
SIC NOTÍCIAS

10/10/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA MEIA-

NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 95942

REACH: -1

A principal associação de hoteleiros do Algarve critica os
municípios por terem desenterrado esta semana, a proposta de
introdução da taxa turística
A principal associação de hoteleiros do Algarve critica os municípios por terem
desenterrado esta semana, a proposta de introdução da taxa turística

A principal associação de hoteleiros do Algarve critica os municípios por terem desenterrado esta
semana, a proposta de introdução da taxa turística
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PÚBLICO

11/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

Levantar o nevoeiro que cobre o novo aeroporto de Lisboa?
Por: Sérgio Palma Brito
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PÚBLICO

11/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

O Novo Aeroporto de Lisboa. Da decisão em 2008 à situação
atual
Por: Carlos Matias Ramos, Ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros e antigo presidente
do LNEC
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PÚBLICO

11/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Outras medidas do documento
T odos os anos, o orçamento tem um conjunto de medidas que podem ser consideradas
mais avulsas, mas que não deixam de ser importantes para os portugueses
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JORNAL I

11/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Qualidade de decisão é um valor fundamental em democracia
Por: Rosário Macário, Professora e Investigadora em transportes, Departamento de
Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico
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CORREIO DA MANHÃ

11/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

CP VAI COMPRAR 12 COMBOIOS PARA O TGV | AEROPORTOS
RECLAMAM 214 MILHÕES AO ESTADO
A CP | A ANA - Aeroportos de Portugal
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DINHEIRO VIVO

10/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

ANA quer 214 milhões de euros do Estado para repor contas da
pandemia
A empresa detida pela Vinci, que gere os aeroportos nacionais, avançou com um pedido
de reposição do equilíbrio devido à redução das receitas na pandemia.

A ANA, que gere a concessão dos aeroportos nacionais, avançou com um pedido de reposição do
equilíbrio financeiro de 214 milhões ao Estado português, devido à redução das receitas da concessão
causadas peças medidas de restrição do tráfego aéreo adotadas pelo Estado durante a pandemia.

De acordo com o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), a
empresa detida pela Vinci fez um primeiro pedido no segundo trimestre de 2021 tendo reforçado o
montante solicitado no início deste ano.

"No início de 2022, a concessionária veio densificar o pedido de REF em causa, com a indicação de um
valor de cerca de 214 milhões de euros (como impacto financeiro associado ao evento alegadamente
gerador do pedido de REF", lê-se no documento.

O governo esclarece que o contrato não prevê que o Estado pague qualquer valor à ANA, à exceção de
situações extraordinárias, como é exemplo a pandemia.

"Exceto potenciais impactos de situações extraordinárias como a referida acima, não estão previstos
contratualmente encargos para o concedente, mas antes o recebimento, a partir de 2023, de uma
percentagem, contratualmente definida, da remuneração que cabe à concessionária (receitas
provenientes da prestação de atividades e serviços aeroportuários, de atividades comerciais ou outras
relativas à atividade de gestão da referida concessão)", refere o relatório.

"Assim, os principais riscos identificados nesta concessão prendem-se com eventuais variações na
projeção de receita da concessionária e, por conseguinte, na parte partilhada com o concedente", conclui
o documento.
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SUL INFORMAÇÃO

10/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Marinas de Lagos, Portimão e Vilamoura no Southampton
International Boat Show
53.ª edição do maior evento britânico dedicado ao turismo náutico decorreu entre 16 e
25 de Setembro

As Marinas de Lagos, Portimão e Vilamoura participaram, entre os dias 16 e 25 de Setembro, na 53.ª
edição do Southampton International Boat Show, o maior evento britânico dedicado ao turismo náutico
e uma das referências a nível internacional no setor.

O evento alcançou o número record de expositores e barcos, numa área de 70 mil metros quadrados, e
contou com um total de 685 stands. Em exibição contabilizaram-se mais de 650 embarcações, onde
cerca de 300 eram barcos que estavam atracados na maior marina de eventos da Europa. O evento
recebeu ainda 126 novas empresas e hospedou ainda 167 estreias mundiais.

A Associação Turismo do Algarve/ VisitAlgarve, em conjunto com as Marinas de Lagos, Portimão e
Vilamoura, estiveram presentes nesta iniciativa, no âmbito do Projeto ALGARVE PREMIUM – Programa de
Internacionalização de Produtos de Excelência.

