
SUL INFORMAÇÃO

19/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

W Algarve faz agora parte do grupo de viagens de luxo global
Virtuoso
W Algarve junta-se à coleção dos melhores hotéis de luxo, resorts, linhas de cruzeiro,
companhias aéreas, operadores turísticos e outras entidades de viagens da Virtuoso em
todo o mundo

O recém-aberto W Algarve faz agora parte da carteira exclusiva de parceiros de viagens de luxo da
Virtuoso®, que compreende mais de 2.200 fornecedores em 100 países.

Segundo Ricardo Gomes, diretor de Vendas do W Algarve, a inclusão na Virtuoso® irá apresentar novas
oportunidades de vendas e marketing aos mais de 20.000 consultores de viagens de luxo da rede e à
sua clientela altamente desejável.

As agências Virtuoso, presentes em todo o mundo, vendem uma média de 25 a 30 mil milhões de
dólares (US) anuais, tornando a sua rede no player mais significativo no setor das viagens de luxo.

“O processo de aceitação da Virtuoso é incrivelmente seletivo, pelo que tornar-se um parceiro
preferencial é uma verdadeira honra para nós”, disse Ricardo Gomes.

“A reputação que as agências membros Virtuoso têm pela sua extraordinária dedicação aos seus clientes
fazem o fit perfeito com a nossa abordagem personalizada ao serviço. Agora que fazemos parte desta
rede de renome, esperamos oferecer aos consultores Virtuoso e aos seus clientes comodidades, valores
e experiências especiais que superam as suas expectativas”.

W Algarve junta-se à coleção dos melhores hotéis de luxo, resorts, linhas de cruzeiro, companhias
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aéreas, operadores turísticos e outras entidades de viagens da Virtuoso em todo o mundo.

Estes parceiros, especializados em serviços e experiências de classe mundial, oferecem ofertas
superiores, oportunidades raras e um valor excecional para os clientes da Virtuoso. Estes prestigiados
fornecedores são capazes de oferecer oportunidades únicas aos seus clientes através de veículos da
rede e às agências Virtuoso através de múltiplos canais de comunicação e eventos, incluindo a Semana
de Viagens Virtuoso, o encontro mundial proeminente de viagens de luxo.

A aceitação do W Algarve na Virtuoso proporciona-lhe relações diretas com as agências de viagens de
lazer líderes mundiais na América do Norte e Latina, Caraíbas, Europa, Ásia-Pacífico, África e Médio
Oriente.

Desde o design do hotel, que está enraizado na história e cultura portuguesas, à programação musical de
assinatura da marca W e às novas experiências gastronómicas excitantes, W Algarve é um destino onde
os jet setters internacionais e os tastemakers locais podem descobrir um lado inesperado de Portugal.

As comodidades para os viajantes Virtuoso que se hospedam no W Algarve incluem um upgrade de
quarto à chegada (sujeito a disponibilidade), um buffet diário de pequeno-almoço para até dois hóspedes
por quarto, uma amenidade de boas-vindas com curadoria especial no quarto, um crédito de resort ou
hotel de 100 dólares a ser utilizado durante a estadia e outros benefícios especiais.
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DINHEIRO VIVO

19/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

Governo defende integração da TAP num grande grupo de
aviação
O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, volta a afirmar que ainda não se
iniciou nenhum processo de privatização.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, voltou a afirmar esta quarta-feira, no Parlamento,
que "ainda não se iniciou nenhum processo de privatização" da TAP. A única coisa que o governo
assumiu foi que "a TAP é uma companhia aérea num mercado altamente globalizado e, por isso, não
deve fica sozinha, a melhor forma de garantir a sua viabilidade é estar integrada num grande grupo de
aviação", frisou o governante durante uma audição na comissão parlamentar da economia a
requerimento do Chega e do PCP.

Pedro Nuno Santos vinca que, "o contrário que o PSD tem tentado transmitir, não há nenhuma
cambalhota, não há nenhum desnorte, há uma coerência ao longo do tempo".

O governante relembra que, em 2020, "a empresa tinha aviões no chão que já trazia problemas
anteriores à pandemia e, naquele momento, só havia uma de duas opções: salvar a TAP ou deixar cair e
o governo decidiu salvar e isso implicava a injeção de capital público e tornar o Estado em acionista
único".

