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Portugueses enchem hotéis para um Natal e Fim de Ano
“superiores a 2019”
Depois de dois anos sem grandes celebrações, já existem hotéis esgotados para o Natal e
Fim de Ano um pouco por todo o país
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Professor da Ualg lança obra “Turismo, Algarve segredos por
revelar”
“T urismo, Algarve segredos por revelar” é o título do livro que vai ser lançado, no dia 13
de dezembro, às 16h30, no Anfiteatro Professor Ludgero Sequeira. T rata-se de uma
edição de Antónia Correia, docente da UAlg, que tem a participação de vários
investigadores e professores da Universidade do Algarve.

 

“Turismo, Algarve segredos por revelar” é o título do livro que vai ser lançado, no dia 13 de dezembro,
às 16h30, no Anfiteatro Professor Ludgero Sequeira. Trata-se de uma edição de Antónia Correia,
docente da UAlg, que tem a participação de vários investigadores e professores da Universidade do
Algarve.

 

A livro conta com o prefácio de João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

 

Segundo a sinopse: “Turismo, Algarve, segredos por revelar”, é uma obra muito completa e um
contributo importante para dar a conhecer as origens da região, das gentes e do património histórico e
cultural. É uma viagem ao passado, presente e futuro da região — outrora terra distante e com poucas
acessibilidades. A obra expõe os contornos assimétricos que caracterizavam o Algarve no séc. XIX e
como este conseguiu encetar a sua tentativa de especialização nos finais do mesmo século. Saltando
para o tempo presente, coloca-se em discussão um tema que importa falar: a convergência entre o local
e o global e a relevância da cultura no turismo, que dá destaque ao Algarve como uma região que tem
"mais para experimentar para além de águas quentes e boas praias e onde o turismo e a cultura
caminham juntos em prol do desenvolvimento regional. Uma terra que é, à sua maneira, um território
único, dotado de gentes, paisagens e experiências ímpares. Uma região resiliente e sustentável que, ano
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após ano, trabalha arduamente para combater as assimetrias regionais existentes e para criar uma
maior coesão territorial". 

 

(Link)
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https://www.algarveprimeiro.com/d/professores-e-investigadores-da-ualg-lancam-obra-turismo-algarve-segredos-por-revelar-/48213-1
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Resultados acima do esperado não tranquilizam agentes de
viagens
Agentes de viagens temem 2023, numa altura em que preços continuam a aumentar.
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Portugal é um país “de monumentos fechados”- dos 4500
imóveis classificados só 250 estão abertos, e podiam gerar 224
milhões de euros
A atual gestão estatal do património está a “expulsar os turistas” e a privar o interior de
aproveitar esta “riqueza diferenciadora”, revela estudo inédito apresentado no
congresso da APAVT.

Em Portugal há 38 mil imóveis de valor patrimonial, dos quais 4.575 são classificados e cerca de 1000
considerados monumentos nacionais, mas apenas 250 estão abertos ao público - havendo um “enorme
potencial” a explorar a nível de turismo, segundo revelou um estudo inédito sobre oi valor do património
cultural no país apresentado no congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), que decorre em Ponta Delgada.

“Temos muito património de qualidade, bem distribuido pelo país e em particular em territórios do
interior”, enfatizou Catarina Valença, fundadora da Spira, que promoveu este estudo, e coordenadora do
curso de gestãodo património cultural na Católica Porto Business School.

“Portugal é o único país da Europa que não tem uma estratégia nacional de património cultural, e nunca
teve”, salientou Catarina Valença,

“Temos a mais baixa taxa de consumo de património cultural a nível europeu, e a principal causa não é o
dinheiro que custa, mas o desconhecimento”, realçou ainda, destacando que por outro lado em Portugal
se regista “a mais alta taxa da Europa de orgulho pelo nosso património cultural”.

Os 250 monumentos que se encontram abertos em Portugal movimentam cerca de 20 milhões de
visitantes, segundo o estudo da Spira - mas se os 4.575 patrimónios classificados no país estivessem
avertos ao público podiam gerar receitas de 224 milhões de euros só em venda de bilhetes, movimentar
56 milhões de visitantes.

Se todos os monumentos classificados estivessem abertos, poderiam gerar a criação de um emprego a
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tempo inteiro por cada 25 mil visitantes, além de poderem elevar em 3% o nível de dormidas e de
receitas na hotelaria.

Apontando mais de 20 medidas para o futuro, o estudo sobre o património cultural português conclui
´haver “uma riqueza diferenciadora prejudicada por uma gestão que expulsa os turistas”, e que é
urgente alterar o paradigma da gestão feita pelo Estado “sem ostracizar os privados (em parcerias
público-privadas), por serem vistos como os ‘capitalistas’ que vão explorar o património”, apontou
Catarina Valença.
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"Os passageiros estão dentro do avião desde as 19 horas".
Foram cancelados dezenas de voos no aeroporto de Stansted, em Londres. T rês desses
voos vinham para Portugal.

clique para assistir ao vídeo

8/33
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Turismo pede ao governo que antecipe crise inflacionista com
mais apoios a fundo perdido
O governo anunciou 100 milhões de euros para as empresas turísticas
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Albufeira promove programa especial de comemoração da
quadra natalícia e um memorável réveillon
Este Natal, a magia, o sonho e a solidariedade são os protagonistas do Albufeira Natal
que, de 10 a 31 de dezembro, promete encantar os milhares de visitantes esperados na
baixa da cidade
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Aeroporto de Lisboa "tornou-se numa panela de pressão":
turismo não quer "que o problema das acessibilidades aéreas nos
rebente nas mãos"
Num congresso marcado pelo silêncio total em relação à T AP, o presidente da APAVT
apelou a preservar “um hub que representa a nossa melhor capacidade de penetração
nos mercados internacionais de longa distância”

É preciso “resolver o problema das obras” na Portela, e tomar decisões rápidas para avançar com um
novo aeroporto em Lisboa, o que “já se transformou numa panela de pressão” - enfatizou Pedro Costa
Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT), no
encerramento do congresso promovido pela associação em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel
(Açores).

