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Campo de Golfe dos Salgados e Morgado Golf Course
distinguidos no Top 100 dos Melhores Resorts de Golfe da
Europa
Quem o diz é esta publicação especializada.

O Campo de Golfe do Salgados e o Morgado Golf Course, do grupo NAU Hotels & Resorts, fazem parte
da lista que avalia os cem melhores resorts de golfe de toda a Europa – de acordo com a publicação
britânica ‘Today’s Golfer’, revista especializada no mundo do golfe.

A publicação mensal identificou neste ranking os resorts europeus que se destacam não apenas pela sua
oferta de campos de golfe, mas também pelas opções de alojamento, comodidades e envolvência que
oferecem – a pensar não apenas em quem pratica golfe, mas também em quem os acompanha.

O Campo de Golfe dos Salgados, com 18 buracos, que integra a oferta NAU Hotels & Resorts na
Herdade dos Salgados, foi considerado o 88º melhor destino a nível europeu para os apaixonados deste
desporto.

Junto à praia dos Salgados e a apenas dez minutos do centro de Albufeira, a publicação descreve este
campo como um “maravilhoso cenário junto à praia dos Salgados” inserido numa “reserva natural”, que
oferece uma “excelente opção para umas férias relaxantes de golfe e praia”.

A publicação salienta as valências e diferentes opções de alojamento, destacando o hotel cinco estrelas
Salgados Palace, o Salgados Palm Village Apartments & Suites, ou o Salgados Dunas Suites – três
unidades do grupo NAU Hotels & Resorts.
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Já o Morgado Golf Course, também gerido pelo grupo NAU, fixou-se neste ranking em 93º
lugar. “Situado nas colinas acima de Portimão, o Morgado (Golf Course) é apoiado pelos Álamos (Golf
Course)”, disponibilizando “apartamentos cuidados com vista para os ‘fairways’”.

O Morgado Golf Course, assim como o Álamos Golf Course, são dois campos que integram a unidade
Morgado Golf & Country Club, situada entre as praias de Portimão e a serra de Monchique. Ambos de 18
buracos, são complementados pela Academia de Golfe do Morgado, que conta com condições de prática
únicas em Portugal.
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"Cachopo Natural" parte à descoberta do mundo rural, usos e
práticas que passaram de gerações em gerações - Postal do
Algarve
Iniciativa visa promover o património cultural e natural de uma das mais tradicionais
aldeias da serra algarviaIniciativa visa promover o património cultural e natural de uma
das mais tradicionais aldeias da serra algarvia

“Cachopo Natural” é como se intitula o evento que terá lugar no próximo dia 20 de novembro nesta
freguesia do concelho de Tavira.

A iniciativa visa promover o património cultural e natural de uma das mais tradicionais aldeias da serra
algarvia.

Segundo explica a organização, “vamos partir à descoberta do mundo rural, dos usos e práticas que
passaram de gerações em gerações, da história, da arquitetura popular e dos genuínos sabores da nossa
serra”.

Neste dia poderá contar com diversas provas de trail, oficinas lúdicas, almoço e música.

Um conjunto de atividades que proporcionarão a observação de paisagens únicas, através da prática
desportiva, essenciais à saúde e bem-estar.

“Cachopo Natural” é organizado pela Junta de Freguesia de Cachopo e pela Câmara Municipal de Tavira,
em parceria com Associação Recreativa da Freguesia de Cachopo-AFC, Companhia Intervenção
Proteção e Socorro 18 UEPS/GNR, Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António, Escola
Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, Faculdade de Medicina e Ciências
Biomédicas da Universidade do Algarve, Orquestra de Jazz do Algarve, Centro Paroquial de Cachopo e
Associação In Loco.
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Alunos do ISMAT desenvolvem tecnologia para o turismo de
Portugal
Criar novos hardwares e softwares para deixar as cidades portuguesas mais inteligentes.
Este foi o desafio proposto este ano por professores do Instituto Superior Manuel
Teixeira Gomes (ISMAT) em Portimão, aos alunos do curso de Engenharia de Software, e
que foi prontamente aceito por equipas da instituição

Criar novos hardwares e softwares para deixar as cidades portuguesas mais inteligentes. Este foi o
desafio proposto este ano por professores do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT) em
Portimão, aos alunos do curso de Engenharia Informática, e que foi prontamente aceito por equipas da
instituição. Uma delas, composta por académicos do segundo ano do curso, já está com o trabalho
bastante avançado e deve apresentar um protótipo do projeto VybMe Bike ainda este ano.

“Nosso projeto consiste em criar um meio de orientação que sirva para adeptos do turismo de aventura.
Por exemplo, pessoas que fazem passeios de bicicleta, ou de caminhada, e não conhecem os percursos,
geralmente usam um telemóvel com orientação em GPS. O problema é que sempre precisam consultar
o dispositivo visualmente, ou seja, a pessoa desvia a atenção do percurso e, numa fração de segundos,
pode acontecer um acidente”, comentam os alunos Ricardo Santana, Diogo Fernandes e Rafael Rio,
integrantes da equipa.

O projeto dos três académicos ficou em segundo lugar na 4ª edição do NET ME UP, evento de pitching &
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networking organizado pelo Turismo de Portugal e os Territórios Criativos, em parceria com a
Algarexperience, Algarvesunboattrips e o GEN Portugal. O encontro teve o objetivo de alavancar e apoiar
empreendedores e startups ligadas ao turismo, preferencialmente instaladas no Baixo Alentejo e Algarve.
Os estudantes apresentaram os seus projetos a potenciais parceiros, mentores e clientes.

Para a coordenadora do projeto VybMe Bike, a professora doutora do curso de Engenharia Informática
do ISMAT, Ana Lima, a conquista do segundo lugar no NET ME UP foi o reconhecimento do método
atualmente utilizado na instituição. “Utilizamos a metodologia ativa, na qual o aluno é protagonista
daquilo que ele irá criar. Então, durante o curso de Engenharia Informática o aluno é incentivado a ter
como motor principal a inovação tecnológica. Eles são incentivados a pensar em novos métodos de
construção de software para criarem projetos que possam ter impacto social”, afirma.

