a predominância de "pequenos produtores, com um ou dois
hectares", e a "seleção manual nas vinhas e nas adegas, garante a qualidade" do produto final, "apesar
de não ser um ano brilhante".

Sara Silva assinalou que, em 2021, a Comissão teve "um dos anos recorde de produção, com mais de
1.500.000 litros", e os dados disponíveis até agora - que só serão confirmados em novembro -,
apontam para que a colheita "alcance sem dúvida 1.000.000 de litros, mas fique aquém do ano
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passado" e "não ultrapasse 1.200.000 de litros".

A presidente da Comissão Vitivinícola algarvia explicou que, apesar de a rega ter sido antecipada por
"muitos dos produtores" e começado em maio, "com custos acrescidos", "alguns deles consideraram
que deviam ter começado antes, tendo em conta o resultado final" da vindima, que foi antecipada até às
últimas semanas de julho.

"É preciso um acompanhamento da maturação", sustentou, sublinhando que "a vindima deve avançar o
quanto antes", logo que as condições sejam ideais, porque o calor altera rapidamente os níveis de acidez
e pode prejudicar a qualidade final.

Neste ponto, os produtores deparam-se com a falta de mão-de-obra especializada e a "dificuldade em
encontrar pessoas disponíveis para o trabalho na vinha", realçou a presidente da Comissão, que tem
produtores "um pouco por todo o Algarve", mas com maior incidência em Lagoa, Silves, Lagos e Tavira.

Os vinhos do Algarve têm a particularidade de "a comercialização ser sobretudo feita na região",
aproveitando a proximidade com o turismo e as oportunidades que o enoturismo aporta ao setor,
observou.

"Temos em média pouco mais de um milhão de garrafas comercializadas e, no total, cerca de 70% a
80% é vendida aqui na região. O remanescente tem alguma expressão, ainda pouca, a nível nacional, e o
restante, cerca de 10 a 15%, é para alguma exportação, através de grandes casas que já estão mais
estabelecidas além-fronteiras", quantificou.

O setor vitivinícola do Algarve procura agora "desenvolver ainda mais um produto em expansão, que é o
enoturismo, associado à restauração e alojamento", e aproveitar a "dinâmica do turismo" e os "canais
da hotelaria e da restauração" para escoar uma colheita de 2022 da qual "vão sair seguramente
excelentes vinhos, mas não com as quantidades desejadas", concluiu.
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POSTAL

09/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

A saúde e o bem estar casam bem com a maior actividade
económica mundial: o turismo | Por Elidérico Viegas - Postal do
Algarve
Análise e perspetivas turísticas (10) | A opinião de Elidérico Viegas, empresário e gestor
hoteleiro: “O homem quando está saudável, não quer guerra com ninguém" – Denise
CamposAnálise e perspetivas turísticas (10) | A opinião de Elidérico Viegas, empresário e
gestor hoteleiro: “O homem quando está saudável, não quer guerra com ninguém" –
Denise Campos

A saúde é não só um valor inquestionável, como um direito de cidadania das sociedades modernas e
desenvolvidas. E se é verdade que o turismo se encontra associado sobretudo ao lazer, não é menos
verdade que a saúde casa bem com a maior actividade económica mundial – o turismo.

O turismo tornou-se não só numa necessidade fundamental das sociedades modernas, mas também
num sector económico estratégico e prioritário, e um direito dos cidadãos, incluindo os grupos com
carências específicas de cuidados de saúde contínuos, prolongados ou não, alargando horizontes
impensáveis no passado em matéria de longevidade e qualidade de vida das populações em geral.

A generalização da actividade turística, e a sua consequente massificação e democratização, passou a
ser um direito de todos, sem fronteiras nem constrangimentos de qualquer espécie. Todos integram a
vida económica, social e cultural e, por conseguinte, todos devem poder usufruir do direito ao lazer, à
saúde e ao turismo.

O envelhecimento populacional é um fenómeno actual, presente nas sociedades contemporâneas, o que
só por si justifica a criação de condições que permitam um maior acesso a bens e serviços turísticos e de
saúde.

“Um destino turístico de futuro e com futuro, precise aliar aos seus atractivos turísticos tradicionais, um
sistema que permita aos turistas que nos visitam manter durante as suas estadias os cuidados de saúde
ao nível do que estão habituados nos seus países de origem”
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Estes serviços, embora já existam no Algarve e em Portugal, não se encontram ainda estruturados para
responder a estes desafios da modernidade, especialmente no que se refere a infraestruturas
hospitalares modernas, governança dos serviços públicos, etc. Mais de 20 por cento da população
europeia terá 65 anos ou mais em 2030.

Neste contexto, torna-se urgente desenvolver estratégias que estimulem a qualificação e a
competitividade da nossa oferta turística, visando dar resposta a estes desafios, melhor forma de
esbater os efeitos negativos da maior fragilidade do turismo do Algarve – a sazonalidade. O turismo de
saúde e bem-estar, não tenho dúvidas disso, é uma das apostas a prosseguir rumo a este desiderato.

A região dispõe de hospitais privados com capacidade e preparados para receber turistas e pacientes
estrangeiros carenciados de serviços de saúde, dispondo ainda de dezenas de SPA´S, algumas
talassoterapias, termas e valências em medicina estética, curativa e recuperação, para além de uma
oferta de alojamento diversificada e de grande qualidade, ao nível do que há de melhor em todo o
mundo.