No congresso das agências de viagens, em que não se proferiu uma única palavra em relação à TAP (que
o Governo já sinalizou intenções de privatizar), o presidente da APAVT deixou claro, no momento de
encerramento dos trabalhos, que “não queremos que o problema das acessibilidades aéreas nos rebente
nas mãos”.

Costa Ferreira enfatizou ainda que, sem avanços rápidos em relação à infraestrutura aeroportuária de
Lisboa, a situação “fica difícil para um ‘hub’ que representa a nossa melhor capacidade de penetração nos
mercados internacionais de longa distância”.

Apesar dos constrangimentos no aeroporto, o turismo em Portugal continuou a crescer em 2022,
prevendo as agências de viagens fechar o ano em linha com os resultados de 2019, antes de ocorrer a
pandemia de covid-19.

Para 2023, o objetivo das agências é fazer um esforço para “manter o nível de preços” na oferta de
viagens. E apesar da inflação e da conjuntura de guerra que se vive na Europa, “temos razões para
acreditar na atratividade deste sector no futuro”, destacou Pedro Costa Ferreira.
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Relativamente ao tema do pessoal e da falta de mão-de-obra no sector do turismo, a APAVT frisa
continuar a exigir a “diminuição na carga fiscal em relação ao fator trabalho”, constatando que em
muitos casos os salários brutos não são muito distantes dos que são praticados na Europa, mas baixam
por efeito dos impostos.

“E não basta facilitar a imigração, temos de ter a capacidade de receber e formar quem está disponível
para vir para Portugal trabalhar, e impedir que criminosos tomem conta dos processos de imigração”,
concluiu o presidente da APAVT.
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Portugueses enchem hotéis para um Natal e Fim de Ano
“superiores a 2019”
Depois de dois anos sem grandes celebrações, já existem hotéis esgotados para o Natal e
Fim de Ano um pouco por todo o país. Reservas trazem expectativas optimistas, com
números a superar 2019.

As expectativas dificilmente poderiam ser melhores para a primeira época festiva sem restrições devido à
pandemia. Com o regresso das feiras de Natal, programas de Fim de Ano e actividades agendadas um
pouco por todo o país, os portugueses preparam-se para uma quadra fora de casa, sem máscaras,
limitação de grupos nem distanciamentos. De norte a sul e ilhas, já existem hotéis lotados e outros com
reservas a chegar a bom ritmo. Nem o aumento de preços, devido à inflação e à elevada procura,
parece refrear quem anseia por terminar o ano em festa.

No grupo Vila Galé, 14 dos 23 hotéis com programas especiais para a Passagem de Ano já estão
lotados e a expectativa é de que todos esgotem até lá. “Normalmente, conseguimos chegar sempre a
ocupações de 100% na noite de Réveillon, mas às vezes temos um ou outro hotel que fechamos quase
na véspera”, aponta a directora de marketing do grupo, Catarina Pádua. “Este ano, estamos a notar que
as pessoas estão a reservar com mais antecedência e estamos a chegar à ocupação máxima mais
cedo.” Nem a subida de preços, “em média de 10%”, tem arrefecido a procura. “Mesmo com o
aumento, temos tido uma melhor ocupação e facturação em 2022 face a 2019.”

N a Madeira, um dos destinos do país mais procurados para a Passagem de Ano, sente-se “uma
evolução muito positiva em relação a anos anteriores”, nota António Trindade, fundador e presidente do
grupo PortoBay. Dos sete hotéis que detêm no arquipélago, três já estão lotados para o Fim de Ano e os
restantes estão com reservas acima dos 95%. Destacam-se, no entanto, os números para o Natal:
além de dois hotéis esgotados, as outras unidades estão “com taxas de ocupação acima de 90%, o que
contrasta muito com o ambiente de 60 ou 70% de há cinco anos”.

“Exclusivamente dependente do transporte aéreo”, as expectativas da Madeira para a última quinzena de
2022 devem-se, sobretudo, ao aparecimento de “novas companhias aéreas”, de “novas origens”, com
“operações point-to-point” e ligações mais frequentes que, além de libertarem a operação turística do
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arquipélago da “dependência dos charters”, habitualmente operados semanalmente, acabaram por gerar
“uma nova apetência do mercado” por “passar uma das festividades ou as duas” na Madeira, defende
António Trindade.

Os números têm, no entanto, superado “um pouco as expectativas” do grupo para todos os destinos
(além da Madeira, a PortoBay tem hotéis no Porto, Lisboa e Algarve). “Houve anos em que,
inclusivamente mais perto destas datas, tivemos de fazer algumas ofertas especiais para aumentar as
ocupações, o que não é a previsão para este ano, dado o conforto das taxas a que já chegámos.”