Ana Lima explica que, este ano, os alunos do ISMAT estão com o desafio de fazer das cidades
portuguesas, principalmente as do Algarve, exemplos de smart cities na área do turismo. “A partir disso,
diversos projetos bem interessantes foram criados pelos estudantes. São novas ideias para
restaurantes, prática de desporto, incentivo à mobilidade turística para excursões. Enfim, projetos com
alto teor de inovação”, comenta.

A professora reforça que a metodologia aplicada no ISMAT é fruto de uma nova abordagem tecnológica
que vem sendo utilizada nos países mais criativos. “Nossa proposta é criar novos talentos que pensem
fora do quadrado. Incentivar a criatividade tecnológica dos nossos alunos para que sejam profissionais
capacitados e disputados no mercado mundial. E isso termina despertando o que há de melhor neles. Os
alunos do projeto VybMe Bike, por exemplo, ficaram surpresos com a premiação e com o impacto que a
ideia deles pode causar no turismo de Portugal”, revela.

O PROJETO VYBME BIKE

O projeto VybMe Bike é uma “pivotagem” de um projeto já executado pela professora Ana Lima: o
“VybMe”. Chama-se de pivotagem o redirecionamento de um projeto sem abandonar a ideia original. No
caso do VybMe, a tecnologia desenvolvida foi pensada para ajudar atletas com deficiência visual a
participarem de competições sem a ajuda do guia humano.

“Criamos braceletes eletrônicos que orientam o corredor, através da vibração dos dispositivos, durante
as provas de corrida. A partir daí, os alunos do ISMAT redefiniram a ideia para ajudar pessoas que
praticam turismo de aventura em Portugal e criaram o VybMe Bike. Chegaram a um modelo de luvas que
também usará a vibração para guiar os utilizadores, deixando outros sentidos como visão e audição
livres”, afirma Ana Lima.

Os alunos do ISMAT já fizeram um estudo de mercado, incluindo definição das personas, estudo de
potencial de vendas para a Europa, com uma especificidade para Portugal. A equipa apresentou, no
último dia 9 de novembro, um PITCH para a startup Portimão, onde foi demonstrada a ideia em 5
minutos contendo a problemática, o que o projeto vai resolver, o impacto dele na vida das pessoas, da
onde nasceu a ideia e qual o potencial de mercado.

Os estudantes mostraram a problemática considerando a segurança como principal destaque, porque
quando usa-se o telemóvel há um momento de distração. Eles mostraram diversos acidentes, por
exemplo, em provas de ciclismo, pois o GPS fica no guidão e quando o ciclista consulta o dispositivo
visualmente ele perde a atenção total na via. Ou seja, o VybMe Bike é uma tecnologia para propor
segurança para quem pratica o desporto.

Como parte do trabalho de viabilidade, a equipa do ISMAT entrevistou pessoas que praticam ciclismo
turístico e elas falaram que pagariam entre 150 euros a 200 euros em um dispositivo que lhes
oferecessem segurança. É um valor importante para o produto, o que confere-lhe um grande potencial
de mercado.

Neste momento, os alunos estudam duas alternativas: a instalação de um dispositivo no guidão, que
pode ser recarregado por energia cinética gerada pela própria bicicleta, e a confecção de luvas com
costuras eletrónicas. “Nesta fase, estamos testando para ver qual é o melhor hardware em termos de
viabilidade e de aceitação do público. Faremos uma primeira experiência em breve. Acreditamos que
teremos um protótipo até o Natal deste ano e ele será apresentado aqui em Portugal”, revela Ana Lima.
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“É prioritário avançar já com obras na Portela”
“Não aceito que a Web Summit seja paga só com verbas do turismo”
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Sol na eira e chuva no nabal
Por: Cristina Siza Vieira
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Observatório Regional de Turismo arranca em 2023
Salão Nobre da Alfândega encheu-se para assistir ao Fórum Internacional
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Bernardo Trindade: “Não aceito que a Web Summit seja paga só
com verbas do turismo”
O presidente da AHP entende que “não é justo” que sejam apenas as verbas do turismo
a suportar um evento que “toca um conjunto vasto de setores” e defende a criação de
uma alternativa para financiar o evento. Bernardo T rindade considera ainda que a T AP
devia reforçar as ligações aos EUA.

Mudou a forma de fazer turismo?

Há um binómio de efeitos. O pós-pandemia e uma vontade de libertação, de sair de casa, de ter uma
experiência de lazer, ainda que muito cautelosa. As pessoas optaram por não fazer viagens longas, mas
mais curtas. Tivemos uma predominância de alguns mercados a que se junta o efeito da guerra.

Um desses mercados é o norte-americano que tem vindo a crescer...

O mercado americano tem uma vontade inequívoca de sair e de poder visitar países como Portugal, que
hoje está no “top of mind”, na preferência, dos americanos. Sou do tempo em que chique, chique era
visitar Paris. Hoje é chique visitar Portugal, visitar Lisboa e o Porto, adquirir imobiliário.

A procura aumentou desde o início da guerra?

Evidente. As apostas vão fazer-se tendencialmente em territórios mais longe do conflito.

Faria sentido a TAP reforçar as ligações aos EUA?

Antes do plano de reestruturação, a TAP tinha uma grande ambição no mercado dos EUA. Não era só
voar para JFK ou Newark, em Nova Iorque, mas chegar a Washington, a Chicago ou a São Francisco. É
claramente um espaço que deve ser revisitado para proporcionar aos americanos uma opção direta para
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Portugal.

Há cada vez mais autarquias a cobrar a taxa turística. A AHP é contra. Porquê?

