
TVI

11/10/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 76112

REACH: -1

Nos últimos dias, têm sido vários os avistamentos de orcas na
costa algarvia
Nos últimos dias, têm sido vários os avistamentos de orcas na costa algarvia

Nos últimos dias, têm sido vários os avistamentos de orcas na costa algarvia

1/24



TVI

11/10/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 152223

REACH: -1

Já ocorreram 17 quedas em falésias no Algarve desde o início do
ano
Já ocorreram 17 quedas em falésias no Algarve desde o início do ano

Já ocorreram 17 quedas em falésias no Algarve desde o início do ano
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CORREIO DA MANHÃ

12/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Taxa no Algarve
O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, António Pina, defendeu ontem a
aplicação, a partir do próximo ano, de uma taxa turística municipal
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JORNAL DE NOTÍCIAS

12/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • BREVES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 35000

Taxa turística municipal igual em todo o Algarve
PROPOSTA
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PÚBLICO

12/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Fundo norte-americano que está na Douro Azul quer entrar na
TAP
Fundo Certares, que tem feito investimentos na área do turismo e lazer, está em
negociações exclusivas para adquirir parte da ex-Alitalia com a Delta e a Air France.
Privatização da TAP é hoje tema no Parlamento
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JORNAL I

12/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

PSD quer audição urgente de João Leão no Parlamento
O partido quer que o ex-minístro esclareça quem é o responsável pelo atraso das obras
no aeroporto de Lisboa.
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PÚBLICO

11/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8389

REACH: 34600

Produção de vinho no Algarve cai cerca de 20 por cento
Depois de 2021 ter batido recordes de produção, a Comissão Vitivinícola do Algarve
estima que a colheita deste ano “não ultrapasse 1.200.000 de litros” de vinho.

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

Sara Silva adianta que, até Junho, as expectativas dos cerca de 50 produtores da região 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 perspectivas para a colheita deste ano situam-se entre
1.000.000 e 1.200.000 litros.

“O que temos apurado, efectivamente, é que vai haver uma quebra de produção que ronda os 20 por
cento”, afirma, em declarações à Lusa, 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 direcção da Comissão Vitivinícola do Algarve esclarece que, apesar de “não terem sido
muitas”, das vinhas afectadas por escaldão, muitas acabaram por sofrer “stresse hídrico” e “os bagos
não se desenvolveram da melhor forma, comprometendo a rentabilidade esperada”.

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

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 —, diz Sara Silva, 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”.
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A responsável da Comissão Vitivinícola explica 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 para as últimas
semanas de Julho.

“É preciso um acompanhamento da maturação”, sustenta Sara Silva, 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”, realça 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 a e as oportunidades que o enoturismo aporta ao sector,
observa. “Temos em média pouco mais de um milhão de garrafas comercializadas e, no total, cerca de
70 a 80 por cento é vendida aqui na região. O remanescente tem alguma expressão, ainda pouca, a nível
nacional, e o restante, cerca de 10 a 15 por cento, é para alguma exportação, através de grandes casas
que já estão mais estabelecidas além-fronteiras.”

O sector 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”, conclui Sara Silva.
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PÚBLICO

11/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 8389

REACH: 34600

Primeiro parque aquático coberto da Península Ibérica abre este
mês no Algarve
O Aquashow Indoor, anunciado como o “primeiro parque temático coberto da Península
Ibérica”, é inaugurado a 20 de Outubro. Para celebrar, a compra antecipada de bilhetes
tem desconto de 10% até domingo.

O parque ao ar livre já encerrou a temporada de 2022, mas a diversão veraneante do Aquashow, em
Quarteira, prolonga-se agora Inverno dentro com o novo parque coberto, “o primeiro da Península
Ibérica”. Anunciada há cerca de um ano e posteriormente adiada, a inauguração do Aquashow Indoor
está marcada para 20 de Outubro, junto ao parque e hotel do mesmo grupo.

No novo complexo promete-se “Verão todo o ano” com quatro escorregas aquáticos cobertos e várias
piscinas: a pensar nos mais novos, há uma piscina para bebés, uma piscina infantil e a “ilha da aventura”,
com pequenos escorregas e diversões, mas também uma piscina para relaxar, com jactos de água,
zona de jacuzzi e área de natação contra a corrente; uma piscina de ondas e outra de aventura, com
um circuito de argolas suspensas sobre a água e parede de escalada.

Os quatro escorregas do novo parque partem todos de uma torre com 26 metros, em diferentes
patamares. Do topo, e em destaque, desliza-se para o “Tornado”, “um escorrega de grandes
dimensões”, cuja descida é feita em bóias com capacidade para até quatro pessoas, “acompanhada por
som e luzes em função do tema escolhido no início”, lê-se no site. “No fim do trajecto, os utentes
entram num cone gigante, com diâmetro de 16 metros, onde vão ter uma sensação de queda livre.”

Já no Black Hole, desliza-se no escuro “em bóias individuais ou duplas”, enquanto no Hidrorace é possível
fazer competições de velocidade nos tapetes de descida; e no Hidrotubo desliza-se livremente, em
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“posição deitada”, pelo escorrega aquático.