Também João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, sublinha “a maior oferta de
capacidade aérea de sempre” para o período de Inverno na região. Há “uma expectativa sobre uma
procura internacional maior do que noutros anos para este período”, aponta, ainda que os sinais
“francamente animadores” para a quadra estejam a revelar “três características relativamente diferentes
do habitual”, nomeadamente o peso acrescido do mercado nacional.

Tradicionalmente já predominante nesta altura do ano, a par do espanhol, nota-se “ainda mais mercado
nacional”, assim como “mais reservas directas para o alojamento turístico” e reservas realizadas “mais
cedo”, enumera. De acordo com dados da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA), já se esperam taxas de ocupação “superiores a 2019 em cerca de 10%” e “preços
também a acompanhar esse crescimento”, nota João Fernandes, números “muito importantes” para a
época baixa, fechando um ano que tem sido de “retoma muito expressiva”.

Dos inquéritos enviados ao sector, as reservas para o Réveillon estão, em média, acima de 75%, com
“alguns hotéis com a sua capacidade esgotada”. A expectativa é de que até à Passagem de Ano,
“período de maior procura nesta fase do ano”, as reservas de última hora “venham preencher as vagas
que ainda existem”. Em linha com as previsões, no PortoBay Falésia, único hotel do grupo na região, o
Natal está a “80%” e o Fim de Ano já lotado.

“Regresso à normalidade”
“As pessoas estavam sedentas de voltar a celebrar estas datas conforme celebraram sempre, depois de
terem sido impedidas de o fazer durante dois anos”, lembra Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do
Porto e Norte de Portugal. As expectativas na região são “bastantes positivas”, com “um regresso
também desta época à normalidade”, depois de, ao longo do ano, terem sido recuperados “todos os
valores de 2019”.
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Para já, as taxas de ocupação esperadas para o Natal nos hotéis da região estão “entre os 65% e os
70%” e “ligeiramente acima dos 80%” para a Passagem de Ano, ultrapassando os 90% em territórios
como o Douro e o Minho, aponta. Quanto a mercados, os portugueses voltam a destacar-se,
“seguramente acima dos 50%”, com uma “tendência mais forte para o mercado nacional” do que em
2019.

Além de ser “o primeiro ano em que as pessoas podem voltar a celebrar esta data”, Luís Pedro Martins
aponta “a tendência que se iniciou na pandemia” e que se mantém com “uma grande dinâmica” mesmo
após o final das restrições nas viagens internacionais e que é esta descoberta do país pelos portugueses,
ainda que refira a necessidade de “trazer novamente os mercados internacionais, nomeadamente os de
alto rendimento, que gastam mais por dia”, um trabalho “ainda em recuperação”.

Já na região Centro brilham, sobretudo, a neve da serra da Estrela e “a nostalgia” da Beira Baixa, com
“muitas unidades com lotação esgotada” para a quadra e outras com “taxas de reserva acima dos
95%”, ainda que toda a região apresente boas perspectivas, destaca Pedro Machado, presidente do
Turismo do Centro de Portugal. “Acredito que este Natal e a Passagem de Ano vão superar os
indicadores de 2019, muito alavancados no mercado interno, mas também com Espanha a ter um
comportamento muito positivo.”

Na Casa das Penhas Douradas e na Casa de São Lourenço, ambas em plena serra da Estrela, o
programa para a Passagem de Ano, com três noites, várias refeições incluídas e actividades ligadas ao
tema da transumância, com preços a partir de 1800€ por casal, está “praticamente completo”, assim
como as reservas para o Natal, aponta o proprietário, João Tomás.
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A serra da Estrela “é o único local onde temos neve à porta dos hotéis e isso continua a ser,
necessariamente, muito importante”, destaca, realçando que “o Natal e todos os valores que nos traz –
a família, o aconchego, o conforto, a lógica da montanha, as lareiras – acabam por atrair pessoas para a
serra da Estrela, e também na Passagem de Ano”. Sublinha, no entanto, que a expectativa é, sobretudo,
que a região “continue a ser, cada vez mais, um local de encontro das pessoas com a natureza o ano
inteiro”.

“Há hoje uma procura crescente por produtos como o turismo activo ou de natureza, que estão muito
em linha com aquilo que é a oferta turística da região Centro”, refere Pedro Machado, notando uma
maior procura por este tipo de produto, “ao invés dos clássicos destinos em que faziam as passagens de
ano junto ao litoral”.

De sublinhar ainda o “investimento por parte dos municípios e de algumas associações” na criação de
programação aberta ao público, geralmente ao ar livre, factor “particularmente relevante para captar
novos turistas”. “Além de poderem responder a uma expectativa normal das populações, também têm
hoje consciência de que são um elemento adicional muito importante para a actividade turística, e as
unidades hoteleiras depois respondem positivamente e têm conseguido desta forma aumentar o fluxo
[de clientes]”, destaca.
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Portugueses enchem hotéis para um Natal e Fim de Ano
“superiores a 2019”
Depois de dois anos sem grandes celebrações, já existem hotéis esgotados para o Natal e
Fim de Ano um pouco por todo o país. Reservas trazem expectativas optimistas, com
números a superar 2019.

As expectativas dificilmente poderiam ser melhores para a primeira época festiva sem restrições devido à
pandemia. Com o regresso das feiras de Natal, programas de Fim de Ano e actividades agendadas um
pouco por todo o país, os portugueses preparam-se para uma quadra fora de casa, sem máscaras,
limitação de grupos nem distanciamentos. De norte a sul e ilhas, já existem hotéis lotados e outros com
reservas a chegar a bom ritmo. Nem o aumento de preços, devido à inflação e à elevada procura,
parece refrear quem anseia por terminar o ano em festa.

