
JORNAL DE NEGÓCIOS

21/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PETRONILHO

FAV: 3

AVE: € 7010

REACH: 3700

Escolas de turismo perderam 28% de alunos em cinco anos |
Cursos das áreas de restauração e bar são os menos procurados
Entre os anos letivos de 2018/2019 e 2022/2023 as 12 escolas tuteladas pelo T urismo de
Portugal perderam 864 alunos inscritos | Nos últimos três anos letivos houve menos 20%
de alunos a completar a formação nas escolas do T urismo de Portugal, sobretudo nas
áreas de restauração, bar e turismo que tiveram menos 35% de alunos diplomados
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JORNAL DE NEGÓCIOS

21/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

É tempo de contrariar a teoria dominó no imobiliário | A teoria
dominó
Por: CAMILO LOURENÇO | FRANCISCO MOTA FERREIRA
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BRIEFING

20/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3520

REACH: -1

Briefing - A ATL e a Wunderman abrem as portas de Lisboa
“Lisboa: close to you, close to life” é o mote do novo vídeo promocional da Associação do
T urismo de Lisboa (AT L), desenvolvido pela Wunderman T hompson. Nele, é apresentada
a cidade aos mercados externos, através de uma sequência de imagens das diversas
experiências a não perder na capital portuguesa.

“Lisboa: close to you, close to life” é o mote do novo vídeo promocional da Associação do Turismo de
Lisboa (ATL), desenvolvido pela Wunderman Thompson. Nele, é apresentada a cidade aos mercados
externos, através de uma sequência de imagens das diversas experiências a não perder na capital
portuguesa.

No vídeo são apresentadas diversas sugestões do que ver ou fazer na região de Lisboa, nomeadamente
passeios pelo centro histórico ou à beira rio, jantares em casas de fados, visitas a museus, passeios pela
natureza ou locais para praticar golf, fazer compras, ir à praia ou sair à noite.

O elemento de comunicação pretende, assim, aproximar Lisboa de todos e de cada um, para que possa
“ser vivido e sentido o tanto que o destino tem para viver”.

“Este vídeo é exemplo da velha máxima de que uma imagem vale mais do que mil palavras. Queremos
mostrar o leque tão diversificado que temos na nossa oferta e como Lisboa é um mosaico de
experiências à medida dos vários perfis de turistas”, afirma a diretora executiva da ATL, Paula Oliveira.
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SAPO MULTINEWS

21/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Autarquia de Amesterdão quer correr as cortinas das montras do
‘Red Light District’. Proposta é votada hoje
O novo plano da cidade de Amesterdão, nos Países Baixos, que será votado esta quarta-
feira pretende terminar com a exposição das prostitutas nas montras da Red Light [Luz
Vermelha], obrigando a que as cortinas fiquem fechadas para sempre.

O novo plano da cidade de Amesterdão, nos Países Baixos, que será votado esta quarta-feira, pretende
terminar com a exposição das prostitutas nas montras do Red Light [Luz Vermelha] District, obrigando a
que as cortinas fiquem fechadas para sempre.

Atualmente, as cortinas só são fechadas caso o local esteja ocupado ou não esteja ninguém dentro, o
que poderá mudar daqui para a frente visto que muitos argumentam que com esta alteração será
possível acabar com o “turismo incómodo” no distrito De Wallen.

A nova ideologia de funcionamento sugere que os clientes façam uma reserva e entrem através de um
código QR que recebem no telemóvel sem falarem ou verem quem está atrás da janela iluminada.

As prostitutas da cidade não concordam com esta mudança por “razões de segurança”, argumentando
que fechar as cortinas tornará mais difícil detetar se um cliente pode ser perigoso e acrescentam ainda
que serão prejudicadas porque, deste modo, será mais difícil atrair clientes.

“Dizem que é para minha proteção mas isso é um disparate. Se tiver um cliente bêbado não o deixo
entrar”, explicou Lucy ao ‘The Telegraph’ acrescentando que o seu trabalho não consiste em “responder
a mensagens” e “não precisa de pagar por anúncios na Internet”.
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A líder local do partido liberal D66, Ilana Rooderkerk, que propôs a mudança, defendeu que as
trabalhadoras de sexo são “desvalorizadas” por alguns dos turistas da cidade, o que crê colocar em
causa a “posição das mulheres na era ‘Me too'”, um movimento contra o assédio e agressão sexual.

Já a presidente do Centro de Informação sobre a Prostituição (PIC) Nadia van der Linde argumentou que
a cidade deveria preocupar-se com os “turistas incómodos” em vez de querer alterar o funcionamento
da Red Light District.

Também esta semana serão votadas as propostas para acabar com a venda de canábis durante o fim
de semana bem como a imposição de limites nas despedidas de solteiros para tentar mudar a reputação
da cidade.

