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Programa Tourism4.0 vai dar 7 mil euros às PME do setor do
turismo
Empresas interessadas num apoio à transição digital podem candidatar-se até 18 de
janeiro, devendo o programa decorrer durante nove meses

Estão abertas até dia 18 de janeiro as inscrições para o Tourism4.0, um programa internacional
destinado às pequenas e médias empresas (PME) do setor do turismo, destinado a facultar a transição
para as tecnologias digitais. As empresas selecionadas recebem 7 mil euros após a conclusão do
programa, de acordo com o NEST - Centro de Inovação do Turismo.

O Tourism4.0 terá a duração de nove meses "para fornecer coaching, mentoria e orientação para
desenvolver competências digitais através de formação, webinars e outras atividades de aprendizagem
com especialistas", lê-se num comunicado do NEST.

Podem candidatar-se PME que desenvolvam negócios de hotelaria (hotéis, alojamentos similares),
alojamentos de curta duração, agências de viagens, operadores turísticos, serviços de reservas e
negócios relacionados, estando as inscrições abertas a empresas localizadas em Portugal, Itália,
Espanha, Malta e Croácia.

De acordo com o NEST, "os participantes vão poder ter acesso a mentores com conhecimentos
especializados na área de foco da iniciativa, trabalhando com cada PME de forma a oferecer coaching à
medida e formação para elevar as capacidades da equipa e aconselhar projetos para alcançar um maior
sucesso".

"Entre os mentores, estão profissionais da Microsoft, Google, Nova SBE, Host, Startup Portugal,
RemoteWork, Wamos Portugal, Turismo de Portugal, entre outros especialistas no setor do digital e do
turismo, que irão participar em alguns dos 15 webinars e 6 workshops sobre tópicos como: Tecnologia e
soluções para a produtividade e eficiência; Sustentabilidade digital e soluções de baixo carbono;
Resiliência: segurança e conformidade - soluções de orientação", lê-se ainda no mesmo comunicado.
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Haverá ainda sessões de aprendizagem online disponíveis no canal de YouTube/podcast de vídeo do
evento sobre "os desafios e oportunidades da transformação digital da indústria do turismo, boas
práticas para o reforço da capacidade de inovação dos empreendedores turísticos e soluções digitais
para encontrar novas oportunidades de negócio no setor, entre outros temas".

"O NEST orgulha-se de fazer parte deste consórcio que apoia o programa entre várias entidades
internacionais, e de representar Portugal como parceiro do projeto, e contribuir para aumentar a base de
conhecimentos das empresas em áreas-chave, tais como a Inteligência Artificial ou Dados e Análises",
refere Roberto Antunes, diretor executivo do NEST, citado na nota à Imprensa.

No final dos nove meses do programa de aprendizagem, haverá uma conferência em Portugal para "um
evento de networking que juntará todos os participantes, várias atividades e uma exibição dos melhores
projetos e soluções com o intuito de aumentar a visibilidade e o posicionamento das PME participantes".
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Estado apoiou 43 mil empresas do turismo com 2,8 mil milhões
de euros desde a pandemia - ECO
Desde o início de 2020 foram disponibilizados cerca de 800 milhões de euros a fundo
perdido para o turismo. Nova linha chega em janeiro para abranger, no mínimo, 2.000
empresas.

Desde o início de 2020 foram disponibilizados
cerca de 800 milhões de euros a fundo perdido
para o turismo. Nova linha chega em janeiro para
abranger, no mínimo, 2.000 empresas.
O turismo foi o setor mais afetado pela pandemia, com várias empresas a fechar portas. Isso levou o
Governo a lançar uma série de linhas de apoio, incluindo ajudas a fundo perdido, para permitir aos
empresários ultrapassarem os tempos difíceis. Desde o início de 2020, quando a Covid apareceu, já
foram destinados 2,8 mil milhões de euros para este setor, dos quais 800 milhões de euros a fundo
perdido. Em janeiro chega mais uma linha de apoio.

“No contexto das medidas de apoio financeiro lançadas durante o período da pandemia, 42.995
empresas do setor do turismo beneficiaram de apoios, no valor global de 2,8 mil milhões de euros”,
adiantou fonte oficial do Ministério da Economia ao ECO. Deste montante, cerca de 800 milhões de euros
foram atribuídos a fundo perdido.

Sem referir o número de linhas de apoio lançadas nestes anos, a mesma fonte indica que estas ajudas
chegaram através de “linhas lançadas pelo Banco Português de Fomento, em articulação com o Turismo
de Portugal e com os bancos, assim como o Programa Apoiar e a Linha de Apoio à Tesouraria das Micro
e Pequenas Empresas do Turismo – Covid 19?.

Nova linha de 30 milhões deverá ser aprovada até
ao final do ano
Em janeiro, já sob a tutela do novo secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, será lançada uma
nova linha de apoio – Linha Consolidar + Turismo –, com uma dotação de 30 milhões de euros. Esta
linha será destinada “às micro e pequenas empresas do setor, que apresentem  dificuldades em gerir
dívida contraída, designadamente, durante a pandemia“, explicou o secretário de Estado.

“Esta medida, reclamada pelo setor, permitirá a estas empresas aliviar a gestão da respetiva dívida,
relativamente ao ano de 2023, criando também condições para uma gestão mais saudável da sua
tesouraria“, diz fonte oficial do Ministério da Economia, ao ECO.

A linha está, “neste momento, a ser formatada” e o objetivo é ser “formalmente aprovada até ao
fim ano e ter início de vigência nos primeiros dias de janeiro”. Sem adiantar quais os critérios de
acesso, a mesma fonte explica que as empresas terão de ser “economicamente viáveis” e, ao mesmo
tempo, demonstrarem a “necessidade de apoio para a gestão da respetiva dívida”.