No grupo Vila Galé, 14 dos 23 hotéis com programas especiais para a Passagem de Ano já estão
lotados e a expectativa é de que todos esgotem até lá. “Normalmente, conseguimos chegar sempre a
ocupações de 100% na noite de Réveillon, mas às vezes temos um ou outro hotel que fechamos quase
na véspera”, aponta a directora de marketing do grupo, Catarina Pádua. “Este ano, estamos a notar que
as pessoas estão a reservar com mais antecedência e estamos a chegar à ocupação máxima mais
cedo.” Nem a subida de preços, “em média de 10%”, tem arrefecido a procura. “Mesmo com o
aumento, temos tido uma melhor ocupação e facturação em 2022 face a 2019.”

N a Madeira, um dos destinos do país mais procurados para a Passagem de Ano, sente-se “uma
evolução muito positiva em relação a anos anteriores”, nota António Trindade, fundador e presidente do
grupo PortoBay. Dos sete hotéis que detêm no arquipélago, três já estão lotados para o Fim de Ano e os
restantes estão com reservas acima dos 95%. Destacam-se, no entanto, os números para o Natal:
além de dois hotéis esgotados, as outras unidades estão “com taxas de ocupação acima de 90%, o que
contrasta muito com o ambiente de 60 ou 70% de há cinco anos”.

“Exclusivamente dependente do transporte aéreo”, as expectativas da Madeira para a última quinzena de
2022 devem-se, sobretudo, ao aparecimento de “novas companhias aéreas”, de “novas origens”, com
“operações point-to-point” e ligações mais frequentes que, além de libertarem a operação turística do
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arquipélago da “dependência dos charters”, habitualmente operados semanalmente, acabaram por gerar
“uma nova apetência do mercado” por “passar uma das festividades ou as duas” na Madeira, defende
António Trindade.

Os números têm, no entanto, superado “um pouco as expectativas” do grupo para todos os destinos
(além da Madeira, a PortoBay tem hotéis no Porto, Lisboa e Algarve). “Houve anos em que,
inclusivamente mais perto destas datas, tivemos de fazer algumas ofertas especiais para aumentar as
ocupações, o que não é a previsão para este ano, dado o conforto das taxas a que já chegámos.”

Também João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, sublinha “a maior oferta de
capacidade aérea de sempre” para o período de Inverno na região. Há “uma expectativa sobre uma
procura internacional maior do que noutros anos para este período”, aponta, ainda que os sinais
“francamente animadores” para a quadra estejam a revelar “três características relativamente diferentes
do habitual”, nomeadamente o peso acrescido do mercado nacional.

Tradicionalmente já predominante nesta altura do ano, a par do espanhol, nota-se “ainda mais mercado
nacional”, assim como “mais reservas directas para o alojamento turístico” e reservas realizadas “mais
cedo”, enumera. De acordo com dados da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA), já se esperam taxas de ocupação “superiores a 2019 em cerca de 10%” e “preços
também a acompanhar esse crescimento”, nota João Fernandes, números “muito importantes” para a
época baixa, fechando um ano que tem sido de “retoma muito expressiva”.

Dos inquéritos enviados ao sector, as reservas para o Réveillon estão, em média, acima de 75%, com
“alguns hotéis com a sua capacidade esgotada”. A expectativa é de que até à Passagem de Ano,
“período de maior procura nesta fase do ano”, as reservas de última hora “venham preencher as vagas
que ainda existem”. Em linha com as previsões, no PortoBay Falésia, único hotel do grupo na região, o
Natal está a “80%” e o Fim de Ano já lotado.

“Regresso à normalidade”
“As pessoas estavam sedentas de voltar a celebrar estas datas conforme celebraram sempre, depois de
terem sido impedidas de o fazer durante dois anos”, lembra Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do
Porto e Norte de Portugal. As expectativas na região são “bastantes positivas”, com “um regresso
também desta época à normalidade”, depois de, ao longo do ano, terem sido recuperados “todos os
valores de 2019”.

Para já, as taxas de ocupação esperadas para o Natal nos hotéis da região estão “entre os 65% e os
70%” e “ligeiramente acima dos 80%” para a Passagem de Ano, ultrapassando os 90% em territórios
como o Douro e o Minho, aponta. Quanto a mercados, os portugueses voltam a destacar-se,
“seguramente acima dos 50%”, com uma “tendência mais forte para o mercado nacional” do que em
2019.

Além de ser “o primeiro ano em que as pessoas podem voltar a celebrar esta data”, Luís Pedro Martins
aponta “a tendência que se iniciou na pandemia” e que se mantém com “uma grande dinâmica” mesmo
após o final das restrições nas viagens internacionais e que é esta descoberta do país pelos portugueses,
ainda que refira a necessidade de “trazer novamente os mercados internacionais, nomeadamente os de
alto rendimento, que gastam mais por dia”, um trabalho “ainda em recuperação”.

Já na região Centro brilham, sobretudo, a neve da serra da Estrela e “a nostalgia” da Beira Baixa, com
“muitas unidades com lotação esgotada” para a quadra e outras com “taxas de reserva acima dos
95%”, ainda que toda a região apresente boas perspectivas, destaca Pedro Machado, presidente do
Turismo do Centro de Portugal. “Acredito que este Natal e a Passagem de Ano vão superar os
indicadores de 2019, muito alavancados no mercado interno, mas também com Espanha a ter um
comportamento muito positivo.”