É mais uma taxa a juntar a todo um conjunto de tributos que o setor hoteleiro faz e é, do nosso ponto
de vista, excessivo. Não nos iludamos: os anos da pandemia fizeram com que Portugal recuasse em
dormidas cerca de 20 anos e em proveitos cerca de dez anos. Por isso, por princípio, somos contra.
Ainda assim, em Lisboa, demos um contributo muito significativo ao defendermos que se constitua um
comité, de que farão parte os hoteleiros, para, em conjunto com a autarquia, se decidir quais os
investimentos feitos com o recurso à receita da taxa turística. Foi, apesar de tudo, o compromisso mais
satisfatório que obtivemos até esta altura.

Só aconteceu em Lisboa?

Propusemos o mesmo no Porto, não tivemos aceitação.

As autarquias dizem que as receitas são aplicadas em obras de infraestruturas turísticas e em projetos
turísticos. Vê isso a acontecer?

Vou dar um exemplo importante. Temos a Web Summit em Lisboa. Grande entusiasmo, ouvimos
responsáveis governativos ou o Presidente da República a assinalar este marco com a proclamação
“Vejam, o Web Summit é a prova de que Portugal não é só turismo”. Acredito nisso. Concordo com isso.
Agora, o que já não aceito é que o pagamento desta opção seja feita apenas com verbas do Turismo de
Portugal e da taxa turística de Lisboa.

Porquê?

É tempo de encontrarmos formas alternativas de financiamento a este evento. Se interessa a todo o
país e toca um conjunto vasto de setores, como as novas tecnologias, a nova digitalização, a criação de
empresas, não podem ser só as verbas do Turismo de Portugal e da taxa turística em Lisboa a pagar
este evento. Não é justo que aconteça e é um repto que faço.

No início do ano previa-se fechar o 2022 com 15 mil milhões de euros de receitas. Esse número é
realista?

Penso que sim. Há uma evolução positiva em dormidas, em hóspedes e em proveitos. Agora, gostava
de salientar que a despesa também se mantém a crescer substancialmente. O apuramento dos
resultados vai fazer-se de forma muito cautelosa no final do ano.
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De barracões a hotéis de luxo: Caos na corrida ao alojamento no
Mundial do Qatar, onde uma noite chega aos 5000 euros
O desafio de alojar 1,5 milhões de pessoas, esperadas para o Mundial durante quatro
semanas, pareceu logo hercúleo, já que o país tem apenas 11,500 quilómetros
quadrados e uns ‘míseros’ 300 hotéis o total – o mesmo número de unidades hoteleiras
de cinco estrelas existentes apenas na cidade de Paris.

O Mundial de Futebol no Qatar só arranca no domingo, mas a polémica com a escolha começou logo em
2009, quando o país foi escolhido para acolher o evento maior do futebol global. Suspeitas de subornos
e extorsões à Fifa, milhares de trabalhadores que terão morrido na construção de estádios e
infraestruturas escondidos pelas autoridades, críticas à repressão de pessoas LGBTQI+ no país, são
alguns dos problemas a ‘colorir’ o Mundial deste ano. Mas há mais um recente: um verdadeiro caos para
que os adeptos consigam encontrar alojamento.

O desafio de alojar 1,5 milhões de pessoas, esperadas para o Mundial durante quatro semanas, pareceu
logo hercúleo, já que o país tem apenas 11,500 quilómetros quadrados e uns ‘míseros’ 300 hotéis o
total – o mesmo número de unidades hoteleiras de cinco estrelas existentes apenas na cidade de Paris.

O desequilíbrio entre a procura e a oferta cedo viu os seus efeitos, dos quais o El País destaca dois: o
aumento sem precedentes dos preços por noite e uma operação para garantir camas noutros locais que
não nos hotéis no país.

Quando ao primeiro efeito, destacam os canais oficiais do Mundial do Qatar, que uma noite pode chegar
aos 5133 euros por noite, para ficar no W Doha (da cadeia Marriott). Nas opções mais modestas, está o
hotel Villa Suites, onde a noite começa nos 104 euros. Acontece que as hipóteses de alojamento mais
baratas já estão completamente cheias. “A nossa estratégia de preços está baseada na procura e os
preços dos quartos, durante este evento, estão em linha com os oferecidos durante outros eventos de
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grande procura. Devido aos níveis de reservas sem precedentes, muitos dos quartos a preços mais
baixos já estão vendidos, pelo que só as acomodações mais premium estão disponíveis para as datas do
evento”, explica a cadeia Marriott.

Já quanto ao segundo efeito, a corrida aos quartos no Qatar já levou a uma solução de emergência: um
acordo da organização com os cruzeiros MSC Cruises para que dois enormes navios (o MSC World
Europe, com 2132 cabines, e o MSC Poesía, com 1084 cabines), que estão ancorados no porto de Doha
para receber delegações convidadas pela Fifa. Também outra embarcação do grupo, o MSC Opera, com
1075 cabines, foi ‘transformado’ em hotel, com acomodações a começarem nos 159 euros na cabine
sem janelas e apenas com pequeno-almoço.

Outra hipótese disponibilizada são as ‘Casas para Fãs’, que nada mais são do que barracões, descritos
como sendo “de luxo”, nos arredores da cidade, onde também há espaço para caravanas e tendas.
Cada módulo pré-fabricado custa 210 euros por noite e tem capacidade para duas pessoas. Para as
barracas localizadas mais perto da praia ou do campo, os valores chegam aos 1000 euros por noite.

O caos gerado levou empresas e cidadãos a colocarem casas e edifícios para aluguer durante o Mundial.
Na agência de viagens oficial, o mais barato é uma casa a mais de 30 quilómetros de Doha, que custa
mais de 220 euros por noite. No espectro oposto, uma habitação no centro da capital chega a custar
mais de 3300 euros a noite.
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Atrasos custaram 122 milhões à TAP
Companhia reembolsou todos os passageiros e viu a multa de um milhão de euros
reduzida para metade Cancelamentos ou adiamentos dão direito a 600 € por pessoa
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Lisboa com 43 voos noturnos
Aeroportos

21/42



NOTÍCIAS AO MINUTO

15/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 4978

REACH: -1

INE. Transporte aéreo com quebra de 57,4% em 2021 face a
2019
O transporte aéreo mantinha em 2021 a maior quebra de passageiros face ao ano pré-
pandémico de 2019, de 57,4%, seguido do fluvial, com -41,6%, do rodoviário (-32,8%) e
do ferroviário (-31,2%), divulgou, esta terça-feira, o INE.