Contudo, Pedro Nuno Santos sublinha que "nunca foi objetivo que a TAP ficasse pública a 100%". E
acrescenta: "Intencionámos a TAP porque era demasiado importante para a economia nacional e foi por
isso que ficámos como acionista único e agora estamos com o único objetivo que é vital a longo prazo
que é procurarmos uma parceira ao nível do capital da própria empresa".

(Em atualização)
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PÚBLICO

19/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • SUPLEMENTO

IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3715

REACH: 15000

Dinamismo de Lagoa reflete-se na elevada procura por imóveis
para habitação
A procura por imóveis em Lagoa é grande, tanto para arrendar como para comprar,
muito fruto de um ritmo que este concelho tem vindo a conseguir impor na esfera
económica, cultural e desportiva. O problema é que a oferta é escassa
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PUBLITURIS

19/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • PUBLITURIS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: -1

Cimeira do Turismo Português não encontrou receitas para o que
aí vem, porque é uma incógnita
Políticos, dirigentes e empresários passaram pelo palco da VI C imeira do T urismo
Português promovida pela CTP, no Dia Mundial do Turismo
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MAGAZINE
IMOBILIÁRIO

18/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 4460

REACH: -1

2023 deverá ser ano de estagnação no mercado imobiliário –
Magazine Imobiliário
Quem o diz é a consultora Cushman&Wakefield, que apresentou hoje o balanço do
primeiro semestre do sector e fez as perspectivas para 2023. Se 2022 foi marcado por
recordes positivos no mercado, o próximo ano deverá ser de “cautela” por parte dos
investidores.O  grupo norte-americano, que presta serviços profissionais de riscos,
estratégia e capital humano, tem agora um novo espaço na cidade, para dar resposta ao
crescimento da empresa e oferecer melhores condições aos colaboradores.O  evento
regressa este ano, em formato presencial, no Pavilhão C

Quem o diz é a consultora Cushman&Wakefield, que apresentou hoje o balanço do primeiro semestre do
sector e fez as perspectivas para 2023. Se 2022 foi marcado por recordes positivos no mercado, o
próximo ano deverá ser de “cautela” por parte dos investidores.

Durante a apresentação do estudo “Marketbeat Outono 2022”, a publicação semestral que faz o balanço
do mercado imobiliário, Eric Van Leuven, responsável pela Cushman&Wakefield em Portugal, explicou que
o actual contexto sócio-económico, marcado pelo aumento da inflação, das taxas de juro e dos custos
da construção, bem como o prolongamento da situação da guerra na Ucrânia, terá um impacto
inevitável na postura dos investidores.

2022 em Portugal fica marcado por um volume de investimento ímpar, tendo já sido transacionados
1.656 milhões de euros até Setembro – mais 27% que no período homólogo de 2021, sendo que 74%
é capital estrangeiro -, e podendo atingir o recorde de 3,4 mil milhões de euros até ao final do ano.
Contudo, para 2023 há um “pessimismo generalizado”, que deve levar à adopção de uma postura “wait
and see” por parte dos investidores e, consequentemente, a uma estagnação do mercado.

De acordo com Van Leuven as yields podem ainda vir a subir 25 pontos base até ao final deste ano,
podendo manter-se assim em 2023.

As preocupações com os valores ESG vieram para ficar e o responsável afirma que a implementação de
medidas sustentáveis no imobiliário deixou de ser um “nice to have” para passar a ser um “must have”.
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Quanto ao balanço da actividade imobiliária durante o primeiro semestre deste ano, os dados da
consultora mostram que do total investido, 37% foi para o segmento de escritórios, 32% para a
Indústria e Logística, 15% para a Hotelaria, 13% para Alternativos (hospitais, residências seniores,
residências de estudantes, etc) e 3% para o retalho.

Os escritórios confirmam a sua performance recorde este ano, depois de na Grande Lisboa se registar
uma área de absorção de 247.900 m² (+209%) e no Porto de 45.200 m² (+34%). A par da procura
também houve vários projectos em construção, a maioria para ocupação própria, sendo que os espaços
de trabalho se focam agora em oferecer melhores experiências aos colaboradores e em ir ao encontro
das preocupações sustentáveis, tendência que se vai manter.