Na Casa das Penhas Douradas e na Casa de São Lourenço, ambas em plena serra da Estrela, o
programa para a Passagem de Ano, com três noites, várias refeições incluídas e actividades ligadas ao
tema da transumância, com preços a partir de 1800€ por casal, está “praticamente completo”, assim
como as reservas para o Natal, aponta o proprietário, João Tomás.

A serra da Estrela “é o único local onde temos neve à porta dos hotéis e isso continua a ser,
necessariamente, muito importante”, destaca, realçando que “o Natal e todos os valores que nos traz –
a família, o aconchego, o conforto, a lógica da montanha, as lareiras – acabam por atrair pessoas para a

20/33



serra da Estrela, e também na Passagem de Ano”. Sublinha, no entanto, que a expectativa é, sobretudo,
que a região “continue a ser, cada vez mais, um local de encontro das pessoas com a natureza o ano
inteiro”.

“Há hoje uma procura crescente por produtos como o turismo activo ou de natureza, que estão muito
em linha com aquilo que é a oferta turística da região Centro”, refere Pedro Machado, notando uma
maior procura por este tipo de produto, “ao invés dos clássicos destinos em que faziam as passagens de
ano junto ao litoral”.

De sublinhar ainda o “investimento por parte dos municípios e de algumas associações” na criação de
programação aberta ao público, geralmente ao ar livre, factor “particularmente relevante para captar
novos turistas”. “Além de poderem responder a uma expectativa normal das populações, também têm
hoje consciência de que são um elemento adicional muito importante para a actividade turística, e as
unidades hoteleiras depois respondem positivamente e têm conseguido desta forma aumentar o fluxo
[de clientes]”, destaca.
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ANA perde 20 milhões de euros com aeroporto esgotado no
próximo verão
A capacidade do aeroporto de Lisboa atingiu o limite e a falta de slots para o próximo
verão obriga a ANA a recusar 730 mil lugares em época alta
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Governo promete mais uma linha de crédito para o turismo
Nuno Fazenda é o novo secretário de Estado do T urismo e na primeira intervenção, no
congresso da APAVT , prometeu uma nova linha de apoio às micro e pequenas empresas
do setor já em janeiro.

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, anunciou nos Açores duas
linhas de apoio às empresas com uma dotação global de 100 milhões de euros, medidas que considerou
darem resposta às reivindicações do setor. “O Governo irá disponibilizar, nos primeiros dias de janeiro,
uma nova Linha – a Linha Consolidar + Turismo, com uma dotação de 30 milhões de euros, com gestão
do Turismo de Portugal e direcionada às micro e pequenas empresas do setor, que apresentem
dificuldades em gerir dívida contraída, designadamente, durante a pandemia“, começou por anunciar. O
governante falava na cerimónia de abertura do 47.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo (APAVT), em Ponta Delgada, São Miguel, nos Açores, que decorre até
domingo.

Segundo Nuno Fazenda, com esta linha as empresas poderão “financiar-se junto do Turismo de Portugal,
sem juros, para liquidação de parte dos reembolsos devidos aos bancos durante o ano de 2023, com
um prazo de carência de dois anos e um prazo de reembolso total de seis anos”. Isto, acrescentou,
permitirá às empresas “suavizar e alongar no tempo as suas necessidades de capital”. Uma linha que –
reforça – “dá resposta a revindicações do setor”.

“É uma necessidade para as empresas e temos a resposta”, sublinhou ainda perante uma plateia de
empresários e depois de ouvir os apelos dos presidentes da Confederação do Turismo de Portugal (CTP)
e da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) nos seus discursos.

“O Governo assegurará ainda, este ano, a concretização da medida de Reforço do Programa Apoiar
acordado, com a Confederação do Turismo Português, em outubro passado, no contexto do Acordo de
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para a Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade. Trata-se da disponibilização de um
valor de 70 milhões de euros para as empresas do setor, a fundo perdido, que reforça os valores já
recebidos no âmbito do Programa Apoiar”, anunciou depois Nuno Fazenda, acrescentando ser “mais uma
resposta – muito importante – para as empresas”.

Estas duas medidas representam globalmente 100 milhões de euros para as empresas. “Chama-se a
isto fazer. E fazer com sentido de urgência. Perante as dificuldades compete ao Governo responder com
ação. Fazer. E é esse o verbo que estamos já a conjugar.”, disse, pegando no tema do 47.º Congresso
APAVT: “Fazer”.

O secretário de Estado lembrou ainda que as empresas são “o motor da economia”, considerando que o
país “tem empresas de excelência” e que se tem de “continuar a apoiar as empresas e o investimento”.

Nuno Fazenda referiu ainda que o Governo está já a trabalhar no sentido de assegurar um quadro de
outras linhas de apoio às empresas que deverão ser anunciadas no primeiro trimestre do próximo ano.