O transporte aéreo mantinha em 2021 a maior quebra de passageiros face ao ano pré-pandémico de
2019, de 57,4%, seguido do fluvial, com -41,6%, do rodoviário (-32,8%) e do ferroviário (-31,2%),
divulgou, esta terça-feira, o INE.

"À exceção do transporte de passageiros por metropolitano, que continuou a decrescer em 2021 (-
2,4%, após -47,8% em 2020), em todos os restantes modos de transporte o número de passageiros
cresceu, mas sem atingir os níveis de 2019", lê-se nas 'Estatísticas dos Transportes e Comunicações
2021' do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o instituto estatístico, "entre os diversos setores da atividade económica, o setor dos
transportes foi um dos que mais sentiu os efeitos negativos da pandemia covid-19, registando uma
contração significativa da atividade em 2020", sendo que, em 2021, "ainda não tinha recuperado
totalmente da crise pandémica".

No ano passado, o transporte de passageiros por comboio aumentou 18,1% (após -41,7% em 2020 e
+18,9% em 2019), situando-se em 120,7 milhões de passageiros.

Por metropolitano, foram transportados 137,5 milhões de passageiros, o correspondente a uma
redução de 2,4% (após -47,8% em 2020 e +10,6% em 2019), "devido ao prolongamento da situação
da pandemia covid-19". Face a 2019, registou-se um decréscimo de 49,1%.

O metropolitano de Lisboa foi o único sistema a registar decréscimo face a 2020 (-7,6%, após -50,5%
em 2020; -54,3% face a 2019), cabendo-lhe o transporte de 83,7 milhões de passageiros.
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Quanto ao Metro do Porto, apresentou uma recuperação de 5,9%, tendo transportado 41,8 milhões de
passageiros (-44,7% em 2020; -41,5% face a 2019), enquanto o Metro Sul do Tejo transportou 12,0
milhões de passageiros e registou um crescimento de 9,9% face a 2020 (-29,8% em 2020; -22,8%
face a 2019).

Já o transporte rodoviário de passageiros cresceu em 2021, face a 2020, mas continuou "longe dos
níveis de 2019": O número de passageiros transportados aumentou 15,8% face a 2020, para 380,2
milhões de passageiros, mas diminuiu 32,8% comparativamente a 2019, "reflexo das limitações de
mobilidade impostas pela pandemia covid-19 durante o ano de 2021".

Nos aeroportos e aeródromos nacionais, o movimento de passageiros ascendeu a 25,6 milhões em
2021 (+39,2%, -69,4% em 2020), mantendo-se "ainda longe dos níveis pré-pandemia (-57,4% face a
2019)".

Nos principais aeroportos, o movimento de passageiros registou os seguintes crescimentos: +31,1%
em Lisboa (-70,3% em 2020; -61,0% face a 2019), +31,7% no Porto (-66,2% em 2020; -55,4% face
a 2019), +47,9% em Faro (-75,5% em 2020; -63,8% face a 2019), +69,3% no Funchal (-65,1% em
2020; -40,8% face a 2019) e +80,1% em Ponta Delgada (-65,4% em 2020; -37,7% face a 2019).

No ano passado, os dados do INE apontam que a rede ferroviária nacional tinha uma extensão total de
3.621,6 quilómetros (+0,9 quilómetros face a 2020), encontrando-se cerca de 70% da rede em
exploração, numa extensão de 2.527,1 quilómetros, sendo o parque ferroviário constituído por 406
veículos de tração, 2.298 vagões e 1.017 veículos para transporte de passageiros.

As mercadorias transportadas por ferrovia (9,7 milhões de toneladas) aumentaram 11,4%, após um
recuo de 10,6% em 2020, e o peso das mercadorias transportadas por rodovia subiu 11,5%, para
146,7 milhões de toneladas, mantendo-se 5,0% abaixo de 2019.

Já nos aeroportos registaram-se acréscimos de 31,2% no movimento de carga (totalizando 178,9 mil
toneladas) e de 10,6% no movimento de correio (11,8 mil toneladas). Comparando com 2019,
registaram-se decréscimos de 7,3% e 33,1%, respetivamente.

O consumo de combustíveis e energia no transporte rodoviário voltou a aumentar em 2021 e atingiu 5,3
milhões de TEP (toneladas equivalentes de petróleo), correspondendo a um aumento de 8,7%.
Comparativamente a 2019, registou-se uma variação de -7,8%.

O parque de veículos rodoviários motorizados "cresceu ligeiramente" (+1,0%), num total de 7,1 milhões
de veículos, e as vendas de veículos novos ligeiros de passageiros recuperaram ligeiramente (+0,8%; -
35,0% em 2020), tendo sido comercializadas 146,6 mil viaturas. Contudo, face a 2019, registou-se um
decréscimo de 34,5%.

As vendas dos veículos importados usados cresceram 25,0% face a 2020 (-8,6% face a 2019) e foram
comercializados 72,6 mil veículos.

Relativamente aos portos marítimos nacionais, o movimento de mercadorias situou-se em 83,1 milhões
de toneladas, crescendo 4,7% e recuperando parcialmente do decréscimo de 7,0% registado em 2020.
Face a 2019, registou-se uma redução de 2,6%.

O porto de Sines movimentou 42,9 milhões de toneladas tendo registado um aumento de 10,3% face a
2020 (+10,3% face a 2019) e um acréscimo de 2,6 pontos percentuais no seu peso no total atingindo
uma representatividade nacional de 51,6%.

Já o movimento de mercadorias em Leixões decresceu 12,5% (16,3% do total nacional; -3,2 pontos
percentuais; -13,9% em 2020), enquanto em Lisboa aumentou 6,0% (10,7% do total; +0,1 pontos
percentuais; -20,2% em 2020).