A ideia é dar às empresas a “possibilidade de se financiarem junto do Turismo de Portugal, sem juros,
para suportar uma parte das prestações de reembolso de linhas Covid-19 com vencimento em 2023”.
Com esta nova linha, o Ministério espera ajudar, “no mínimo, 2.000 empresas” do setor do
turismo.

(Link)
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Boas notícias para o turismo: Portugal foi eleito um dos destinos
tendência para 2023
De acordo com a plataforma de viagens Skyscanner, as pesquisas sobre as ilhas nacionais
têm aumentado de forma impressionante.

Portugal continua a ser um dos destinos europeus mais apetecíveis entre os turistas. Para que não
restassem dúvidas, uma das mais recentes análises da plataforma de viagens Skyscanner revela que o
País é um dos destinos tendência para 2023, devido à relação entre a qualidade e o preço da oferta
turística nacional.

Na lista de locais referidos pela empresa as ilhas surgem em lugares de destaque. A freguesia de Lajes,
na ilha Terceira dos Açores surge na categoria de “destinos para casais”. Com um aumento de 585
porcento nas pesquisas realizadas pelos utilizadores espanhóis, a localidade açoriana ficou à frente de
Turim, em Itália, e Punta Cana, na República Dominicana.

O arquipélago da Madeira, por sua vez, está na lista dos destinos emergentes para férias em família.
Registou um aumento de 123 por cento nas pesquisas realizadas na plataforma por utilizadores do Reino
Unido, um interesse que ficou imediatamente depois do gerado pelos Estados Unidos e a Turquia.

De acordo com a mesma análise, a esmagadora maioria dos espanhóis revelou que as suas futuras
viagens vão ser afetadas pelo aumento do custo de vida. Na versão britânica da base de dados, o
estudo indica que apenas um em cada três turistas vão deixar que o fator tenha impacto nos seus planos
de viagem para o ano próximo ano.

Carregue na galeria e descubra as 10 melhores inaugurações do ano em Portugal e marque já a sua
próxima escapadinha. Há vários novos passadiços e miradouros que merecem uma visita.

slai



JORNAL DE NOTÍCIAS

19/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 109166

Trabalhadores do setor da hotelaria exigem aumentos salariais
Aumentos salariais de pelo menos 100 euros, acréscimo de 25% à remuneração pelo
trabalho ao fim de semana redução para 35 horas semanais foram algumas das
reivindicações dos trabalhadores que nesta segunda-feira se concentraram em protesto
junto à sede da APHORT  - Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e T urismo,
no Porto.

Aumentos salariais de pelo menos 100 euros, acréscimo de 25% à remuneração pelo trabalho ao fim de
semana redução para 35 horas semanais foram algumas das reivindicações dos trabalhadores que nesta
segunda-feira se concentraram em protesto junto à sede da APHORT - Associação Portuguesa de
Hotelaria Restauração e Turismo, no Porto.

O protesto, promovido pela Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e
Turismo de Portugal, juntou cerca de uma centena de trabalhadores, segundo a organização.

A moção aprovada no local e divulgada pelo sindicato lembra que "a esmagadora maioria dos hotéis,
restaurantes, cafés, pastelarias e similares pagam salários muito baixos" e que "centenas de milhares de
trabalhadores recebem apenas o salário mínimo nacional", numa altura em que "o setor vive uma
excelente situação económica, a melhor de sempre", com os proveitos a superarem mesmo os do
período pré-pandemia.

Os trabalhadores exigiram, ainda, "o respeito pelas cargas horárias e horários estáveis para permitir a
conciliação da atividade profissional com a vida pessoal e familiar" e "o fim da precariedade e contratos
de trabalho sem termo para os trabalhadores que ocupam postos de trabalho com caráter permanente".

Entre as reivindicações estão também o pagamento de subsídio de turno e 25 dias úteis de férias.
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“A BTL é um acelerador e impulsionador de negócios”
Evento obrigatório no panorama do turismo, a Bolsa de T urismo de Lisboa (BT L) tem
datas marcadas de 1 a 5 de março de 2023
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Forças de segurança absorvem funções do SEF
Extinção do SEF deverá avançar em 2023, depois de dois adiamentos. 0 controlo das
fronteiras aéreas ficará a cargo da PSP
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Barragens. Muitas voltaram a encher (e continuarão) devido a
chuvas fortes
'Houve aquele célebre despacho que determinou que uma série de barragens deixasse
de turbinar. Agora, pelos vistos, há água com fartura', observa o Professor Catedrático
Clemente Nunes.

A chuva tem dado poucas tréguas aos portugueses e, por isso, algumas barragens estão cada vez mais
próximas da capacidade máxima: algo que contraria claramente a situação de escassez de água que se
vivia no verão, quando a seca era um flagelo que parecia não cessar. André Fernandes, comandante
nacional da Proteção Civil, disse que “o período crítico desta precipitação” terá começado ao final do dia
de ontem, constituindo a sua “altura crítica” a “madrugada de dia 20, terça-feira”.

“Ficaram-me uma série de dúvidas. Há várias barragens concessionadas e não é claro como essas
concessões permitem a gestão por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Esta fica numa
posição complicada. Produzir eletricidade é um negócio da EDP, da Iberdrola, da Engie e de outras
empresas. Quando se dá ordem para turbinar, tem de haver consenso”, começa por salientar Clemente
Pedro Nunes, referindo-se à notícia do Expresso cujo título é “Mau tempo: vem aí nova carga de água e
para prevenir inundações a APA esvazia barragens em cascata”.