“Nos fundos europeus, as empresas e o turismo são prioridade. O financiamento às empresas aumenta
90% do ‘Portugal 2020’ para o total das verbas previstas no ‘Portugal 2030’ e no PRR [Plano de
Recuperação e Resiliência]. Repito, é um aumento de 90% dos apoios às empresas no âmbito do
próximo ciclo de fundos europeus. No PRR, contamos, muito em breve, assinar o contrato da Agenda
Acelerar e Transformar o Turismo. Trata-se de um investimento de 151 milhões de euros com
investimentos de natureza empresarial, muito importantes na transição climática e digital”, enumerou.
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Replantadas mais 75 mil árvores na área ardida de Monchique até
março de 2023
Mais 75 mil árvores vão ser replantadas na área afetada pelo fogo de 2018 na serra de
Monchique até março de 2023, anunciaram os promotores de um projeto que já
replantou 200 mil e apoiou 60 proprietários. “Até março de 2023 estaremos no terreno a
ajudar os proprietários desta região, através da pla

Mais 75 mil árvores vão ser replantadas na área afetada pelo fogo de 2018 na serra de Monchique até
março de 2023, anunciaram os promotores de um projeto que já replantou 200 mil e apoiou 60
proprietários.

“Até março de 2023 estaremos no terreno a ajudar os proprietários desta região, através da plantação
de mais 75 mil árvores autóctones”, disse João Dias Coelho, presidente do Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), que coordena o projeto Renature Monchique.

O dirigente da organização não-governamental, que falava em conferência de imprensa realizada em
Faro, revelou que, no quarto ano de ação do projeto de reflorestação, vão ser replantados sobreiros,
castanheiros, medronheiros, carvalhos-cerquinhos, freixos e amieiros.

“Haverá ainda um reforço e uma grande aposta na plantação do carvalho-de-Monchique, uma árvore tão
emblemática na região e criticamente ameaçada”, acrescentou.
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Ao longo dos últimos anos, o Renature Monchique, coordenado pelo GEOTA e apoiado pela companhia
aérea Ryanair, desde 2019, permitiu a plantação de 200 mil árvores autóctones, com restauro ecológico
iniciado em cerca de 800 hectares, ajudando 60 proprietários “a recuperarem as suas vidas”.

Além da companhia aérea – cujo apoio financeiro, resultante dos donativos dos passageiros, ascende já
a um milhão de euros –,são ainda parceiros no projeto a Região de Turismo do Algarve, o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas e o município de Monchique.

“Os resultados são muito positivos. Como sabemos, o que ardeu na serra de Monchique é brutal,
estamos a falar de 28 mil hectares”, sublinhou João Dias Coelho, enaltecendo o “trabalho inédito de
restauro ambiental e proteção dos ecossistemas naturais” já realizado.

A ação “importante” do GEOTA, prosseguiu, tem passado pelo “contacto direto com agricultores e
proprietários”, para lhes fazer entender “o perigo que é apostar em espécies de crescimento rápido que
não são autóctones da região – porque os incêndios são fruto disso”.

Falando de um “trabalho complexo” e reconhecendo que esse contacto “nem sempre é fácil numa
primeira abordagem, porque as pessoas estão bastante traumatizadas, não só pelo incêndio, mas
também, muitas vezes, pela carência de apoios”, o responsável destacou o facto de a comunidade
estrangeira “diversificada” ter aderido ao processo.

“Quem vem de fora, quem veio para cá viver, quem se estabeleceu no Algarve e na zona da serra, estão
interessados em manter aspetos tradicionais da própria agricultura e produção local. E há muitos
portugueses que, depois de perceberem o contexto em que estamos a trabalhar, têm uma adesão
grande ao projeto”, referiu João Dias Coelho.

O objetivo passa por “proteger o ecossistema da serra de Monchique” com as espécies autóctones e
compatibilizar essa aposta com as atividades económicas locais, “proporcionando às populações locais a
sua rentabilidade”.

O presidente da Câmara de Monchique, Paulo Alves, frisou que este projeto “já deixou uma marca” no
concelho, comprovada pelos números de proprietários apoiados e árvores plantadas.

O autarca exemplificou com o caso do medronheiro, que, das árvores que são plantadas, “é aquela que
mais cedo vai dar o tal valor necessário”.

“No espaço de três a quatro anos já traz o fruto e começa a dar valor ao proprietário. A criação desse
valor em terrenos abandonados, ou que foram severamente fustigados pelo incêndio, seguramente que
tem sucesso junto dos proprietários”, sustentou.

A nível nacional, além de Monchique, o GEOTA está a coordenar o projeto Renature Leiria, tendo já sido
plantadas cerca de 60 mil árvores na Mata Nacional de Leiria, afetada pelos incêndios em 2017, numa
meta de 1,3 milhões até 2026.

Está também a ser desenvolvido outro projeto semelhante para a região da Serra da Estrela, onde este
ano arderam mais de 28 mil hectares de floresta.
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Natal ‘invade’ novo website de eventos do Turismo do Algarve
O T urismo do Algarve anuncia hoje em comunicado o lançamento do seu novo website de
eventos “Algarve Eventos”, que apresentará um agregado de eventos dos 16 concelhos
da região. Com o Natal cada vez mais próximo, são os eventos natalícios que tomam
conta do website no momento.

O Turismo do Algarve anuncia hoje em comunicado o
lançamento do seu novo website de eventos “Algarve
Eventos”, que apresentará um agregado de eventos dos
16 concelhos da região. Com o Natal cada vez mais
próximo, são os eventos natalícios que tomam conta do
website no momento.
Dentro dos vários eventos natalícios, destacam-se o presépio de sal de Castro Marim produzido a partir
de 10 toneladas do “melhor sal do mundo”, o presépio gigante de Vila Real de Santo António, o maior
presépio do país, que ocupa 240 metros quadrados e conta com 5700 figuras.

Relativamente a concertos e peças de teatro natalícias, destacam-se os quatro concertos com música
festiva de compositores célebres e as peças A Christmas Story e o Lago dos Cisnes.