O INE avança ainda que, em 2021, o transporte de gás em gasoduto não registou alterações face a
2020: O movimento foi de 68,7 mil GWh (Gigawatt/hora) nas entradas (-0,1%) e 70,8 mil GWh nas
saídas (+0,3%). Comparativamente a 2019, registaram-se decréscimos de 3,4% nas entradas e 2,9%
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nas saídas.

Quanto ao transporte de mercadorias por oleoduto, aumentou 7,6% em 2021 (-31,7% em 2020; -
26,5% face a 2019), atingindo 2,3 milhões de toneladas.

Em 2021, o volume de negócios do setor de transportes e armazenagem verificou "um aumento
expressivo" de 20,5% face ao ano anterior (-24,3% em 2020) para um total de 21.100 milhões de
euros. Contudo, face a 2019, registou-se um decréscimo de 8,7%.
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MAIS ALGARVE

16/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: -1

RTA | Novo Site “Algarve Eventos”
O T urismo do Algarve acaba de lançar um novo site para divulgar a oferta de lazer e
cultural da região. Chama-se «Algarve Eventos», está acessível no endereço
eventos.visitalgarve.pt/ e quer ser um agregador de tudo o que acontece nos 16
concelhos da região, em substituição do «Guia Algarve», até agora impresso
mensalmente.
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Divulgação de mais eventos, incluindo os de dimensão local, atualização em tempo real do que acontece
na região e aumento do alcance da informação disponibilizada a turistas e residentes são algumas das
vantagens que levaram o Turismo do Algarve a apostar neste formato. Para além da significativa
redução da pegada ecológica, associada à produção e distribuição do anterior guia, que só em papel
consumia cerca de 21 toneladas por ano.

O novo site integra funcionalidades como pesquisa de eventos por categoria, data e concelho e ao abrir a
página de um evento será possível adicioná-lo ao calendário, a uma wishlist ou até partilhá-lo nas
principais redes sociais. Outra possibilidade será subscrever uma newsletter para receber diretamente os
destaques da semana, bastando para isso seguir os passos aqui.

Numa época em que as tendências de padrões de consumo revelam a preferência pelo acesso a
conteúdos online, a expectativa com a disponibilização dos eventos num site bilingue, em inglês e
português, é que resulte igualmente na atração de mais turistas para a região durante todo o ano,
atenuando desta forma a sazonalidade.

«Pretendemos que o novo site enriqueça o conjunto de instrumentos de promoção turística e cultural do
território que integram a marca Algarve. Além de favorecer uma gestão célere e facilitada dos
conteúdos, o site terá também uma navegação intuitiva, estando presente a preocupação com a
disponibilização da informação em dispositivos móveis», explica o presidente do Turismo do Algarve,
João Fernandes.

«Desta forma, esperamos melhorar a experiência de quem nos visita, facilitar a interação com o destino
e aumentar a eficiência da comunicação e da fruição dos espaços e acontecimentos da região», conclui
João Fernandes.

Festival da batata-doce de Aljezur, Festival Internacional de Órgão do Algarve e o bailado Bela
Adormecida são alguns dos eventos em destaque na programação de novembro do novo site do
Algarve, queresulta de uma candidatura à Linha Territórios Inteligentes | Transformar Turismo, do
Turismo de Portugal.

Link
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ALGARVE PRIMEIRO

16/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

«Guia Algarve» da RTA passa do papel ao digital e reduz pegada
ecológica
O T urismo do Algarve lançou um novo site para divulgar a oferta de lazer e cultural da
região.
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Chama-se «Algarve Eventos», está acessível no endereço eventos.visitalgarve.pt e quer ser um
agregador de tudo o que acontece nos 16 concelhos da região, em substituição do «Guia Algarve», até
agora impresso mensalmente.

 

Entre as vantagens desta mudança, o Turismo do Algarve destaca a divulgação de mais eventos,
incluindo os de dimensão local, atualização em tempo real do que acontece na região e aumento do
alcance da informação disponibilizada a turistas e residentes. Para além da significativa redução da
pegada ecológica, associada à produção e distribuição do anterior guia, que só em papel consumia cerca
de 21 toneladas por ano.

 

O novo site integra funcionalidades como pesquisa de eventos por categoria, data e concelho e ao abrir a
página de um evento será possível adicioná-lo ao calendário, a uma wishlist ou até partilhá-lo nas
principais redes sociais. Outra possibilidade será subscrever uma newsletter para receber diretamente os
destaques da semana.

 

Com a disponibilização dos eventos num site bilingue, em inglês e português, a RTA acredita que resulte
igualmente na atração de mais turistas para a região durante todo o ano, atenuando a sazonalidade.

 

«Pretendemos que o novo site enriqueça o conjunto de instrumentos de promoção turística e cultural do
território que integram a marca Algarve. Além de favorecer uma gestão célere e facilitada dos conteúdos,
o site terá também uma navegação intuitiva, estando presente a preocupação com a disponibilização da
informação em dispositivos móveis», explica o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

 

«Desta forma, esperamos melhorar a experiência de quem nos visita, facilitar a interação com o destino
e aumentar a eficiência da comunicação e da fruição dos espaços e acontecimentos da região», conclui
João Fernandes.

 

Festival da batata-doce de Aljezur, Festival Internacional de Órgão do Algarve e o bailado Bela
Adormecida são alguns dos eventos em destaque na programação de novembro do novo site do
Algarve, que resulta de uma candidatura à Linha Territórios Inteligentes | Transformar Turismo, do
Turismo de Portugal.

Link
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https://eventos.visitalgarve.pt/
https://www.algarveprimeiro.com/d/guia-algarve-da-rta-passa-do-papel-ao-digital-e-reduz-pegada-ecologica/47822-1


SUL INFORMAÇÃO

15/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Guia Algarve só online para chegar mais longe e diminuir pegada
ecológica
Divulgação da oferta de lazer e cultural da região deixar-se-á de fazer em papel

O guia impresso do Turismo do Algarve, que dá a conhecer a oferta de lazer e cultural da região, vai ser
substituído por um novo site, o “Algarve Eventos”, que será «um agregador de tudo o que acontece nos
16 concelhos da região».