“Houve aquele célebre despacho, de fevereiro, que determinou que uma série de barragens deixasse de
turbinar. Agora, pelos vistos, há água com fartura. Sempre foi assim”, diz o professor Catedrático do
Instituto Superior Técnico que é especialista em energia. Em fevereiro deste ano, em conferência de
imprensa conjunta com a ministra da Agricultura após uma reunião da comissão de acompanhamento da
seca, o então ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, afirmou que o Governo deu ordens
para suspender a produção hidroelétrica em quatro barragens da EDP, devido aos efeitos da seca
meteorológica que estava a afetar todo o país.
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Alto Lindoso, Touvedo no Alto Minho, Cabril e Castelo de Bode, no Zêzere foram as barragens em
questão, que pararam de produzir eletricidade a partir da água. Ficou igualmente suspenso o
abastecimento de água para rega a partir da albufeira da Bravura em Lagos. Apesar de ter reconhecido
que estava preocupado com o cenário de seca, o antigo dirigente considerava que se chovesse o normal
em fevereiro e março ainda seria possível reverter o problema.

Cheias de Coimbra e obras estruturantes “Não entendo como funcionam estes contratos. Nos casos em
que há também uma utilização hidroelétrica, como é feita esta correlação? A ideia geral... percebe-se. É
evidente que se uma barragem estiver a 100%, tem de despejar. E se despejar, pode inundar os leitos
dos rios a jusante”. Como foi indicado pela APA, no seu boletim semanal de disponibilidades hídricas das
barragens, a precipitação que se tem feito sentir, nomeadamente entre 12 e 14 de dezembro, levou a
que a água subisse aproximadamente 785 hm3 em 71 das 80 albufeiras monitorizadas por aquela
entidade, permitindo que ficassem a 72% da capacidade total de armazenamento.

Isto é, diversas reservas de água recuperaram, como as bacias hidrográficas do Vouga (+20%), do
Mondego (+14%), do Tejo (+17%), do Sotavento (+10%) e do Guadiana (7%). Por outro lado, as
bacias do Mira (Santa Clara), Sado (Monte da Rocha e Campilhas) e Barlavento algarvio (Bravura)
continuavam a menos de 50% da sua capacidade: a Bravura não ultrapassava mesmo os 10% na
semana passada.

“Nas barragens do Zêzere, uma das prioridades que tenho defendido é que é urgente instalar escalões de
bombagem para a água andar em circulação e produzir hidroeletricidade. E depois há outra questão:
pensar no reforço do transvase da água da bacia do Mondego para a bacia do Zêzere, algo que aliviará o
problema das cheias em Coimbra”, observa Clemente Pedro Nunes.

“É para isto que serve a engenharia: fazer obras estruturantes no país e não para parvoadas e
discussões como se tem visto à volta de nada como a questão do aeroporto, que se discute há 60 anos
e ainda não se construiu”, conclui.
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Se vai viajar no Natal tenha atenção às SCUT
Se o pagamento de SCUT s não for realizado de forma voluntária dentro dos prazos
definidos, deverá ser enviada uma notificação por parte da concessionária responsável
pela via na qual tem pagamentos de portagens em atraso.

O Natal é sinónimo de juntar a família à mesa. Para muitos, pode significar também fazer-se à estrada
para estar junto dos seus entes queridos.

Estas viagens implicam custos acrescidos com portagens e também com as chamadas SCUTs. Se tiver
Via Verde, este pagamento é automático, mas se não tiver, deve estar atento aos prazos de pagamento
para evitar que o seu Natal saia mais caro do que aquilo que contava.

Leia também o artigo Guardar por 8 anos dados de condutores com dívidas de portagens é excessivo,
diz comissão

· Via verde

A forma mais simples de pagar as SCUT é através da Via Verde, como referimos anteriormente, uma vez
que o pagamento é feito de forma automática através da sua conta bancária. Além de facilitar o
pagamento, a Via Verde é válida em toda a rede nacional de autoestradas.

Este dispositivo eletrónico de matrícula (DEM), associado à sua matrícula, permite a cobrança por débito
em conta por cada passagem nas portagens eletrónicas ou de cabine.

Além disso, o identificador de Via Verde proporciona ainda outras vantagens, como a facilidade no
pagamento de estacionamentos em parques, abastecimento de combustível, entre outros benefícios.

· Pré-pagamento

Se não tiver Via Verde, pode optar pela modalidade de pré-pagamento, que também requer um
dispositivo eletrónico, de matrícula ou de utilizador, a adquirir numa loja CTT.
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Nesta modalidade, os custos com portagens serão debitados até ao limite do seu saldo disponível.

O carregamento deve, por isso, ser garantido antes da utilização das SCUT e pode ser feito em lojas
CTT, Agentes Payshop ou por referência multibanco. Se quiser cancelar o serviço, ser-lhe-á devolvido o
saldo que ainda tiver disponível.

· CTT

Se passou nas portagens SCUT sem qualquer dispositivo eletrónico de matrícula, terá de se deslocar a
um balcão dos CTT para fazer o pagamento. Ou então, pode fazê-lo por referência multibanco,
recorrendo ao site ou app dos CTT, ou enviando um SMS. Os passos a seguir são:

- Verificar qual o valor em dívida no site dos CTT;

- Solicitar a referência multibanco através da app dos CTT ou enviar uma SMS para o número 68881
com o texto "CTTMB Matrícula NIF" (por exemplo, CTTMB 01-AA-02 123456789). Esta operação via
SMS tem um custo de 30 cêntimos + IVA;

- Efetuar o pagamento das SCUT em qualquer caixa multibanco, através do homebanking ou através da
APP MB Way.

Saiba que aos valores em dívida acrescem ainda custos administrativos, a definir pela concessionária,
entre 0,32 euros e 2,56 euros.

O prazo de pagamento das SCUT é de cinco dias úteis que são contados a partir das 48 horas após a
passagem nos pórticos. Na prática, tem uma semana para poder regularizar o pagamento das SCUTs
que utilizou.