Muitos mais eventos podem ser descobertos no novo website lançado pela Região de Turismo do
Algarve, que “já é o maior guia de eventos do destino”, segundo o comunicado.

(Link)
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Natal no Algarve: toda a programação está à distância de um
clique
Se vai rumar ao Sul na quadra festiva, há um novo site de deve conhecer.

 

O Natal é vivido intensamente Algarve, seja ao som de concertos musicais, em presépios deslumbrantes
ou eventos de rua, entre muitas propostas imperdíveis, que agora estão à distância de apenas um clique,
no novo site “Algarve Eventos”, um agregador de tudo o que acontece nos 16 concelhos da região.

Uma das referências das festividades algarvias de Natal, que atrai cada vez mais visitantes, é o Presépio
de Sal de Castro Marim, feito com mais de 10 toneladas do “melhor sal do mundo”. O presépio ocupa
uma área de 110 m2 e expõe mais de 4500 figuras alusivas ao nascimento de Jesus e à cultura local.
Para visitar na Casa do Sal de Castro Marim, até ao dia 08 de janeiro.

Outro dos pontos altos das celebrações natalícias é o Presépio Gigante de Vila Real de Santo
António, o maior do país, instalado no Centro Cultural António Aleixo. A estrutura pode ser vista até dia
08 de janeiro e, no ano em que completa a sua 20.ª edição, ocupa 240 m2 e conta com mais de 5700
figuras.

Já a Orquestra Clássica do Sul agendou quatro Concertos de Natal com músicas festivas de
compositores célebres, tais como Coleridge-Taylor, Elgar, Mendelssohn ou Waldteufel, que nos fazem
lembrar que é o tempo do Advento. A primeira apresentação tem lugar a 17 de dezembro, na Igreja
Matriz da Fuzeta, às 19h00. Seguem-se os concertos na Igreja de São Pedro do Mar, em Quarteira (dia
18, às 16h00), no Auditório Municipal de Albufeira (dia 21, às 21h30) e na Igreja Matriz de Altura (dia 22,
às 21h30), sempre com entrada gratuita.

Especialmente a pensar nos amantes do género musical, A Christmas Story, com Ilse Huizinga, sobe
aos palcos algarvios pela mão da Orquestra de Jazz do Algarve. Concertos em Lagoa (dia 17 de
dezembro, às 19h00, Auditório Municipal), em Silves (dia 18, às 18h00, na Praça Al-Mutamid) e em
Lagos (dia 21, às 21h30, no Auditório Duval Pestana). A consagrada cantora de jazz dos Países Baixos
atua ainda em dois concertos em formato quinteto, em Tavira (dia 20, às 15h00, no Mercado da Ribeira)
e em Cachopo (dia 22, às 17h30, na Igreja Paroquial).

O Lago dos Cisnes, um conto de fadas dançado ao som da música de Tchaikovsky e uma das peças
marcantes do bailado clássico mundial, é interpretado pela Companhia de Dança do Algarve no Teatro
das Figuras, em Faro, nos dias 17 (21h00) e 18 de dezembro (18h00).

Nos dias 16 (das 15h00 às 18h00) e 17 de dezembro (das 10h00 às 13h00), as ruas do centro da
cidade de Lagoa são o palco de mais uma edição do evento Estátuas Vivas no Natal. Ao todo, 16
mestres da arte da imobilidade encarnam diferentes personagens, compondo quadros artísticos de
grande beleza visual, premiados em festivais nacionais e internacionais.

(Link)
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Toda a magia de Natal para descobrir no novo site de eventos do
Turismo do Algarve
O Natal é vivido intensamente Algarve, seja ao som de concertos musicais, em presépios
deslumbrantes ou eventos de rua, entre muitas propostas imperdíveis

O Natal é vivido intensamente Algarve, seja ao som de concertos musicais, em presépios deslumbrantes
ou eventos de rua, entre muitas propostas imperdíveis, que agora estão à distância de apenas um clique,
no novo site “Algarve Eventos”, um agregador de tudo o que acontece nos 16 concelhos da região.

Uma das referências das festividades algarvias de Natal, que atrai cada vez mais visitantes, é o Presépio
de Sal de Castro Marim, feito com mais de 10 toneladas do “melhor sal do mundo”. O presépio ocupa
uma área de 110 m2 e expõe mais de 4500 figuras alusivas ao nascimento de Jesus e à cultura local.
Para visitar na Casa do Sal de Castro Marim, até ao dia 08 de janeiro.

Outro dos pontos altos das celebrações natalícias é o Presépio Gigante de Vila Real de Santo António, o
maior do país, instalado no Centro Cultural António Aleixo. A estrutura pode ser vista até dia 08 de
janeiro e, no ano em que completa a sua 20.ª edição, ocupa 240 m2 e conta com mais de 5700 figuras.

Já a Orquestra Clássica do Sul agendou quatro Concertos de Natal com músicas festivas de
compositores célebres, tais como Coleridge-Taylor, Elgar, Mendelssohn ou Waldteufel, que nos fazem
lembrar que é o tempo do Advento. A primeira apresentação tem lugar a 17 de dezembro, na Igreja
Matriz da Fuzeta, às 19h00. Seguem-se os concertos na Igreja de São Pedro do Mar, em Quarteira (dia
18, às 16h00), no Auditório Municipal de Albufeira (dia 21, às 21h30) e na Igreja Matriz de Altura (dia 22,
às 21h30), sempre com entrada gratuita.