O «Guia Algarve», até agora impresso mensalmente, deixa de existir, o que permitirá «reduzir a pegada
ecológica na promoção turística da região», que «só em papel, consumia cerca de 21 toneladas por
ano», segundo o Turismo do Algarve.

O novo site também permitirá «a divulgação de mais eventos, incluindo os de dimensão local,
atualização em tempo real do que acontece na região e aumento do alcance da informação
disponibilizada a turistas e residentes».

A plataforma «integra funcionalidades como pesquisa de eventos por categoria, data e concelho e ao
abrir a página de um evento será possível adicioná-lo ao calendário, a uma wishlist ou até partilhá-lo nas
principais redes sociais. Outra possibilidade será subscrever uma newsletter para receber diretamente os
destaques da semana».

«Numa época em que as tendências de padrões de consumo revelam a preferência pelo acesso a
conteúdos online, a expectativa com a disponibilização dos eventos num site bilingue, em inglês e
português, é que resulte igualmente na atração de mais turistas para a região durante todo o ano,
atenuando desta forma a sazonalidade», resume a entidade.

«Pretendemos que o novo site enriqueça o conjunto de instrumentos de promoção turística e cultural do
território que integram a marca Algarve. Além de favorecer uma gestão célere e facilitada dos conteúdos,
o site terá também uma navegação intuitiva, estando presente a preocupação com a disponibilização da
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informação em dispositivos móveis», explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

«Desta forma, esperamos melhorar a experiência de quem nos visita, facilitar a interação com o destino
e aumentar a eficiência da comunicação e da fruição dos espaços e acontecimentos da região»,
acrescenta.

Festival da batata-doce de Aljezur, Festival Internacional de Órgão do Algarve e o bailado Bela
Adormecida são alguns dos eventos em destaque na programação de Novembro do novo site do
Algarve, que resulta de uma candidatura à Linha Territórios Inteligentes | Transformar Turismo, do
Turismo de Portugal.
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SUL INFORMAÇÃO

15/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Guia Algarve passa a ser só online chegar mais longe e diminuir
pegada ecológica
Divulgação da oferta de lazer e cultural da região deixar-se-á de fazer em papel

O guia impresso do Turismo do Algarve que dá a conhecer a oferta de lazer e cultural da região vai ser
substituído por um novo site, o “Algarve Eventos”, que será «um agregador de tudo o que acontece nos
16 concelhos da região».

O «Guia Algarve», até agora impresso mensalmente, deixa de existir, o que permitirá «reduzir a pegada
ecológica na promoção turística da região», que «só em papel, consumia cerca de 21 toneladas por
ano», segundo o Turismo do Algarve.

O novo site também permitirá «a divulgação de mais eventos, incluindo os de dimensão local,
atualização em tempo real do que acontece na região e aumento do alcance da informação
disponibilizada a turistas e residentes são algumas das vantagens que levaram o Turismo do Algarve a
apostar neste formato».

A plataforma «integra funcionalidades como pesquisa de eventos por categoria, data e concelho e ao
abrir a página de um evento será possível adicioná-lo ao calendário, a uma wishlist ou até partilhá-lo nas
principais redes sociais. Outra possibilidade será subscrever uma newsletter para receber diretamente os
destaques da semana».

«Numa época em que as tendências de padrões de consumo revelam a preferência pelo acesso a
conteúdos online, a expectativa com a disponibilização dos eventos num site bilingue, em inglês e
português, é que resulte igualmente na atração de mais turistas para a região durante todo o ano,
atenuando desta forma a sazonalidade», resume a entidade.

«Pretendemos que o novo site enriqueça o conjunto de instrumentos de promoção turística e cultural do
território que integram a marca Algarve. Além de favorecer uma gestão célere e facilitada dos conteúdos,
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o site terá também uma navegação intuitiva, estando presente a preocupação com a disponibilização da
informação em dispositivos móveis», explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

«Desta forma, esperamos melhorar a experiência de quem nos visita, facilitar a interação com o destino
e aumentar a eficiência da comunicação e da fruição dos espaços e acontecimentos da região»,
acrescenta.

Festival da batata-doce de Aljezur, Festival Internacional de Órgão do Algarve e o bailado Bela
Adormecida são alguns dos eventos em destaque na programação de novembro do novo site do
Algarve, que resulta de uma candidatura à Linha Territórios Inteligentes | Transformar Turismo, do
Turismo de Portugal.
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PUBLITURIS

15/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 5

AVE: € 3985

REACH: -1

Site “Algarve Eventos” substitui “Guia Algarve”
O objetivo é “melhorar a experiência de quem nos visita, facilitar a interação com o
destino e aumentar a eficiência da comunicação e da fruição dos espaços e
acontecimentos da região”, diz João Fernandes, presidente da RTA.

 

O objetivo é “melhorar a experiência de quem nos visita, facilitar a interação com o destino e aumentar a
eficiência da comunicação e da fruição dos espaços e acontecimentos da região”, diz João Fernandes,
presidente da RTA.

“Algarve Eventos” é o novo site e agregador de tudo o que acontece nos 16 concelhos da região, em
substituição do “Guia Algarve”, até agora impresso mensalmente, e que pretende divulgar a oferta de
lazer e cultural da região.

Divulgação de mais eventos, incluindo os de dimensão local, atualização em tempo real do que acontece
na região e aumento do alcance da informação disponibilizada a turistas e residentes são algumas das
vantagens que levaram o Turismo do Algarve a apostar neste formato disponível em
https://eventos.visitalgarve.pt/.

Para além da significativa redução da pegada ecológica, associada à produção e distribuição do anterior
guia, que só em papel consumia cerca de 21 toneladas por ano.

O novo site integra funcionalidades como pesquisa de eventos por categoria, data e concelho e ao abrir a
página de um evento será possível adicioná-lo ao calendário, a uma wishlist ou até partilhá-lo nas
principais redes sociais. Outra possibilidade será subscrever uma newsletter para receber diretamente os
destaques da semana, bastando para isso seguir os passos aqui.