Pode consultar os valores em dívida e as faturas dos pagamentos efetuados no site dos CTT ou na app.

Se o pagamento de SCUTs não for realizado de forma voluntária dentro dos prazos definidos, deverá ser
enviada uma notificação por parte da concessionária responsável pela via na qual tem pagamentos de
portagens em atraso.

Esta notificação serve, essencialmente, para alertar da situação de forma a que o condutor proceda ao
pagamento do valor a cobrar ou que identifique o condutor responsável pela mesma.

Depois desta notificação, tem 30 dias para pagar. Ultrapassado este prazo, poderá aplicar-se uma multa.
De acordo com o artigo 7.º da Lei nº25/2006, de 30 de Junho, essa multa terá um valor mínimo
correspondente a 7,5 vezes o valor da respetiva taxa de portagem, sendo que esse montante nunca
poderá ser inferior a 25 euros. O valor máximo a pagar será correspondente ao quadruplo do valor
mínimo da coima, ou seja, 100 euros.
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TAP quer contratar pilotos e tripulantes para reforçar voos
transatlânticos
A transportadora vai aumentar o número de voos no próximo verão para os Estados
Unidos e Brasil e quer reforçar quadros.
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Iberia aposta em Portugal e sobe oferta de lugares em 15%
A Iberia considera que o mercado português de lazer e negócios “está totalmente
recuperado" e “na moda”, sendo “um foco" da companhia.
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Chocolate sem cacau e tecnologia para reutilizar embalagens
destacam-se entre startups da restauração
As empresas WNWN Food Labs, do Reino Unido, e Ecoceno, fundada pelo português
Afonso Vieira, foram as vencedoras da quinta edição do programa de aceleração From
Start-to-Table.

As startups que ganharam a quinta edição do programa de aceleração From Start-to-Table dedicam-se à
criação de chocolate sem cacau e à reutilização de embalagens de refeições, através de uma app. As
vencedoras da nova ronda de prémios da Startup Lisboa para negócios ligados à alimentação e
restauração foram a britânica WNWN Food Labs e a portuguesa Ecoceno.

A foodtech WNWN Food Labs, vencedora na categoria de “Novos Produtos de Food & Beverage (F&B)
Sustentáveis”, opera na fermentação para criar produtos com ingredientes alternativos e sustentáveis,
enquanto a Ecoceno, galardoada na categoria Tecnologia para Restauração, está a desenvolver um
serviço digital e de logística com embalagens, para evitar o desperdício e as taxas associadas às
refeições prontas a consumir que os consumidores encomendam.

A dupla de empresas recebeu, cada uma, 10 mil euros e incubação na Startup Lisboa durante seis
meses, depois de ter estado a trabalhar na prototipagem e validação do seu produto no mercado
português durante oito semanas Para tal, estiveram ao lado de especialistas, mentores e investidores do
sector em webinares e debates de 150 horas, apoiados por empresas como a Delta Cafés, Sociedade
Central de Cervejas, a Zomato Portugal e a AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares
de Portugal.

O From Start-to-Table 2022 contou com nove projetos relacionados com novos produtos de F&B e
onze de tecnologia para a restauração, sendo que a maioria (70%) já tem clientes, apenas 17% se
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encontra em fase de MVP (Minimum Viable Product) e mais de metade (57%) angariou investimento.

No total das cinco edições, houve mais de cinco centenas de candidaturas, de cerca de 30 países e 110
startups aceleradas, que conseguiram angariar mais de 5 milhões de euros em investimento a seguir ao
programa. Os jurados foram Gil Azevedo, diretor executivo da Startup Lisboa e da Fábrica dos
Unicórnios de Lisboa, Cristina Salsinha, manager de Inovação de Projeto do Turismo de Portugal, e Pedro
Castro, diretor geral da Delta Ventures.

O júri contou ainda com Helena Costa, responsável de Trade Marketing para o On Trade da Sociedade
Central de Cervejas, Nuno Fernandes, general Manager e responsável de Crescimento da Zomato
Portugal, Tiago Quaresma, vice-presidente da AHRESP e administrador do Valor do Tempo Group e Tânia
Calçada, manager da área de Inovação de Produto da Sonae MC.
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TURISVER

19/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1806

REACH: 167

Algarve quer trade a contribuir para uma região mais sustentável
O Algarve acaba de lançar uma campanha com dicas de como contribuir para que a
região seja mais sustentável. A campanha, que decorre até ao próximo dia 23 de
dezembro, é direccionada ao trade turístico

 

O Algarve acaba de lançar uma campanha com dicas de como contribuir para que a região seja
mais sustentável. A campanha, que decorre até ao próximo dia 23 de dezembro, é direccionada
ao trade turístico

“Destino com Futuro – Algarve, é tempo de cuidar” é o claim da nova campanha do Turismo do Algarve
que pretende sensibilizar os profissionais do setor para a adoção de ações simples, mas que contribuem
para uma região ainda mais sustentável. De acordo com uma nota da região, a campanha, que decorre
até 23 de Dezembro, “pretende fazer face aos desafios colocados pelas alterações climáticas”.

A campanha, que, que pretende aliar a consciência ambiental à consciência empresarial, sugere aos
profissionais do turismo “a adoção de medidas que fazem a diferença na redução da pegada carbónica e
na diminuição dos consumos energéticos”.

Substituir a iluminação convencional por lâmpadas LED, optar por espécies endógenas nos jardins, criar
menus sazonais e com produtos locais, investir em tecnologia que permita poupar água, plantar relva
adequada ao clima da região ou fazer a separação dos resíduos produzidos são alguns dos quase 50
conselhos práticos para quem trabalha na área do Alojamento, do Golfe, da Restauração e da Animação
Turística.