O Projeto ALGARVE PREMIUM resulta de uma parceria entre o NERA – Associação Empresarial da Região
do Algarve, a Região de Turismo do Algarve e a Associação Turismo do Algarve e tem como objetivo
central promover a internacionalização de produtos de excelência da região do Algarve nos setores
Agroalimentar e Mar, Turismo Cultural e Criativo e Turismo Náutico, por forma a aumentar o seu

12/28



reconhecimento, notoriedade e visibilidade internacional.

Em nota, o NERA refere que este Projeto visa o reforço da promoção internacional do Turismo Naútico,
com incidência no produto “Marinas do Algarve” enquanto produto turístico de excelência. Neste âmbito, 
além da implementação de um vasto Plano de Promoção Internacional está prevista a criação,
dinamização e capacitação de uma rede colaborativa estratégica dedicada às Marinas do Algarve.
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MARKETEER

10/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 1790

REACH: -1

Do doce fino à cataplana: Algarve aposta no turismo criativo
A nova campanha do T urismo do Algarve tem como objectivo posicionar o destino no
segmento do turismo criativo, dando a conhecer as artes e ofícios da região.

A nova campanha do Turismo do Algarve tem como objectivo posicionar o destino no segmento do
turismo criativo, dando a conhecer as artes e ofícios que os turistas podem explorar na região.

A campanha 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 filme, que tem pouco mais de dois minutos, foi produzido pela New
Light Pictures, está disponível nas versões portuguesa, espanhola e inglesa e apresenta o Algarve como
um “território plural com uma alma só”.

Além deste filme, o projecto Algarve Craft & Food, que é 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. 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 próximo dia 20, poderão concorrer aos
prémios todos os produtores, artesãos e agentes turísticos que tiverem aderido ao projecto e ainda
meios ou profissionais de comunicação social que o tenham divulgado desde o seu lançamento, em
Fevereiro passado.

Veja aqui o filme da campanha:

https://youtu.be/IleCeSlHkeE
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EL MUNDO

11/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • VIAJES

PAÍS • ESPANHA

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 12030

REACH: -1

Viaje al alma del Algarve: la cara más auténtica (y gourmet) del
paraíso portugués
No todo va a ser sol y playa en esta encantadora región al sur del país vecino. Existe una
versión mucho más auténtica y rural en la que el turismo creativo permite conocer la
labor de artesanos, diseñadores y chefs con experiencias inmersivas.

No todo va a ser sol y playa en esta encantadora región al sur del país vecino. Existe una versión mucho
más auténtica y rural en la que el turismo creativo permite conocer la labor de artesanos, diseñadores y
chefs con experiencias inmersivas.

Se ganaba la vida ejerciendo de ingeniera civil, lo que había estudiado. Mal no le iba, pero pasión lo que se
dice pasión... Un día, la joven Vannessa Florido, natural de Loulé, una bonita ciudad de 60.000
habitantes del interior del Algarve portugués, vio un cartel de un taller de tratamiento de fibras vegetales.
El trabajo manual siempre le había gustado y se apuntó. "Duró cuatro meses y experimentamos con
palma, junco, bambú... No pude ser más feliz", explica esta pelirroja que vio la luz con el curso
mientras desenreda un manojo de esparto para dar forma a una bandeja.

Cuando acabó, dejó su empleo y ahora forma parte del equipo del proyecto Tasa, la organización que
ofrecía el taller y que rescata antiguas profesiones vinculadas a la producción de artículos con
materiales autóctonos como los ya citados, a los que se unen el latón, el corcho o la madera. "La idea
es modernizar la labor de los artesanos de toda la vida para que sea rentable y no desaparezca. Para
ello, se apuesta por la creatividad y el diseño. Lo tradicional no tiene por qué ser antiguo y aburrido",
añade João Ministro, director de Tasa. De ahí las siglas: Técnicas Ancestrales Soluciones Actuales.