Para relaxar da diversão, a zona de spa integra uma piscina interior com “camas de borbulhas”, zonas de
jacuzzi, “área para nadar contra a corrente”, quedas de água e jactos laterais; assim como duches
sensoriais, poço de gelo, fonte de gelo, banho turco e sauna.

Os tratamentos e massagens não estão incluídos no preço, assim como o acesso a duas outras áreas
do novo parque: o Playground, uma área a seco com acesso pela zona de restauração, com trampolins,
túneis, pontes, escorregas, zonas de escalada, entre outros; e o Circuito Desafio do Céu, género de
“arborismo” mas “por cima das piscinas e escorregas do parque”.

Os bilhetes do Aquashow Indoor custam 65€ por adulto; 55€ para crianças dos seis aos 12 anos e para
maiores de 65 anos; e 45€ para crianças dos três aos cinco anos. Existem ainda entradas para períodos
entre uma a quatro horas, com preços que começam nos 20€ por adulto. Para celebrar a inauguração,
há desconto de 10% na reserva de entradas até domingo, 16 de Outubro.
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CORREIO DE LAGOS

11/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

Ciclo de concertos Artis XXI leva música a seniores e jovens de
Lagoa
No âmbito do IV C iclo de Concertos Artis XXI, o Ensemble ART IS XXI - Quinteto de
Sopros, promoveu no passado dia 6 de Outubro concertos em dois centros seniores
lagoenses - Centro Sénior da Mexilhoeira da Carregação e Santa Casa da Misericórdia de
Estômbar – e um concerto especial na Igreja Matriz de Lagoa para o Centro Popular de
Lagoa e a ESPAMOL - Escola Secundária Padre António Martins de Oliveira.

O objectivo desta iniciativa é levar a música a quem tem a sua mobilidade condicionada, contribuindo
para a descentralização da cultura no território de Lagoa. A aposta nos mais nos mais jovens, como
vem acontecendo nas edições anteriores, é também um dos eixos da Artis XXI e deste projecto que
promove concertos pedagógicos exclusivos para escolas, com ensaios abertos e comentados
promovendo, contribuindo para a criação de hábitos de fruição cultural.

Recorde-se que o IV Ciclo Artis XXI decorre até 28 de Outubro, nas igrejas do concelho de Lagoa e na
Ermida da Guadalupe (espaço integrado no programa DiVam promovido pela Direcção Regional Cultura
do Algarve).

Este é um evento produzido pela Artis XXI, apoiado pelo Município de Lagoa, DGartes, Direcção Regional
de Cultura do Algarve, Folefest e Festa da Música – Instrumentos Musicais, em parceria com o Folefest.
A Direcção Artística está a cargo de Elsa Mathei e a Direcção de Produção por Rute Gomes.
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Sobre a ARTIS XXI:

A Associação Artis XXI é uma associação sediada no Concelho de Lagoa que trabalha com e para as
pessoas. Tutela o Conservatório de Artes de Lagoa e está em constante inquietação enquanto agente de
mudança social. Assume-se dinâmica e empreendedora na promoção das artes, no trabalho inclusivo e
de promoção dos vínculos emocionais enquanto patamar de construção para um futuro mais
cooperativo, solidário e empático com o próximo.

Ao longo dos seus 4 anos de existência já conta com diversos momentos que se entranharam na
comunidade no âmbito da programação cultural, criação artística e mediação cultural. Dos eventos
anuais permanentes destacam-se o Festival de Piano Cidade de Lagoa | Ciclo Concertos ARTIS XXI |
Sons D’Aquém Mar.

Conta como parceiro principal, no desenvolvimento das suas actividades, o Município de Lagoa. A sua
rede de actuação cultural alarga-se a diversos campos sociais, desde centros seniores às escolas. Tem
contado com o apoio regular da DGArtes, Direcção Regional de Cultura do Algarve, Região de Turismo do
Algarve, entre outras entidades.

14/24



FUGAS

10/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 4065

REACH: -1

Dez hotéis portugueses nomeados nos prémios de excelência da
Condé Nast Johansens
Entrega dos prémios está marcada para 7 de Novembro, numa gala que celebra também
o 40.º aniversário da marca.

Guia de referência no sector das viagens de luxo, a Condé Nast Johansens acaba de anunciar os hotéis
nomeados para os Prémios de Excelência da marca e há dez portugueses a disputar a vitória em várias
categorias na região da Europa e Zona do Mediterrâneo.

São eles: Solar do Castelo (Lisboa, candidato a Melhor para Romance), Verride Palácio de Santa Catarina
(Lisboa, Melhor Propriedade Pequena e Exclusiva), The Albatroz Hotel (Cascais, Melhor Experiência
Gastronómica), Domes Lake Algarve (Vilamoura, Melhor Hotel junto à Água), Terra Nostra Garden Hotel
(Furnas, Açores, Melhor Hotel Rural), Santiago de Alfama (Lisboa, Melhor Pequeno-almoço), Quinta
Jardins do Lago (Funchal, Madeira, Melhor Pequeno-almoço), Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel
(Cervães, Melhor para Casamentos, Festas e Celebrações), Palácio Estoril Golf & Wellness (Estoril,
Melhor para Reuniões e Conferências) e The Lodge (Vila Nova de Gaia, Melhor para Reuniões e
Conferências).