Especialmente a pensar nos amantes do género musical, A Christmas Story, com Ilse Huizinga, sobe aos
palcos algarvios pela mão da Orquestra de Jazz do Algarve. Concertos em Lagoa (dia 17 de dezembro,
às 19h00, Auditório Municipal), em Silves (dia 18, às 18h00, na Praça Al-Mutamid) e em Lagos (dia 21,
às 21h30, no Auditório Duval Pestana). A consagrada cantora de jazz dos Países Baixos atua ainda em
do is concertos em formato quinteto, em Tavira (dia 20, às 15h00, no Mercado da Ribeira) e em
Cachopo (dia 22, às 17h30, na Igreja Paroquial).
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O Lago dos Cisnes, um conto de fadas dançado ao som da música de Tchaikovsky e uma das peças
marcantes do bailado clássico mundial, é interpretado pela Companhia de Dança do Algarve no Teatro
das Figuras, em Faro, nos dias 17 (21h00) e 18 de dezembro (18h00).

Nos dias 16 (das 15h00 às 18h00) e 17 de dezembro (das 10h00 às 13h00), as ruas do centro da
cidade de Lagoa são o palco de mais uma edição do evento Estátuas Vivas no Natal. Ao todo, 16
mestres da arte da imobilidade encarnam diferentes personagens, compondo quadros artísticos de
grande beleza visual, premiados em festivais nacionais e internacionais.

Estas e muitas outras sugestões de Natal estão reunidas em https://eventos.visitalgarve.pt/, o novo site
lançado pela Região de Turismo do Algarve que já é o maior guia de eventos do destino.

Ademar Dias

(Link)
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Conheça o Natal Algarvio, aquele que tem Sol mas sem mar
O Natal é vivido intensamente Algarve, seja ao som de concertos musicais, em presépios
deslumbrantes ou eventos de rua, entre muitas propostas imperdíveis.

 

O Natal é vivido intensamente Algarve, seja ao som de concertos musicais, em presépios deslumbrantes
ou eventos de rua, entre muitas propostas imperdíveis.

Essas propostas estão, agora, à distância de apenas um clique, no novo site “Algarve Eventos”, um
agregador de tudo o que acontece nos 16 concelhos da região.
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Uma das referências das festividades algarvias de Natal, que atrai cada vez mais visitantes, é o Presépio
de Sal de Castro Marim, feito com mais de 10 toneladas do “melhor sal do mundo”. O presépio ocupa
uma área de 110 m  e expõe mais de 4500 figuras alusivas ao nascimento de Jesus e à cultura local.
Para visitar na Casa do Sal de Castro Marim, até ao dia 08 de Janeiro.

Outro dos pontos altos das celebrações natalícias é o Presépio Gigante de Vila Real de Santo
António, o maior do país, instalado no Centro Cultural António Aleixo. A estrutura pode ser vista até dia
08 de Janeiro e, no ano em que completa a sua 20.ª edição, ocupa 240 m  e conta com mais de 5700
figuras.

Já a Orquestra Clássica do Sul agendou quatro Concertos de Natal com músicas festivas de
compositores célebres, tais como Coleridge-Taylor, Elgar, Mendelssohn ou Waldteufel, que nos fazem
lembrar que é o tempo do Advento. A primeira apresentação tem lugar a 17 de Dezembro, na Igreja
Matriz da Fuzeta, às 19:00. Seguem-se os concertos na Igreja de São Pedro do Mar, em Quarteira  no
dia 18, às 16:00, no Auditório Municipal de Albufeira dia 21, às 21:30 e na Igreja Matriz de Altura a dia
22, pelas 21:30, sempre com entrada gratuita.

Especialmente a pensar nos amantes do género musical, A Christmas Story, com Ilse Huizinga, sobe
aos palcos algarvios pela mão da Orquestra de Jazz do Algarve. Concertos em Lagoa no dia 17 de
Dezembro, às 19:00, Auditório Municipal, em Silves  no dia 18, às 18:00, na Praça Al-Mutamid e em
Lagos dia 21, às 21:30, no Auditório Duval Pestana. A consagrada cantora de jazz dos Países Baixos
atua ainda em dois concertos em formato quinteto, em Tavira no dia 20, às 15:00, no Mercado da
Ribeira e em Cachopo a 22, às 17:30, na Igreja Paroquial.

O Lago dos Cisnes, um conto de fadas dançado ao som da música de Tchaikovsky e uma das peças
marcantes do bailado clássico mundial, é interpretado pela Companhia de Dança do Algarve no Teatro
das Figuras, em Faro, nos dias 17 21:00 e 18 de Dezembro 18:00.

Nos dias 16 das 15:00 às 18:00 e 17 de Dezembro das 10:00 às 13:00, as ruas do centro da cidade de
Lagoa são o palco de mais uma edição do evento Estátuas Vivas no Natal. Ao todo, 16 mestres da
arte da imobilidade encarnam diferentes personagens, compondo quadros artísticos de grande beleza
visual, premiados em festivais nacionais e internacionais.

Estas e muitas outras sugestões de Natal estão reunidas em eventos.visitalgarve.pt, o novo site lançado
pela Região de Turismo do Algarve que já é o maior guia de eventos do destino.

(Link)
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https://eventos.visitalgarve.pt/
https://www.oturismo.pt/destinos/47434-conheca-o-natal-algarvio-aquele-que-tem-sol-mas-sem-mar.html