También se busca que la gente joven a la que forman hagan de la artesanía "su futuro". Florido es un
ejemplo. A través de Tasa vende sus cestas de mimbre, sus bolsos de hoja de palma o sus lámparas
de bambú. El proyecto es una de las patas de un ambicioso plan de la Oficina de Turismo de la región
que pretende ofrecer experiencias diferentes, inmersivas y locales a los viajeros. "Proponemos un
turismo creativo con vivencias de carácter sostenible que promuevan nuestras tradiciones,
gastronomía, cultura y patrimonio", resume João Fernandes, presidente de la Región Turística del
Algarve (RTA). No en vano, se centra en las áreas menos conocidas de este paraíso luso, esas alejadas
del tópico de sol y playa. Hay cabida para cursos de cocina, cerámica o vidrio y visitas a ateliers,
estudios, mercados o canteras. Todo se combina con el recorrido de los puntos turísticos más
interesantes de la zona, ya sean museos, iglesias o castillos.

 

Comenzamos la ruta con un taller de esparto con pícnic incluido en Fonte Filipe, un oasis en plena
naturaleza muy codiciado por los fans del senderismo cercano al pueblo de Amendoeira. El curso lo
imparte, claro, Florido, quien también se rige por las reglas del mindfullness. Lección número uno: "Lo
primero que hay que hacer es concentrarse y olvidarse del estrés y las prisas. Comenzaremos
humedeciendo el esparto para que no se rompa y sea más flexible".

Pícnic a orillas del río
Mientras le dan a la tarea, los alumnos degustan las delicatessen de Rita Malvar, una chef vegana que
organiza comidas a domicilio o en el campo, como es el caso de hoy. "El pícnic es el deporte nacional
del Algarve", comenta al tiempo que va descubriendo el menú del día. Gazpacho de fresa, ensalada de
zanahorias y naranjas aliñadas con aceite aromático, sopa fría de guisantes, frijoles con miel y
polenta... La puesta en escena a orillas de un riachuelo y un molino, no puede ser más bucólica, con
utensilios de diseño de Tasa como los cubiertos, los manteles o los platos.
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https://www.elmundo.es/viajes/europa/2018/05/03/5ae32721e5fdeaf7698b4667.html
https://www.elmundo.es/viajes/europa/2021/05/08/6089144921efa08b1f8b45cf.html


 

Todo se encuentra en la sede del proyecto en Loulé, a apenas cuatro kilómetros. En la localidad también
se puede visitar a uno de los últimos caldereros de cobre de la zona, Ilio Antonio Marques. Ahora tiene
67 años, pero en 2015 decidió retirarse ante la caída en picado de su negocio, al que se dedicaba desde
que era crío. "Ya nadie quería comprar cataplanas [recipiente para cocinar al vapor el guiso más típico
de la región] ni otros aperos de cobre, por lo que no me rentaba seguir", cuenta Marques en su taller
con vistas a la calle, que pudo reabrir con el apoyo del Ayuntamiento y el programa de turismo
creativo. Ahora, un par de muchachos formados en Tasa le ayudan con la tarea. Y no dan abasto.
"Hacemos de todo: ollas, sartenes, pendientes, collares...", concluye mostrando estos últimos colgados
en un estante.

 

Ponemos rumbo a Silves, una histórica población rodeada de limoneros, naranjos, viñedos y campos
de azahar por la que pasaron fenicios, cartagineses, romanos y árabes y que llegó a ser la capital del
Algarve tras la conquista musulmana. Allí, entre fachadas coloridas y calles sinuosas, se sitúa la pastelería
Doçaria do Sul, comandada por Alexandra Santos, la diseñadora que apostó por la repostería abriendo
hace unos meses esta tienda de aire naíf en la que dispensa bolos (dulces) de miel, mermelada casera,
cerveza artesanal o vino ecológico.

 

"Quería poner en marcha un proyecto mío con productos de aquí", relata Santos al tiempo que sus
pinches se van remangando. La experiencia, esta vez, consiste en confeccionar figuras de mazapán en
forma de manzana, pez o amapola. Su colega, la pastelera Ana Clara, da ideas y detalla la cantidad de
almendras, azúcar y huevos necesarios para la masa. "Id haciendo bolas y aplastadlas. Luego las
pintaremos con los pinceles", continúa. El resultado no puede ser más apetecible.

No se puede abandonar Silves sin visitar su catedral, levantada sobre la anterior mezquita, su muralla
medieval, su museo arqueológico y su castillo, aupado en lo alto de esta bella localidad de 10.000
almas. Fue construido con el llamado gres de Silves, una piedra sedimentaria de arenisca colorada que
se suele utilizar como elemento decorativo en casas, piscinas y jardines.