O segmento Industrial registou uma absorção inferior a 2021 (205.200 m², o que representa -26% em
relação ao ano passado), algo que a consultora atribui a uma menor oferta de espaços, sendo que as
zonas mais procuradas são a Grande Lisboa, Porto, Leiria e Coimbra. Portugal entrou neste último ano
no radar dos grandes parques logísticos europeus, com o crescimento exponencial do comércio online e
verificou-se ainda que cada vez mais operadores, como é o caso dos alimentares Lidl, Aldi e Mercadona,
optam por investir nos seus próprios armazéns.

A hotelaria cresceu exponencialmente face a 2021, aproximando-se dos níveis verificados em 2019,
tendo sido registados 11,4 milhões de hóspedes em Portugal no primeiro semestre, o que representa
+183% face a 2021 e -5% face a 2019. Neste período abriram 35 unidades hoteleiras, trazendo para o
mercado 2.080 quartos e é previsível nos próximos três anos sejam inaugurados mais 115 projectos.

O sector do retalho assistiu a um crescimento de 8,6% nos primeiros seis meses de 2022, impulsionado
maioritariamente pelo comércio de rua e pelo retalho não alimentar. Espera-se que o próximo ano seja
marcado, como este também foi, por uma procura significativa do mercado de luxo e ainda dos Retail
Parks, que ganharam força nos últimos dois anos.

No residencial, o destaque vai para o aumento que se verificou nos valores das rendas e dos preços das
casas. No mercado de vendas, os valores registados foram 4.280€/ m² (+9%) em Lisboa e 3.170€/m²
(+24%) no Porto, enquanto que no mercado de arrendamento se verificou preços na ordem dos
14,7€m²/mês (+19%) em Lisboa e 12,1€m²/mês (+21%) no Porto. Em 2023, continuará a existir uma
falta de oferta significativa para a classe média-baixa em relação à procura e a maior parte dos
investimentos será direcionado para projectos no segmento de luxo.

DR Foto: Louis Paulin on Unsplash

O grupo norte-americano, que presta serviços profissionais de riscos, estratégia e capital humano, tem
agora um novo espaço na cidade, para dar resposta ao crescimento da empresa e oferecer melhores
condições aos colaboradores.

O evento regressa este ano, em formato presencial, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, de 24 a 26 de
Outubro de 2022. O Pacto Europeu para o Clima marcará presença com uma série de actividades.

A Mota-Engil ATIV, nova marca no universo do Grupo Mota-Engil que promove o reconhecido
conhecimento, experiência, sinergias e complementaridade de serviços da Manvia e da Vibeiras, escolheu
o Alverca Park para estabelecer os seus novos escritórios. A CBRE, gestora deste parque empresarial, foi
a consultora responsável pela colocação da empresa nas novas instalações.
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PÚBLICO

19/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • SUPLEMENTO

IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3715

REACH: 15000

Rendimento médio por quarto ocupado atinge máximo histórico
O RevPAR fi xou-se em 102,2 euros e o ADR atingiu 137,2 euros no mês de agosto
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NOTÍCIAS DE
COIMBRA

19/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1420

REACH: -1

E o prémio para melhor região vai para… Turismo Centro de
Portugal
A T urismo Centro de Portugal (T CP) foi ontem novamente reconhecida como a melhor
região de turismo do país, durante a cerimónia de entrega dos Prémios Publituris Portugal
T ravel Awards 2022, que decorreu em Lisboa. A T CP estava nomeada na categoria
“Região de T urismo Nacional”, assim como as restantes regiões turísticas do país, e foi a
grande vencedora da [...]

A Turismo Centro de Portugal (TCP) foi ontem novamente reconhecida como a melhor região de turismo
do país, durante a cerimónia de entrega dos Prémios Publituris Portugal Travel Awards 2022, que
decorreu em Lisboa.

A TCP estava nomeada na categoria “Região de Turismo Nacional”, assim como as restantes regiões
turísticas do país, e foi a grande vencedora da noite. Esta é já a terceira vez que a Turismo Centro de
Portugal vence este prémio, depois de já o ter conquistado em 2015 e 2019.