A campanha assenta num microsite com dicas eco-friendly, na produção de spots vídeo (alojamento,
restauração, golfe e animação) para as redes sociais e em inserções na imprensa especializada do setor.

“Com esta ação de comunicação, focada nos desafios das alterações climáticas, pretendemos mobilizar
os profissionais do setor para uma tendência que veio para ficar: a de que ao se constituírem como
agentes de defesa do ambiente, estão simultaneamente a potenciar o seu próprio negócio”, defende o
presidente do Turismo do Algarve que sublinha que “a procura é cada vez mais marcada pela exigência
de turistas com consciência ambiental, que só irão comprar produtos ou serviços de empresas
responsáveis”.

Esta é a segunda campanha desenvolvida pelo Turismo do Algarve integrada no projeto AwK –
Adaptation with Knowledge, Climate Change. A primeira, lançada este verão com o claim “A Natureza
não tira férias”, tinha foco na sensibilização dos turistas; desta vez, os destinatários são os profissionais
do setor turístico algarvio.

(Link)
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https://tempodecuidar.visitalgarve.pt/dicas-para-alojamento-turistico/
https://tempodecuidar.visitalgarve.pt/dicas-para-alojamento-turistico/
https://tempodecuidar.visitalgarve.pt/dicas-para-restauracao/
https://tempodecuidar.visitalgarve.pt/dicas-para-golfe/
https://tempodecuidar.visitalgarve.pt/dicas-para-animacao-turistica/
https://turisver.pt/algarve-quer-trade-a-contribuir-para-uma-regiao-mais-sustentavel/


PUBLITURIS

19/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 5

AVE: € 3985

REACH: 1100

Turismo do Algarve lança nova campanha com olho na
sustentabilidade
O T urismo do Algarve pretende sensibilizar os profissionais do setor para a adoção de
ações simples, mas que contribuem para uma região ainda mais sustentável, através de
uma nova campanha com o mote “Destino com Futuro – Algarve, é tempo de cuidar”.

 

A campanha, que decorre até 23 de dezembro, assenta num microsite com dicas eco-friendly, na
produção de spots vídeo (alojamento, restauração, golfe e animação) para as redes sociais e em
inserções na imprensa especializada do setor. A abelha, símbolo de trabalho e sustentabilidade, é o
elemento gráfico de ligação à primeira fase da campanha.

Consciência ambiental aliada à consciência empresarial é o mote que dá corpo criativo a esta
comunicação, que sugere aos profissionais do turismo a adoção de medidas que fazem a diferença na
redução da pegada carbónica e na diminuição dos consumos energéticos.

Substituir a iluminação convencional por lâmpadas LED, optar por espécies endógenas nos jardins, criar
menus sazonais e com produtos locais, investir em tecnologia que permita poupar água, plantar relva
adequada ao clima da região ou fazer a separação dos resíduos produzidos são alguns dos quase 50
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conselhos práticos para quem trabalha no Algarve nas áreas do alojamento, do golfe, da restauração e
da animação turística.

 

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, explica que, com esta ação de comunicação,
focada nos desafios das alterações climáticas, “pretendemos mobilizar os profissionais do setor para
uma tendência que veio para ficar: a de que ao se constituírem como agentes de defesa do ambiente,
estão simultaneamente a potenciar o seu próprio negócio”.

O responsável lembra que “a procura é cada vez mais marcada pela exigência de turistas com
consciência ambiental, que só irão comprar produtos ou serviços de empresas responsáveis”.

Refira-se que esta é a segunda campanha desenvolvida pelo Turismo do Algarve integrada no projeto
AwK – Adaptation with Knowledge, Climate Change. A primeira, lançada este verão com o claim “A
Natureza não tira férias”, tinha foco na sensibilização dos turistas; desta vez, os destinatários são os
profissionais do setor turístico algarvio.

(Link)
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https://www.publituris.pt/2022/12/19/turismo-do-algarve-lanca-nova-campanha-com-olho-na-sustentabilidade


AMBITUR

19/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 2889

REACH: 350

Nova campanha do Algarve dá dicas de como tornar a região
mais sustentável
Esta é a segunda campanha desenvolvida pelo T urismo do Algarve integrada no projeto
AwK - Adaptation with Knowledge, Climate Change.

“Destino com Futuro – Algarve, é tempo de cuidar” é o claim da nova campanha do Turismo do Algarve
que pretende sensibilizar os profissionais do setor para a adoção de ações simples, mas que contribuem
para uma região ainda mais sustentável. A campanha decorre até 23 de dezembro e pretende fazer face
aos desafios colocados pelas alterações climáticas.

Consciência ambiental aliada à consciência empresarial é o mote que dá corpo criativo à comunicação,
que sugere aos profissionais do turismo a adoção de medidas que fazem a diferença na redução da
pegada carbónica e na diminuição dos consumos energéticos. Substituir a iluminação convencional por
lâmpadas LED, optar por espécies endógenas nos jardins, criar menus sazonais e com produtos locais,
investir em tecnologia que permita poupar água, plantar relva adequada ao clima da região ou fazer a
separação dos resíduos produzidos são alguns dos quase 50 conselhos práticos para quem trabalha na
área do Alojamento, do Golfe, da Restauração e da Animação Turística.

A campanha assenta num microsite com dicas eco-friendly, na produção de spots vídeo (alojamento,
restauração, golfe e animação) para as redes sociais e em inserções na imprensa especializada do setor.

“Com esta ação de comunicação, focada nos desafios das alterações climáticas, pretendemos mobilizar
os profissionais do setor para uma tendência que veio para ficar: a de que ao se constituírem como
agentes de defesa do ambiente, estão simultaneamente a potenciar o seu próprio negócio. De facto, a
procura é cada vez mais marcada pela exigência de turistas com consciência ambiental, que só irão
comprar produtos ou serviços de empresas responsáveis”, refere o presidente do Turismo do Algarve,
João Fernandes.