 

Sabe mucho de ella Bruno Matos, picapedrero del valle de Fuzeiros, principal proveedor de Portugal.
En él, rodeado de canteras e incluso menhires neolíticos, creció siguiendo los pasos de su padre y sus
tíos, sus maestros, de los que guarda en su cartera una ajada foto en blanco y negro tomada en el
mismo lugar. "Todo lo hacían con sus manos: cortar la roca, recogerla, transportarla... Era un esfuerzo
titánico y yo sigo haciéndolo igual", recuerda emocionado. No sabría (ni querría) hacerlo de otra forma.
!Hasta hablo con las rocas; con ellas soy feliz". Matos participa en el programa de turismo creativo
mostrando su labor in situ en la cantera y ayudando a crear piezas de diseño con el gres. "Así le das
una nueva vida", remata.

Un recorrido por Faro
La ruta concluye en Faro, actual capital del Algarve, y conjuga un curso de cocina con un paseo en barco
por la Ría Formosa que baña la ciudad y un tour en tuk tuk por sus principales puntos de interés: la
catedral, el Palacio Episcopal, las torres bizantinas... "Sin olvidar la capilla decorada con 1.200
calaveras de monjes de la iglesia del Carmen", apunta Mauro, guía de la empresa Far-Eco Tuk.

 

La última parada del recorrido es en el Mercado Municipal, donde la chef Alexandra Caetano hace la
compra para elaborar una cataplana de corvina, bivalvos y marisco en el restaurante Tertúlia Algarvia,
toda una institución culinaria en la ciudad. «Es el plato más típico de Algarve, pero en los últimos años
se estaba perdiendo», afirma tras la cocina mientras añade al guiso generosas raciones de navajas,
mejillones y chorizo. Media hora después, ya sin mantel, llega, cómo no, la cata.
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https://www.elmundo.es/viajes/europa/2022/09/08/62d17f5afc6c83eb7e8b457c.html
https://www.elmundo.es/viajes/europa/2022/07/26/62d00b47fdddffc8b58b45ca.html


Ponemos el punto final a esta ruta por el Algarve más artesanal con otra de las las actividades del
programa Algarve Craft & Food: la organización de las llamadas residencias creativas de 15 días en la
que se dan cita cocineros, diseñadores, alfareros, escultores, orfebres, sumilleres... Juntos,
intercambian ideas para desarrollar proyectos comunes desde sus diferentes áreas buceando en las
tradiciones y los productos autóctonos. Como resultado, salen renovadas cataplanas, vanguardistas
platos multicolores para servir los petiscos (las tapas portuguesas), cuchilleros a base de piedra ,
elegantes vasos de madroño, el contundente licor local... El objetivo final es dar a conocer la riqueza
artesanal y gastronómica del Algarve mezclando ambas disciplinas.

GUÍA PRÁCTICA
 

Cómo llegar. TAP Air, Iberia y Ryanair vuelan a Faro desde España. También se puede ir en AVE a Sevilla
y conducir hasta el Algarve.

Dónde dormir. En el hotel 3HB Faro (www.3hb.com). El primer cinco estrellas de la ciudad. De diseño
elegante y vanguardista inspirado en la región, tiene un spa 'premium' y azotea con piscina y vistas a
toda la ciudad. Desde 160 euros la noche.

Dónde comer. En los restaurantes Hábito (de fusión mediterránea) y Forno Nero (italiano) del hotel
3HB de Faro. Y en Tertúlia Algarvia (tertuliaalgarvia.pt), perfecto para degustar platos locales de alta
calidad y asistir a sus cursos de cocina. El de cataplana es insuperable.

Más información. En las webs de Turismo de Algarve (www.visitalgarve.pt/es), en español, y de
Algarve Craft and Food (algarvecraftandfood.pt).

(Link)
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ALGARVE 7

11/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 440

REACH: -1

Turismo do Algarve promove destino em outubro
Outubro já começou e a Região de T urismo do Algarve (RT A) entra no mês com a
participação numa feira e com a coorganização de um evento de turismo de natureza e
de uma fam trip no segmento de desporto, ações pensadas para continuar a dar
visibilidade à marca Algarve fora da época alta, de olhos postos no mercado interno
alargado.