O galardão foi recebido por Pedro Machado e Jorge Loureiro, respetivamente presidente e vogal da
comissão executiva da Turismo Centro de Portugal.

De referir que uma unidade hoteleira da região Centro de Portugal – o Rio do Prado, em Óbidos – venceu
igualmente na categoria em que era candidata, a de “Hotel de 3 Estrelas”.

“Partilho este prémio, honrado e com muito orgulho, com as nossas equipas da Turismo Centro de
Portugal e da Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal. Este é um prémio que
reconhece e valoriza todo o trabalho efetuado diariamente por estas estruturas”, destaca Pedro
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Machado.

“É um galardão que distingue igualmente o esforço permanente dos empresários e dos agentes públicos
da região, uma vez que sem eles não haveria atividade turística. O prémio justamente atribuído ao Rio
do Prado é um exemplo do excelente trabalho realizado no território. Estamos todos de parabéns e
juntos no mesmo objetivo de tornar o Centro de Portugal a melhor região turística do país”, acrescenta
o presidente da TCP.

Conhecidos como os “Óscares do Turismo” em Portugal, os Publituris Portugal Travel Awards premeiam
anualmente as melhores empresas, instituições, serviços e profissionais que se destacam no setor do
turismo. Os vencedores são eleitos por uma média ponderada entre os votos do júri (45%), dos
assinantes do Publituris (45%) e subscritores da newsletter diária deste jornal (10%).
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SAPO MULTINEWS

19/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo Centro de Portugal vence eleição de melhor região de
turismo nacional
A região continua a marcar a sua posição.

Turismo Centro de Portugal (TCP) foi ontem novamente reconhecida como a melhor região de turismo
do país, durante a cerimónia de entrega dos Prémios Publituris Portugal Travel Awards 2022, que
decorreu em Lisboa.

A TCP estava nomeada na categoria “Região de Turismo Nacional”, assim como as restantes regiões
turísticas do país, e foi a grande vencedora da noite. Esta é já a terceira vez que a Turismo Centro de
Portugal vence este prémio, depois de já o ter conquistado em 2015 e 2019.

O galardão foi recebido por Pedro Machado e Jorge Loureiro, respetivamente presidente e vogal da
comissão executiva da Turismo Centro de Portugal.

De referir que uma unidade hoteleira da região Centro de Portugal – o Rio do Prado, em Óbidos – venceu
igualmente na categoria em que era candidata, a de “Hotel de 3 Estrelas”.

“Partilho este prémio, honrado e com muito orgulho, com as nossas equipas da Turismo Centro de
Portugal e da Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal. Este é um prémio que
reconhece e valoriza todo o trabalho efetuado diariamente por estas estruturas”, destaca Pedro
Machado.
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PÚBLICO

19/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • SUPLEMENTO

IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 3715

REACH: 15000

Lisboa eleita das cidades mais atrativas para viver
Edimburgo, Barcelona e Londres foram consideradas as cidades europeias mais atrativas
para viver por estrangeiros
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JORNAL I

19/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • LISBOA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOANA MOURÃO

CARVALHO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Depois do PAN, BE também quer proibir voos noturnos
O Bloco de Esquerda defende que não é inevitável a realização de voos noturnos” e quer
limitar os Jatos privados em Portugal.
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PORTO CANAL

19/10/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • MANHÃ

INFORMATIVA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 37840

REACH: -1

O presidente da Câmara do Porto diz que a desconsideração da
TAP em relação ao Porto continua
O presidente da Câmara do Porto diz que a desconsideração da T AP em relação ao Porto
continua

O presidente da Câmara do Porto diz que a desconsideração da TAP em relação ao Porto continua
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ALGARVE NOTÍCIAS

19/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Seminário Internacional «Algarve: Smart Mobility & Smart
Destination» no dia 27
Qual é a estratégia de inovação para a especialização inteligente da Região do Algarve?

Qual é a estratégia de inovação para a especialização inteligente da Região do Algarve? Para dar a
conhecer e debater as soluções para o desenvolvimento do Algarve enquanto Smart Mobility & Smart
Destination, a Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL)
promovem um seminário internacional de apresentação das ações em curso nas áreas da Mobilidade e
do Turismo, a ter lugar no dia 27 de outubro, às 10h00, no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo do
Algarve, em Faro.