“Numa época em que as tendências de padrões de consumo revelam a preferência pelo acesso a
conteúdos online, a expectativa com a disponibilização dos eventos num site bilingue, em inglês e
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português, é que resulte igualmente na atração de mais turistas para a região durante todo o ano,
atenuando desta forma a sazonalidade”, refere a entidade em comunicado.

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, pretende que o novo site “enriqueça o conjunto de
instrumentos de promoção turística e cultural do território que integram a marca Algarve”.

O responsável pela entidade salienta ainda que, “além de favorecer uma gestão célere e facilitada dos
conteúdos, o site terá também uma navegação intuitiva, estando presente a preocupação com a
disponibilização da informação em dispositivos móveis”.

O objetivo é, assim, “melhorar a experiência de quem nos visita, facilitar a interação com o destino e
aumentar a eficiência da comunicação e da fruição dos espaços e acontecimentos da região», conclui
João Fernandes.

(Link)
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DIÁRIO ONLINE

15/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 280

REACH: -1

Turismo do Algarve lança site “Algarve Eventos”
O T urismo do Algarve acaba de lançar um novo site para divulgar a oferta de lazer e
cultural da região.

 

O Turismo do Algarve acaba de lançar um novo site para divulgar a oferta de lazer e cultural da região.

Chama-se «Algarve Eventos», está acessível no endereço eventos.visitalgarve.pt e quer ser um
agregador de tudo o que acontece nos 16 concelhos da região, em substituição do «Guia Algarve», até
agora impresso mensalmente.

Divulgação de mais eventos, incluindo os de dimensão local, atualização em tempo real do que acontece
na região e aumento do alcance da informação disponibilizada a turistas e residentes são algumas das
vantagens que levaram o Turismo do Algarve a apostar neste formato. Para além da significativa
redução da pegada ecológica, associada à produção e distribuição do anterior guia, que só em papel
consumia cerca de 21 toneladas por ano.

O novo site integra funcionalidades como pesquisa de eventos por categoria, data e concelho e ao abrir a
página de um evento será possível adicioná-lo ao calendário, a uma wishlist ou até partilhá-lo nas
principais redes sociais. Outra possibilidade será subscrever uma newsletter para receber diretamente os
destaques da semana, bastando para isso seguir os passos aqui.

Numa época em que as tendências de padrões de consumo revelam a preferência pelo acesso a
conteúdos online, a expectativa com a disponibilização dos eventos num site bilingue, em inglês e
português, é que resulte igualmente na atração de mais turistas para a região durante todo o ano,
atenuando desta forma a sazonalidade.

«Pretendemos que o novo site enriqueça o conjunto de instrumentos de promoção turística e cultural do
território que integram a marca Algarve. Além de favorecer uma gestão célere e facilitada dos conteúdos,
o site terá também uma navegação intuitiva, estando presente a preocupação com a disponibilização da
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informação em dispositivos móveis», explica o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

«Desta forma, esperamos melhorar a experiência de quem nos visita, facilitar a interação com o destino
e aumentar a eficiência da comunicação e da fruição dos espaços e acontecimentos da região», conclui
João Fernandes.

Festival da batata-doce de Aljezur, Festival Internacional de Órgão do Algarve e o bailado Bela
Adormecida são alguns dos eventos em destaque na programação de novembro do novo site do
Algarve, que resulta de uma candidatura à Linha Territórios Inteligentes | Transformar Turismo, do
Turismo de Portugal.

(Link)
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ALGARVE
INFORMATIVO

15/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 380

REACH: -1

Turismo do Algarve lança site para dar maior visibilidade aos
eventos e reduzir a pegada ecológica na promoção turística da
região
O T urismo do Algarve acaba de lançar um novo site para divulgar a oferta de lazer e
cultural da região

 

O Turismo do Algarve acaba de lançar um novo site para divulgar a oferta de lazer e cultural da região. O
«Algarve Eventos» está acessível no endereço eventos.visitalgarve.pt e quer ser um agregador de tudo o
que acontece nos 16 concelhos da região, em substituição do «Guia Algarve», até agora impresso
mensalmente. 

Divulgação de mais eventos, incluindo os de dimensão local, atualização em tempo real do que acontece
na região e aumento do alcance da informação disponibilizada a turistas e residentes são algumas das
vantagens que levaram o Turismo do Algarve a apostar neste formato. Para além da significativa
redução da pegada ecológica, associada à produção e distribuição do anterior guia, que só em papel
consumia cerca de 21 toneladas por ano. O novo site integra funcionalidades como pesquisa de eventos
por categoria, data e concelho e ao abrir a página de um evento será possível adicioná-lo ao calendário,
a uma wishlist ou até partilhá-lo nas principais redes sociais. Outra possibilidade será subscrever uma
newsletter para receber diretamente os destaques da semana. 

Numa época em que as tendências de padrões de consumo revelam a preferência pelo acesso a
conteúdos online, a expectativa com a disponibilização dos eventos num site bilingue, em inglês e
português, é que resulte igualmente na atração de mais turistas para a região durante todo o ano,
atenuando desta forma a sazonalidade. Festival da batata-doce de Aljezur, Festival Internacional de
Órgão do Algarve e o bailado «Bela Adormecida» são alguns dos eventos em destaque na programação
de novembro do novo site do Algarve, que resulta de uma candidatura à Linha Territórios Inteligentes |
Transformar Turismo, do Turismo de Portugal.

(Link)
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http://www.eventos.visitalgarve.pt/
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CORREIO DE LAGOS

15/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

Novo site «Algarve Eventos»: Mais eventos, maior visibilidade e
redução da pegada ecológica na promoção turística da região
O T urismo do Algarve acaba de lançar um novo site para divulgar a oferta de lazer e
cultural da região. Chama-se «Algarve Eventos», está acessível no endereço
eventos.visitalgarve.pt e quer ser um agregador de tudo o que acontece nos 16
concelhos da região, em substituição do «Guia Algarve», até agora impresso
mensalmente.