Esta é a segunda campanha desenvolvida pelo Turismo do Algarve integrada no projeto AwK –
Adaptation with Knowledge, Climate Change. A primeira, lançada este verão com o claim «A Natureza
não tira férias», tinha foco na sensibilização dos turistas; desta vez, os destinatários são os profissionais
do setor turístico algarvio.

A Comunica.me é a agência responsável pela criação das campanhas que, através da assinatura
“Algarve, é tempo de cuidar”, apelam à tomada de ação, no sentido de este ser o tempo de cuidar do
que é mais precioso. A abelha, símbolo de trabalho e sustentabilidade, é o elemento gráfico de ligação à
primeira fase da campanha.

(Link)
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https://tempodecuidar.visitalgarve.pt/dicas-para-alojamento-turistico/
https://www.ambitur.pt/nova-campanha-do-algarve-da-dicas-de-como-tornar-a-regiao-mais-sustentavel/


DIÁRIO ONLINE

19/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 280

REACH: -1

Algarve lança campanha com dicas para uma região sustentável
A campanha decorre até 23 de dezembro e pretende fazer face aos desafios colocados
pelas alterações climáticas.

A campanha decorre até 23 de dezembro e pretende fazer face aos desafios colocados pelas alterações
climáticas.

«Destino com Futuro – Algarve, é tempo de cuidar» é o claim da nova campanha do Turismo do Algarve
que pretende sensibilizar os profissionais do setor para a adoção de ações simples, mas que contribuem
para uma região ainda mais sustentável.

Consciência ambiental aliada à consciência empresarial é o mote que dá corpo criativo à comunicação,
que sugere aos profissionais do turismo a adoção de medidas que fazem a diferença na redução da
pegada carbónica e na diminuição dos consumos energéticos.

Substituir a iluminação convencional por lâmpadas LED, optar por espécies endógenas nos jardins, criar
menus sazonais e com produtos locais, investir em tecnologia que permita poupar água, plantar relva
adequada ao clima da região ou fazer a separação dos resíduos produzidos são alguns dos quase 50
conselhos práticos para quem trabalha na área do Alojamento, do Golfe, da Restauração e da Animação
Turística.

A campanha assenta num microsite com dicas eco-friendly, na produção de spots vídeo (alojamento,
restauração, golfe e animação) para as redes sociais e em inserções na imprensa especializada do setor.

«Com esta ação de comunicação, focada nos desafios das alterações climáticas, pretendemos mobilizar
os profissionais do setor para uma tendência que veio para ficar: a de que ao se constituírem como
agentes de defesa do ambiente, estão simultaneamente a potenciar o seu próprio negócio. De facto, a
procura é cada vez mais marcada pela exigência de turistas com consciência ambiental, que só irão
comprar produtos ou serviços de empresas responsáveis», refere o presidente do Turismo do Algarve,
João Fernandes.
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https://regiao-sul.pt/ambiente/ualg-joao-camaleao-e-o-misterio-das-obras-de-arte/607364?swcfpc=1
https://www.facebook.com/diariOnlineAlgarve
https://tempodecuidar.visitalgarve.pt/dicas-para-alojamento-turistico/


Esta é a segunda campanha desenvolvida pelo Turismo do Algarve integrada no projeto AwK -
Adaptation with Knowledge, Climate Change. A primeira, lançada este verão com o claim «A Natureza
não tira férias», tinha foco na sensibilização dos turistas; desta vez, os destinatários são os profissionais
do setor turístico algarvio.

A Comunica.me é a agência responsável pela criação das campanhas que, através da assinatura
«Algarve, é tempo de cuidar», apelam à tomada de ação, no sentido de este ser o tempo de cuidar do
que é mais precioso. A abelha, símbolo de trabalho e sustentabilidade, é o elemento gráfico de ligação à
primeira fase da campanha.

Sobre o projeto  “AwK - Adaptation with Knowledge, Climate
Change”
Financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, o projeto tem como principal objetivo
melhorar a resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações climáticas, criando as
bases de apoio necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações
Climáticas do Algarve (PIACC-AMAL). Tem, por isso, uma forte componente de comunicação associada
para consciencializar população, empresas e turistas e para motivar à ação, tanto a título individual como
coletivo.

(Link)
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https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/775/awk---adaptation-with-knowledge.aspx
https://regiao-sul.pt/ambiente/algarve-lanca-campanha-com-dicas-para-uma-regiao-sustentavel/607768


ALGARVE
INFORMATIVO

19/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 380

REACH: -1

Algarve lança campanha com dicas para tornar a região mais
sustentável
«Destino com Futuro – Algarve, é tempo de cuidar» é o claim da nova campanha do
T urismo do Algarve que pretende sensibilizar os profissionais do setor para a adoção de
ações simples, mas que contribuem para uma região ainda mais sustentável.

 

«Destino com Futuro – Algarve, é tempo de cuidar» é o claim da nova campanha do Turismo do Algarve
que pretende sensibilizar os profissionais do setor para a adoção de ações simples, mas que contribuem
para uma região ainda mais sustentável. A campanha decorre até 23 de dezembro e pretende fazer face
aos desafios colocados pelas alterações climáticas. 