Um dos momentos mais aguardados da agenda é a apresentação das conclusões do Projeto Smart
Destination Algarve, que pretende transformar a região num destino turístico cada vez mais sustentável,
inteligente e conectado. O projeto encomendado pela RTA identifica iniciativas smart a implementar no
destino para melhorar a experiência do visitante, tais como funcionalidades e aplicações informáticas,
soluções tecnológicas e digitalização de conteúdos, entre outras inovações.

O seminário, cujo programa se anexa, realiza-se no âmbito do projeto Região Inteligente Algarve
(https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/715/regiao-inteligente-algarve-ria.aspx), onde além da RTA
e da AMAL são igualmente parceiros a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)
da Região do Algarve e a Universidade do Algarve (UAlg).

Seminário Internacional

«Algarve: Smart Mobility & Destination»

Quinta-feira | 27 de outubro | 10h00

Auditório da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro

Para mais informações e confirmações:

E-mail: planeamento@turismodoalgarve.pt

Telefone: +351 289 800 510
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Ademar Dias

(Link)
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https://www.radiohorizonte.com/pt-pt/noticias/semin%C3%A1rio-internacional-%C2%ABalgarve-smart-mobility-smart-destination%C2%BB-no-dia-27#.Y06oghrfu2U.facebook


DIÁRIO ONLINE

19/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 280

REACH: -1

Seminário Internacional ‘Algarve: Smart Mobility & Destination’
Qual é a estratégia de inovação para a especialização inteligente da Região do Algarve?

Qual é a estratégia de inovação para a especialização inteligente da Região do Algarve?

Para dar a conhecer e debater as soluções para o desenvolvimento do Algarve enquanto 'Smart Mobility
& Smart Destination', a Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Comunidade Intermunicipal do Algarve
(AMAL) promovem um seminário internacional de apresentação das ações em curso nas áreas da
Mobilidade e do Turismo, que se realiza no dia 27 de outubro, às 10h00, no auditório da Escola de
Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro.

Um dos momentos mais aguardados da agenda é a apresentação das conclusões do Projeto Smart
Destination Algarve, que pretende transformar a região num destino turístico cada vez mais sustentável,
inteligente e conectado.

O projeto encomendado pela RTA identifica iniciativas smart a implementar no destino para melhorar a
experiência do visitante, tais como funcionalidades e aplicações informáticas, soluções tecnológicas e
digitalização de conteúdos, entre outras inovações.

O seminário, cujo programa pode ver clicando aqui, realiza-se no âmbito do projeto Região Inteligente
Algarve, onde além da RTA e da AMAL são igualmente parceiros a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve e a Universidade do Algarve (UAlg).

Para mais informações e confirmações os interessados devem contatar através do telefone 289
800 510 ou do e-mail: planeamento@turismodoalgarve.pt.

(Link)
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AMBITUR

19/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 2889

REACH: -1

RTA e AMAL promovem seminário internacional “Algarve: Smart
Mobility & Destination”
Qual é a estratégia de inovação para a especialização inteligente da Região do Algarve?

Qual é a estratégia de inovação para a especialização inteligente da Região do Algarve? Para dar a
conhecer e debater as soluções para o desenvolvimento do Algarve enquanto Smart Mobility & Smart
Destination, a Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Comunidade Intermunicipal do Algarve
(AMAL) promovem um seminário internacional de apresentação das ações em curso nas áreas da
Mobilidade e do Turismo, a ter lugar no dia 27 de outubro, às 10h00, no auditório da Escola de Hotelaria
e Turismo do Algarve, em Faro.

Um dos momentos mais aguardados da agenda é a apresentação das conclusões do Projeto Smart
Destination Algarve, que pretende transformar a região num destino turístico cada vez mais sustentável,
inteligente e conectado. O projeto encomendado pela RTA identifica iniciativas smart a implementar no
destino para melhorar a experiência do visitante, tais como funcionalidades e aplicações informáticas,
soluções tecnológicas e digitalização de conteúdos, entre outras inovações.

O seminário realiza-se no âmbito do projeto Região Inteligente Algarve, onde além da RTA e da AMAL
são igualmente parceiros a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do
Algarve e a Universidade do Algarve (UAlg).