Divulgação de mais eventos, incluindo os de dimensão local, actualização em tempo real do que
acontece na região e aumento do alcance da informação disponibilizada a turistas e residentes são
algumas das vantagens que levaram o Turismo do Algarve a apostar neste formato. Para além da
significativa redução da pegada ecológica, associada à produção e distribuição do anterior guia, que só
em papel consumia cerca de 21 toneladas por ano.

O novo site integra funcionalidades como pesquisa de eventos por categoria, data e concelho e ao abrir a
página de um evento será possível adicioná-lo ao calendário, a uma wishlist ou até partilhá-lo nas
principais redes sociais. Outra possibilidade será subscrever uma newsletter para receber directamente os
destaques da semana, bastando para isso seguir os passos aqui.

Numa época em que as tendências de padrões de consumo revelam a preferência pelo acesso a
conteúdos online, a expectativa com a disponibilização dos eventos num site bilingue, em inglês e
português, é que resulte igualmente na atracção de mais turistas para a região durante todo o ano,
atenuando desta forma a sazonalidade.

«Pretendemos que o novo site enriqueça o conjunto de instrumentos de promoção turística e cultural do
território que integram a marca Algarve. Além de favorecer uma gestão célere e facilitada dos conteúdos,
o site terá também uma navegação intuitiva, estando presente a preocupação com a disponibilização da
informação em dispositivos móveis», explica o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

«Desta forma, esperamos melhorar a experiência de quem nos visita, facilitar a interacção com o destino
e aumentar a eficiência da comunicação e da fruição dos espaços e acontecimentos da região», conclui
João Fernandes.
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Festival da batata-doce de Aljezur, Festival Internacional de Órgão do Algarve e o bailado Bela
Adormecida são alguns dos eventos em destaque na programação de Novembro do novo site do
Algarve, que resulta de uma candidatura à Linha Territórios Inteligentes | Transformar Turismo, do
Turismo de Portugal.
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A VOZ DO @LGARVE

15/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Novo site «Algarve Eventos»: Mais eventos, maior visibilidade e
redução da pegada ecológica
O T urismo do Algarve acaba de lançar um novo site para divulgar a oferta de lazer e
cultural da região. Chama-se «Algarve Eventos», está acessível no endereço
eventos.visitalgarve.pt e quer ser um agregador de tudo o que acontece nos 16
concelhos da região, em substituição do «Guia Algarve», até agora impresso
mensalmente.

Divulgação de mais eventos, incluindo os de dimensão local, atualização em tempo real do que acontece
na região e aumento do alcance da informação disponibilizada a turistas e residentes são algumas das
vantagens que levaram o Turismo do Algarve a apostar neste formato. Para além da significativa
redução da pegada ecológica, associada à produção e distribuição do anterior guia, que só em papel
consumia cerca de 21 toneladas por ano.

O novo site integra funcionalidades como pesquisa de eventos por categoria, data e concelho e ao abrir a
página de um evento será possível adicioná-lo ao calendário, a uma wishlist ou até partilhá-lo nas
principais redes sociais. Outra possibilidade será subscrever uma newsletter para receber diretamente os
destaques da semana, bastando para isso seguir os passos aqui.

Numa época em que as tendências de padrões de consumo revelam a preferência pelo acesso a
conteúdos online, a expectativa com a disponibilização dos eventos num site bilingue, em inglês e
português, é que resulte igualmente na atração de mais turistas para a região durante todo o ano,
atenuando desta forma a sazonalidade.

«Pretendemos que o novo site enriqueça o conjunto de instrumentos de promoção turística e cultural do
território que integram a marca Algarve. Além de favorecer uma gestão célere e facilitada dos conteúdos,
o site terá também uma navegação intuitiva, estando presente a preocupação com a disponibilização da
informação em dispositivos móveis», explica o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

«Desta forma, esperamos melhorar a experiência de quem nos visita, facilitar a interação com o destino
e aumentar a eficiência da comunicação e da fruição dos espaços e acontecimentos da região», conclui
João Fernandes.

Festival da batata-doce de Aljezur, Festival Internacional de Órgão do Algarve e o bailado Bela
Adormecida são alguns dos eventos em destaque na programação de novembro do novo site do
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Algarve, que resulta de uma candidatura à Linha Territórios Inteligentes | Transformar Turismo, do
Turismo de Portugal.
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ECHO BOOMER

15/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3460

REACH: -1

Guia Algarve transforma-se num site
Uma excelente decisão, tendo em conta que a impressão em papel do Guia Algarve
consumia cerca de 21 toneladas por ano.

O Turismo do Algarve acaba de lançar um novo site para divulgar a oferta de lazer e cultural da região.
Chama-se Algarve Eventos, está acessível aqui e quer ser um agregador de tudo o que acontece nos
16 concelhos da região, em substituição do Guia Algarve, até agora impresso mensalmente.

Divulgação de mais eventos, incluindo os de dimensão local, atualização em tempo real do que acontece
na região e aumento do alcance da informação disponibilizada a turistas e residentes são algumas das
vantagens que levaram o Turismo do Algarve a apostar neste formato. Para além da significativa
redução da pegada ecológica, associada à produção e distribuição do anterior guia, que só em papel
consumia cerca de 21 toneladas por ano.

O novo site integra funcionalidades como pesquisa de eventos por categoria, data e concelho e ao abrir a
página de um evento será possível adicioná-lo ao calendário, a uma wishlist ou até partilhá-lo nas
principais redes sociais. Outra possibilidade será subscrever uma newsletter para receber diretamente os
destaques da semana.

O Festival da batata-doce de Aljezur, o Festival Internacional de Órgão do Algarve e o
bailado Bela Adormecida são alguns dos eventos em destaque na programação de novembro do novo
site do Algarve, que resulta de uma candidatura à Linha Territórios Inteligentes | Transformar
Turismo, do Turismo de Portugal.

Link
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https://eventos.visitalgarve.pt/
https://echoboomer.pt/guia-algarve-da-origem-a-novo-site/