É verdade que o sector público tem mostrado total insensibilidade para esta área de negócio, sendo de
reconhecer o enorme esforço que é preciso desenvolver junto das entidades competentes, tendo em
vista a definição de políticas e gestão de saúde pública, nomeadamente por parte do governo,
designadamente no que se refere à estruturação do produto e à implementação de uma estratégia
promocional.

Temos consciência que as actividades turísticas enfrentam novos desafios decorrentes das crises
internacionais, o que vem abalando os princípios da economia do turismo e alterando os
comportamentos dos turistas.

O pilar principal e base de motivação da indústria turística assenta numa mensagem de paz e
humanismo, e no princípio da cooperação, enquanto elementos essenciais no relacionamento entre os
povos, condições sem as quais o turismo não se expande nem se desenvolve.

O incremento do turismo social é, pois, um desafio do futuro. Ou seja, o crescimento progressivo e
continuado das viagens de cidadãos com incapacidade é, neste contexto, uma realidade económica e
social não só do presente, mas do futuro e, por conseguinte, mais uma oportunidade de negócio para
todos.

Daí que, um destino turístico de futuro e com futuro, precise aliar aos seus atractivos turísticos
tradicionais, um sistema que permita aos turistas que nos visitam manter durante as suas estadias os
cuidados de saúde ao nível do que estão habituados nos seus países de origem.

*O autor não escreve segundo o acordo ortográfico
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PÚBLICO

09/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JORGE TALIXA

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Santarém quer o novo aeroporto para desenvolver a região
centro e unir o país
Câmara ribatejana defende projecto que considera mais “sólido”, mais rápido e mais
barato para o Estado. Promotores falam de 35 mil empregos
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PÚBLICO

09/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

TAP quer captar investidores através dos centros Ɗnanceiros
europeus
Roadshow decorre durante este mês e visa captar o interesse de “investidores
institucionais” nas obrigações cotadas da TAP
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PÚBLICO

09/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • CULTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARA GONÇALVES

FAV: 6

AVE: € 7400

REACH: 15000

No CAMP, em Lagoa, o vinho e a música dão mote a conversas
intimistas
O Morgado do Quintão, quinta centenária em Lagoa, estreou-se este fim-de-semana o
CAMP, um “não-festival”
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DN

09/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUTE SIMÃO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Turismo quer perdão da dívida covid e orçamento anti-inflação
Associações do turismo temem que a subida dos preços trave o crescimento do setor no
próximo ano e reclamam alivio fiscal e incentivos ao emprego, numa altura em que
governo e parceiros sociais tentam fechar um acordo de rendimentos antes do
Orçamento
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JORNAL DE NOTÍCIAS

09/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 35000

Turismo quer perdão da dívida e orçamento anti-inflação
Associações do setor temem que a subida dos custos trave o crescimento já no próximo
ano e reclamam alívio fiscal
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CORREIO DA MANHÃ

09/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 630

REACH: 66000

Breve I
Turismo alto afastará recessão
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TNEWS

07/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1190

REACH: -1

Taxa de ocupação por quarto no Algarve atinge 79,7% em
setembro, mas não supera valores de 2019 - TNEWS
TNEWS Destinos

Face ao mesmo mês de 2019, o mercado nacional (+1,4 pp) e o irlandês (+0,8pp) foram os que mais
contrariaram a descida verificada. Pelo contrário, o mercado alemão (-3,5pp), o francês (-1,3pp) e o
holandês (-1,0pp) foram os que apresentaram as maiores descidas.

A AHETA revela, ainda, no comunicado que em setembro volume de vendas aumentou 13,7% face ao
mesmo mês de 2019.

Recorde-se que em agosto, a região do Algarve tinha registado uma taxa de ocupação de 93,1% e, tal
como em setembro, o mercado nacional e o irlandês foram os que mais contribuíram para a subida
verificada nesse mês.
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POSTAL

09/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Vai nascer um novo hotel no coração da cidade de Faro - Postal
do Algarve
Novo hotel vai ser construído 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
rodoviárioNovo hotel vai ser construído 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

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.
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DN

10/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 2450

REACH: 4100

Clero do Porto vai investir sete milhões na criação de hospedaria
monástica
Espaço vai ter 55 quartos e será aberto a todos os turistas que queiram usufruir de uma
estadia junto à comunidade religiosa.
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DIÁRIO DO MINHO

09/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Investimento de 1,7 milhões ergue hotel temático em Viana - DM
Futura unidade hoteleira será dedicada à filigrana.

Um restaurante encerrado há anos junto ao rio Lima, em Serreleis, Viana do Castelo, vai ser
transformado em hotel temático, dedicado à filigrana, num investimento de mais de 1,7 milhões de
euros.

«O projeto de arquitetura está em fase final de licenciamento. O processo está agora em apreciação de
especialidades. Os investidores associados à Quinta da Pacheca [em Lamego, Viseu] têm-me dado todas
as garantias de que mal o processo de licenciamento esteja concluído, a obra de refuncionalização
avançará, de imediato», afirmou o presidente da Câmara de Viana do Castelo. Em declarações à agência
Lusa, Luís Nobre adiantou que o hotel temático, de quatro estrelas, irá chamar-se Filigrana ‘design’ hotel,
num investimento 1.752.000.00 euros, terá 26 quartos, restaurante e uma loja ‘workshop’, dedicado à
filigrana, e criará cerca de 20 postos de trabalho.

[Notícia completa na edição impressa do Diário do Minho]
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