A sessão de abertura contará com a presença de Paulo Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de
Faro; João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve; e Joaquim Brandão Pires, primeiro-
secretário da AMAL.

O 1º Painel, dedicado ao tema “Smart Mobility” contará com apresentações da AMAL, da Plataforma da
Mobilidade do Algarve e do Plano de Mobilidade Turística da Região do Algarve.

No 2º Painel, que aborda temática “Smart destination”, Jonathan Gomez, diretor do Turismo
Ayuntamiento de Málaga será um dos oradores, bem como Barry Rogers, Smart Tourism Programme
Manager da Smart Dublin. Haverá ainda uma apresentação NOS Stratify e indicadores para o turismo.

Por fim, “O desenvolvimento do Algarve enquanto Smart Destination” estará em debate a partir das
16H00, com Rui Gidro, partner da Deloitte Portugal, a apresentar as conclusões do estudo de Projeto
Smart Destination Portugal. Segue-se uma mesa redonda, moderada por Sérgio Guerreiro, que contará
como participantes com Manuel Dias, National Technology Officer da Microsoft Portugal; Roberto
Antunes, diretor executivo do NEST; Miguel Castro Neto, diretor da Nova IMS; e Miguel Fernandes,
presidente da Algarve Evolution.

O seminário será encerrado por José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Algarve, e Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal.

(Link)
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Conclusões do projeto Smart Destination Algarve vão ser
apresentadas em seminário
Para dar a conhecer e debater as soluções para o desenvolvimento do Algarve enquanto
Smart Mobility & Smart Destination, a Região de T urismo do Algarve (RT A) e a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) promovem um seminário internacional de
apresentação das ações em curso nas áreas da Mobilidade e do Turismo

 

Para dar a conhecer e debater as soluções para o desenvolvimento do Algarve enquanto Smart Mobility
& Smart Destination, a Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Comunidade Intermunicipal do Algarve
(AMAL) promovem um seminário internacional de apresentação das ações em curso nas áreas da
Mobilidade e do Turismo, a ter lugar no dia 27 de outubro, às 10h00, no auditório da Escola de Hotelaria
e Turismo do Algarve, em Faro.

 

Segundo comunicado do Turismo do Algarve, no seminário vão ser apresentadas as conclusões do
projeto Smart Destination Algarve, "que pretende transformar a região num destino turístico cada vez
mais sustentável, inteligente e conectado". O projeto encomendado pela RTA identifica iniciativas smart a
implementar no destino para melhorar a experiência do visitante, tais como funcionalidades e aplicações
informáticas, soluções tecnológicas e digitalização de conteúdos, entre outras inovações, refere o
documento.

 

O evento realiza-se no âmbito do projeto Região Inteligente Algarve, onde além da RTA e da AMAL são
igualmente parceiros a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do
Algarve e a Universidade do Algarve (UAlg).

27/29

https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/715/regiao-inteligente-algarve-ria.aspx


 

(Link)
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Faro | Seminário Internacional “Algarve: Smart Mobility &
Destination”
Qual é a estratégia de inovação para a especialização inteligente da Região do Algarve?

 

Qual é a estratégia de inovação para a especialização inteligente da Região do Algarve? Para dar
a conhecer e debater as soluções para o desenvolvimento do Algarve enquanto Smart Mobility & Smart
Destination, a Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL)
promovem um seminário internacional de apresentação das ações em curso nas áreas da Mobilidade e
do Turismo, a ter lugar no dia 27 de outubro, às 10h00, no auditório da Escola de Hotelaria e
Turismo do Algarve, em Faro.

Um dos momentos mais aguardados da agenda é a apresentação das conclusões do Projeto Smart
Destination Algarve, que pretende transformar a região num destino turístico cada vez mais sustentável,
inteligente e conectado. O projeto encomendado pela RTA identifica iniciativas smart a implementar no
destino para melhorar a experiência do visitante, tais como funcionalidades e aplicações informáticas,
soluções tecnológicas e digitalização de conteúdos, entre outras inovações.

O seminário, cujo programa se anexa, realiza-se no âmbito do projeto Região Inteligente Algarve, onde
além da RTA e da AMAL são igualmente parceiros a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional (CCDR) da Região do Algarve e a Universidade do Algarve (UAlg).

(Link)
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