O influente guia elege anualmente as melhores unidades hoteleiras do mundo nestes seus Prémios de
Excelência, atribuindo frequentemente galardões a projectos portugueses. No ano passado, saíram
vitoriosos o Heritage da Avenida da Liberdade (Lisboa, eleito Melhor Valor pela Experiência), o Palácio
Estoril (Best Destination Spa), Vila Foz (Porto, Melhor Experiência Gastronómica) e Torre de Gomariz
(Cervães, Prémio do Público).

Este ano, a entrega dos prémios está marcada para 7 de Novembro, numa gala que será também de
celebração do 40.º aniversário da marca de guias de hotelaria de luxo, spas e outros temas do sector
das viagens, propriedade da Condé Nast, editora de várias publicações de referência internacional, como
a Condé Nast Traveller, a Vogue ou a Vanity Fair.
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PÚBLICO

12/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • SUPLEMENTO

IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 3715

REACH: 15000

Turismo: Madeira mantém tendência de crescimento
A hotelaria concentrou 77,1% das dormidas (806,0 mil), de julho de 2022, crescendo
63,9% em termos homólogos
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SUL INFORMAÇÃO

11/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 690

REACH: -1

Quatro dias a lutar e a mostrar um “Algarve + Sustentável” em
Aljezur
«O caminho para a sustentabilidade dos destinos turísticos é, cada vez mais, um
imperativo que a todos convoca», diz João Fernandes, presidente da Região de T urismo
do Algarve

 

A importância do turismo de natureza para o Algarve pode já ser «consensual», mas debater o
tema da sustentabilidade e explicá-lo nunca é demais. É isso que fará o “Algarve +
Sustentável” que decorre de 18 a 22 de Outubro, na vila de Aljezur. 

O evento, que surgiu da junção da Bienal de Turismo de Natureza, organizada pela Vicentina, e do
Algarve Nature Fest, da Região de Turismo do Algarve, está de regresso e começa com atividades para
os mais jovens, no dia 18.

Depois, seguem-se três dias mais direcionados aos profissionais e um último para o público em geral.

Uma das novidades deste ano «é a instalação de duas tendas, junto ao Mercado Municipal de Aljezur»,
explicou Aura Fraga, presidente da Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, ao Sul
Informação.

Uma delas terá um espaço expositivo e, outra, acolherá as diferentes oficinas que compõem o evento.

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, o tratamento de resíduos, a produção ecológica de bens e o (re)aproveitamento de bens e
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energias são alguns dos temas que serão abordados nas oficinas.

Também haverá uma oficina dedicada às oportunidades de financiamento no programa Algarve 2030,
com Aquiles Marreiros, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

O tradicional debate decorre no dia 21, entre as 9h30 e as 18h00, na tenda do espaço expositivo. Os
eixos “Promover Portugal como um destino sustentável” e “Monitorizar as métricas de sustentabilidade
no setor”, do Plano Turismo + Sustentável do Turismo de Portugal, vão ser o mote.

Para o último dia, sábado, 22, estão reservas as atividades para o público em geral.

Logo às 9h00, há uma caminhada de manutenção, na Rota Vicentina, entre Aljezur e a Arrifana. A partida
será junto ao Mercado Municipal de Aljezur.

A caminhada, de 12 quilómetros, tem como objetivo uma revisão do estado do trilho, da sinalética e das
marcas.

Também durante a manhã, haverá uma saída para observação de aves, com local de concentração às
9h30, igualmente junto ao Mercado.

Das 15h00 às 16h30, há a construção de caixas-ninho, em parceria com a Associação Vita Nativa,
seguindo-se uma aula de surf, com materiais sustentáveis, às 15h00.

Para Aura Fraga, a importância do turismo de natureza «já é reconhecida» no Algarve e o desafio, agora,
é o «seu desenvolvimento, mantendo a sustentabilidade e as características diferenciadoras».

«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», considerou.

Já José Gonçalves, presidente da Câmara de Aljezur, diz que, mais do que afirmar o Algarve «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 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
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suas ações e das oportunidades de melhoria», conclui, por sua vez, João Fernandes, presidente da
Região de Turismo do Algarve.

As inscrições para os eventos de sábado, dia 22, podem ser feitas aqui.

(Link)
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CORREIO DE LAGOS

11/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 410

REACH: -1

4 Dias de Acção 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 acções 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 actividades para os mais jovens no dia 18, seguidas de três dias essencialmente
direccionados 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 actividades.

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.
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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 activo 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 acções e das oportunidades de
melhoria.”

A programação completa desta 2 fase do "Algarve + Sustentável" já está disponível no site
www.algarvemaisustentavel.pt. Todas as actividades 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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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 09h30, 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
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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
entrem 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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