Consciência ambiental aliada à consciência empresarial é o mote que dá corpo criativo à comunicação,
que sugere aos profissionais do turismo a adoção de medidas que fazem a diferença na redução da
pegada carbónica e na diminuição dos consumos energéticos. Substituir a iluminação convencional por
lâmpadas LED, optar por espécies endógenas nos jardins, criar menus sazonais e com produtos locais,
investir em tecnologia que permita poupar água, plantar relva adequada ao clima da região ou fazer a
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separação dos resíduos produzidos são alguns dos quase 50 conselhos práticos para quem trabalha na
área do Alojamento, do Golfe, da Restauração e da Animação Turística. A campanha assenta num
microsite com dicas eco-friendly, na produção de spots vídeo para as redes sociais e em inserções na
imprensa especializada do setor. 

Esta é a segunda campanha desenvolvida pelo Turismo do Algarve integrada no projeto AwK -
Adaptation with Knowledge, Climate Change. A primeira, lançada este Verão com o claim «A Natureza
não tira férias», tinha foco na sensibilização dos turistas. Desta vez, os destinatários são os profissionais
do setor turístico algarvio. Financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, o projeto tem
como principal objetivo melhorar a resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações
climáticas, criando as bases de apoio necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação
às Alterações Climáticas do Algarve (PIACC-AMAL). Tem, por isso, uma forte componente de
comunicação associada para consciencializar população, empresas e turistas e para motivar à ação,
tanto a título individual como coletivo.

(Link)
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ALGARVE PRIMEIRO

19/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 2310

REACH: -1

Turismo do Algarve lança campanha por um destino mais
sustentável
A campanha decorre até 23 de dezembro e pretende fazer face aos desafios colocados
pelas alterações climáticas, informa em comunicado o Turismo do Algarve.

 

A campanha decorre até 23 de dezembro e pretende fazer face aos desafios colocados pelas alterações
climáticas, informa em comunicado o Turismo do Algarve.

 

«Destino com Futuro – Algarve, é tempo de cuidar» é a nova campanha do Turismo do Algarve que
pretende sensibilizar os profissionais do setor para a adoção de ações simples, mas que contribuem para
uma região ainda mais sustentável.

 

Substituir a iluminação convencional por lâmpadas LED, optar por espécies endógenas nos jardins, criar
menus sazonais e com produtos locais, investir em tecnologia que permita poupar água, plantar relva
adequada ao clima da região ou fazer a separação dos resíduos produzidos são alguns dos quase 50
conselhos práticos para quem trabalha na área do Alojamento, do Golfe, da Restauração e da Animação
Turística.

 

A campanha assenta num microsite com dicas eco-friendly, na produção de spots vídeo (alojamento,
restauração, golfe e animação) para as redes sociais e em inserções na imprensa especializada do setor,
completa a mesma fonte.
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«Com esta ação de comunicação, focada nos desafios das alterações climáticas, pretendemos mobilizar
os profissionais do setor para uma tendência que veio para ficar: a de que ao se constituírem como
agentes de defesa do ambiente, estão simultaneamente a potenciar o seu próprio negócio. De facto, a
procura é cada vez mais marcada pela exigência de turistas com consciência ambiental, que só irão
comprar produtos ou serviços de empresas responsáveis», refere o presidente do Turismo do Algarve,
João Fernandes.

 

Esta é a segunda campanha desenvolvida pelo Turismo do Algarve integrada no projeto AwK -
Adaptation with Knowledge, Climate Change. A primeira, lançada este verão: «A Natureza não tira
férias», tinha foco na sensibilização dos turistas; desta vez, os destinatários são os profissionais do setor
turístico algarvio.

 

A Comunica.me é a agência responsável pela criação das campanhas que, através da assinatura
«Algarve, é tempo de cuidar», apelam à tomada de ação, no sentido de este ser o tempo de cuidar do
que é mais precioso. A abelha, símbolo de trabalho e sustentabilidade, é o elemento gráfico de ligação à
primeira fase da campanha.

 

(Link)
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https://www.algarveprimeiro.com/d/turismo-do-algarve-lanca-campanha-por-um-destino-mais-sustentavel/48381-85


A VOZ DO @LGARVE

19/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Algarve lança campanha com dicas para tornar a região mais
sustentável
«Destino com Futuro – Algarve, é tempo de cuidar» é o claim da nova campanha do
T urismo do Algarve que pretende sensibilizar os profissionais do setor para a adoção de
ações simples, mas que contribuem para uma região ainda mais sustentável.

A campanha decorre até 23 de dezembro e pretende fazer face aos desafios colocados pelas alterações
climáticas.

Consciência ambiental aliada à consciência empresarial é o mote que dá corpo criativo à comunicação,
que sugere aos profissionais do turismo a adoção de medidas que fazem a diferença na redução da
pegada carbónica e na diminuição dos consumos energéticos. Substituir a iluminação convencional por
lâmpadas LED, optar por espécies endógenas nos jardins, criar menus sazonais e com produtos locais,
investir em tecnologia que permita poupar água, plantar relva adequada ao clima da região ou fazer a
separação dos resíduos produzidos são alguns dos quase 50 conselhos práticos para quem trabalha na
área do Alojamento, do Golfe, da Restauração e da Animação Turística.

A campanha assenta num microsite com dicas eco-friendly, na produção de spots vídeo (alojamento,
restauração, golfe e animação) para as redes sociais e em inserções na imprensa especializada do setor.

«Com esta ação de comunicação, focada nos desafios das alterações climáticas, pretendemos mobilizar
os profissionais do setor para uma tendência que veio para ficar: a de que ao se constituírem como
agentes de defesa do ambiente, estão simultaneamente a potenciar o seu próprio negócio. De facto, a
procura é cada vez mais marcada pela exigência de turistas com consciência ambiental, que só irão
comprar produtos ou serviços de empresas responsáveis», refere o presidente do Turismo do Algarve,
João Fernandes.