 

Outubro já começou e a Região de Turismo do Algarve (RTA) entra no mês com a participação numa
feira e com a coorganização de um evento de turismo de natureza e de uma fam trip no segmento de
desporto, ações pensadas para continuar a dar visibilidade à marca Algarve fora da época alta, de olhos
postos no mercado interno alargado.    

O mês arranca com a participação da RTA na Feira BLIP Expo – Better Living In Portugal, que
regressa ao formato presencial dias 8 e 9 de outubro, no Portimão Arena. Esta exposição, organizada
pela Associação de Estrangeiros Residentes e Proprietários em Portugal (AFPOP), apresenta produtos e
serviços para se viver melhor em Portugal, e conta com o envolvimento direto da RTA para prestar
informação turística sobre a região aos visitantes.

A entidade regional de turismo marca presença na feira com um stand promocional do destino, espaço
dinamizado em parceria com a Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), onde estarão também
produtores de vinho regionais para divulgar, vender e dar a provar os seus vinhos.

Entre os dias 18 e 22 de outubro, decorre em Aljezur o Algarve + Sustentável, que reúne a Bienal de
Turismo de Natureza e o Algarve Nature Fest num único evento, tornando-se na maior iniciativa de
turismo de natureza do Algarve. Coorganizado pela RTA, em conjunto com a Câmara Municipal de
Aljezur e a Associação Vicentina, o evento tem como objetivo responder às necessidades dos
stakeholders na promoção dos lugares, das atividades, das boas práticas e do conhecimento em torno
do turismo sustentável na região.

O primeiro dia é dirigido aos mais jovens, seguindo-se depois três dias para profissionais (19 a 21) e um
último dia aberto, para o público em geral, num evento que este ano prevê oficinas de conhecimento,
debates, exposições e atividades de natureza.   

Também este mês a RTA vai reforçar a sua aposta no mercado espanhol, através de uma fam trip de 19
a 22 de outubro, organizada em conjunto com a Associação Turismo do Algarve (ATA). Esta ação
pretende divulgar a oferta de turismo desportivo do Algarve a operadores turísticos de Espanha, e
através da ATA também do Reino Unido e dos Países Baixos, e surge inserida no projeto
Internacionalizar + Algarve 2.0, o qual a RTA e a ATA integram com a perspetiva de estimular a
partilha de conhecimento entre parceiros, a capacitação das PME do Algarve para a internacionalização e
o desenvolvimento de mecanismos inovadores de acesso a novos mercados estrangeiros.

Estas iniciativas surgem no âmbito da promoção do Algarve no mercado interno alargado (Portugal e
Espanha), uma das principais competências da entidade regional de turismo, além da animação e da
informação turística.

(Link)
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https://algarve7.pt/index.php/2022/10/09/turismo-do-algarve-promove-destino-em-outubro/12/48/turismo/


MAIS ALGARVE

11/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 4065

REACH: -1

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
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 2ª Fase do Algarve + Sustentável e que demonstram a importância de todos, e cada um de nós,
neste propósito.

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.
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2ª fase do evento "Algarve + Sustentável" decorre de 18 a 22 de
outubro em Aljezur - TNEWS
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

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,
durante quatro dias, de 18 a 22 de outubro. O mote do evento
será “um turismo para todos, todos por um turismo mais
sustentável no Algarve”.
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 segunda fase do
evento existirá uma área expositiva, onde empresas de vários setores 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 9:30, 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 setores adjacentes, o tratamento de resíduos, a produção ecológica de bens e o
(re)aproveitamento de bens e energias são alguns dos temas que serão abordados na segunda Fase do
Algarve + Sustentável.

“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”, afirmou a presidente da
Associação Vicentina, Aura Fraga.

Já o presidente da Região de Turismo, João Fernandes, sublinhou que “o caminho para a sustentabilidade
dosdestinos 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 entreas 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 online. Todas as
atividades são gratuitas, ainda que a inscrição seja obrigatória, devido ao número limitado de
participantes.
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Aljezur volta a ser ponto de encontro da segunda fase do
"Algarve + Sustentável"
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 o evento, considera 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 setores 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 o início das Oficinas de Conhecimento. Este momento, contará com a presença
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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 setores adjacentes, o tratamento de resíduos, a produção ecológica de bens e o
(re)aproveitamento de bens e energias são alguns dos temas que serão abordados na 2ª 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".

 

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 da 2ª 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.

 

(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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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.

27/28

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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