Esta é a segunda campanha desenvolvida pelo Turismo do Algarve integrada no projeto AwK -
Adaptation with Knowledge, Climate Change. A primeira, lançada este verão com o claim «A Natureza
não tira férias», tinha foco na sensibilização dos turistas; desta vez, os destinatários são os profissionais
do setor turístico algarvio.

A Comunica.me é a agência responsável pela criação das campanhas que, através da assinatura
«Algarve, é tempo de cuidar», apelam à tomada de ação, no sentido de este ser o tempo de cuidar do
que é mais precioso. A abelha, símbolo de trabalho e sustentabilidade, é o elemento gráfico de ligação à
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primeira fase da campanha.

Sobre o projeto  “AwK - Adaptation with Knowledge, Climate Change”

Financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, o projeto tem como principal objetivo
melhorar a resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações climáticas, criando as
bases de apoio necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações
Climáticas do Algarve (PIACC-AMAL). Tem, por isso, uma forte componente de comunicação associada
para consciencializar população, empresas e turistas e para motivar à ação, tanto a título individual como
coletivo.
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SUL INFORMAÇÃO

19/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

RTA lança campanha para tornar região mais sustentável
«Destino com Futuro – Algarve, é tempo de cuidar» é o título da campanha

A Região de Turismo do Algarve (RTA) lançou uma campanha, até 23 de Dezembro, que sensibiliza os
profissionais do setor para a adoção de ações simples, mas que contribuam para uma região ainda mais
sustentável.

«Destino com Futuro – Algarve, é tempo de cuidar» é o título da campanha.

«Consciência ambiental aliada à consciência empresarial é o mote que dá corpo criativo à comunicação,
que sugere aos profissionais do turismo a adoção de medidas que fazem a diferença na redução da
pegada carbónica e na diminuição dos consumos energéticos. Substituir a iluminação convencional por
lâmpadas LED, optar por espécies endógenas nos jardins, criar menus sazonais e com produtos locais,
investir em tecnologia que permita poupar água, plantar relva adequada ao clima da região ou fazer a
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separação dos resíduos produzidos são alguns dos quase 50 conselhos práticos para quem trabalha na
área do Alojamento, do Golfe, da Restauração e da Animação Turística», diz a RTA.

A campanha assenta num microsite com dicas, na produção de spots vídeo (alojamento, restauração,
golfe e animação) para as redes sociais e em inserções na imprensa especializada do setor.

«Com esta ação de comunicação, focada nos desafios das alterações climáticas, pretendemos mobilizar
os profissionais do setor para uma tendência que veio para ficar: a de que ao se constituírem como
agentes de defesa do ambiente, estão simultaneamente a potenciar o seu próprio negócio. De facto, a
procura é cada vez mais marcada pela exigência de turistas com consciência ambiental, que só irão
comprar produtos ou serviços de empresas responsáveis», diz João Fernandes, presidente do Turismo
do Algarve.

Esta é a segunda campanha desenvolvida pelo Turismo do Algarve integrada no projeto AwK –
Adaptation with Knowledge, Climate Change. A primeira, lançada este verão com o claim «A Natureza
não tira férias», tinha foco na sensibilização dos turistas; desta vez, os destinatários são os profissionais
do setor turístico algarvio.

A Comunica.me é a agência responsável pela criação das campanhas que, através da assinatura
«Algarve, é tempo de cuidar», apelam à tomada de ação, no sentido de este ser o tempo de cuidar do
que é mais precioso. A abelha, símbolo de trabalho e sustentabilidade, é o elemento gráfico de ligação à
primeira fase da campanha.

Financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, o projeto tem como principal objetivo
melhorar a resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações climáticas, criando as
bases de apoio necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações
Climáticas do Algarve (PIACC-AMAL). Tem, por isso, uma forte componente de comunicação associada
para consciencializar população, empresas e turistas e para motivar à ação, tanto a título individual como
coletivo.
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O espírito da Broadway numa «Volta ao Mundo» no Hilton
Vilamoura
Para celebrar o réveillon 2023, o Hilton Vilamoura vai ser palco de uma festa inédita que
promete leva-lo numa viagem pelos quatro cantos do mundo.

O célebre livro "A Volta ao Mundo em 80 Dias” é o ponto de partida de uma noite que pretende
reinventar o clássico de Jules Verne, com uma proposta contemporânea cheia de cor, música e
animação, mantendo vivo o espírito aventureiro e sonhador da obra.

Para celebrar a chegada do Ano Novo, o Hilton Vilamoura preparou uma festa de arromba com um
espetáculo inédito, ao estilo da Broadway, e que promete levar os convidados numa viagem pelos
quatro cantos do mundo

Hoje, 150 anos depois, ninguém teria tempo para tal coisa. A boa notícia é que também não é preciso.
Para quê gastar 80 dias quando podemos dar a volta ao mundo em oito horas? Não, não estamos a
falar de um avião supersónico, mas de uma incrível viagem à volta do mundo em forma de espetáculo
da Broadway, enquanto desfrutamos de um menu de seis pratos e damos as boas-vindas a 2023.
Também conhecido por Noite de Réveillon no Hilton Vilamoura.

O espetáculo inédito foi produzido pelo MXM Art Center e em palco estarão mais de 30 bailarinos e
cantores que levarão os convidados numa viagem pelos cinco continentes, com direito a covers de
músicas famosas, dança do ventre, flamenco, música portuguesa e muito mais.

Permita-se viajar sem sair do lugar, através de uma experiência que levará o seu palato aos quatro
cantos do mundo, com direito a um espectáculo musical inesquecível.

PROGRAMA GALA "VOLTA AO MUNDO" | 19h00 – 03h00

- Cocktail de boas-vindas com animação

-  Jantar & espectáculo de dança e música

- Brinde da meia-noite com fogo de artifício

- DJ & Bar aberto
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