Se estas ideias forem aprovadas, os 880 mil residentes de Amesterdão vão passar a ter mais
tranquilidade e um turismo diferente.
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DN

21/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Para quando o teletransporte?
Por: Cristina Siza Vieira
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JORNAL I

21/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • FINANÇAS PESSOAIS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

Passagem de ano. Mais cara ou mais económica, há soluções
para todos os gostos
No fim de ano há animação para todo o tipo de gostos e preferências: do luxo ao low-
cost, escolha a melhor forma de entrar em 2018.
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JORNAL I

20/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 11000

TAP acredita em acordo para evitar nova greve após reunião com
tripulantes
Mas CEO admite que o limite das negociações é o que está determinado nos acordos de
emergência.

A TAP esteve ontem reunida com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e
acredita que é possível chegar a acordo para evitar mais dias de greve, segundo a presidente executiva.
“Estivemos reunidos com o SNPVAC na semana passada e novamente hoje, esta manhã. Penso que
tivemos um bom desenvolvimento na nossa discussão e penso que será possível, a dada altura, anunciar
algo, mas tivemos uma boa discussão e acho que está a ir na direção certa”, disse aos jornalistas
Christine Ourmières-Widener.

Recorde-se que a estrutura sindical convocou uma greve nos dias 8 e 9 de dezembro, que levou ao
cancelamento antecipado de 360 voos, e aprovou a marcação de pelo menos mais cinco dias de greve
até 31 de janeiro. Na altura, a TAP avançou que a greve teria um impacto total de oito milhões de euros.

Já na semana passada, o SNPVAC tinha garantido que não haveria nenhuma paralisação até ao próximo
dia 27 de dezembro por entender que uma greve no período de Natal afetaria a diáspora portuguesa,
que visita as suas famílias. O sindicato notou que todos os passageiros merecem respeito e
profissionalismo, embora não deixe de estar solidário com “centenas de milhares de compatriotas
nossos que, pelas mais diversas circunstâncias, se viram obrigados a emigrar para melhorar as suas
condições de vida”

Agora a CEO da TAP lembra que ainda está a tentar chegar a acordo com o SNPVAC, porque acredita
“que é possível chegar a um entendimento”, no entanto, afirmou que o limite das negociações é o que
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está determinado nos acordos de emergência, assinados com todos os sindicatos para poder aplicar o
plano de reestruturação, que implicou, entre outras medidas, cortes de salários que ainda vigoram. Ainda
assim, sublinhou, “há um número de questões [na mesa das negociações] que podem ser discutidas”.

Em relação às perspetivas para as contas de 2022, a presidente executiva garantiu que vão demonstrar
um melhor desempenho do que no ano anterior. “Estamos no caminho certo” e acrescentou, “vamos
ver o que o Natal nos traz, mas estamos confiantes de que os resultados vão mostrar que estamos a
progredir muito em termos de estabilidade financeira”.
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NOTÍCIAS AO MINUTO

20/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 4978

REACH: 560000

2021. Turismo absorve metade dos fundos atribuídos a projetos
no Algarve
Metade dos 231 milhões de euros de fundos comunitários atribuídos para financiar
projetos no Algarve em 2021 destinaram-se ao setor do turismo, informou hoje a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

De acordo com os dados divulgados pela CCDR do Algarve referentes a 2021, foram aprovados 3.758
projetos, num total de 231 milhões de euros de fundos, no âmbito de 10 programas de financiamento.

Os dados respeitam à monitorização da Estratégia Regional de Investigação e Inovação para a
Especialização Inteligente (RIS3) do Algarve, referentes a vários programas comunitários.

Segundo a CCDR do Algarve, o setor do turismo continua com o maior peso relativo (51%) nos projetos
de investimento, seguido do Agroalimentar com 15%.

Contudo, o setor registou uma diminuição de dois pontos percentuais quanto ao número de projetos
apresentados, passando a representar 37% do total, seguido do setor do mar, que subiu quatro pontos
percentuais, representando 17% do total.

No entanto, refere, registou-se um aumento de 15% no número total de projetos alinhados com a
Estratégia Regional de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente (RIS3) da região em
comparação com o ano de 2020.

Nos projetos do Programa Regional do Algarve, alinhados com a RIS3 Algarve, houve uma redução no
número de projetos do eixo 2 -- empresas e um reforço de quatro pontos percentuais no eixo 1 -
inovação e desenvolvimento.

No mesmo sentido, nos fundos aprovados, verificou-se uma redução de 10 pontos percentuais no eixo
2 e um aumento de 10 pontos percentuais no eixo 1, passando a representar quase um terço do fundo
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total aprovado, explica aquele organismo.

Já o investimento em inovação e desenvolvimento por parte das empresas mais do que triplicou,
considerando a evolução entre 2014 e 2022, refere.

Segundo a CCDR do Algarve, neste período, o crescimento relativo foi bastante superior aos dos
restantes setores, originando uma assinalável subida da representatividade do setor, de 13,3% para
32,3%, face ao total da despesa de inovação e desenvolvimento executada na região.
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A VOZ DO @LGARVE

20/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Passagem de ano na Praia do Carvoeiro
A Praia do Carvoeiro irá festejar o fim de ano ao mais alto nível e, em preparação, está
uma grande noite para receber o novo ano.

A Praia do Carvoeiro irá festejar o fim de ano ao mais alto nível e, em preparação, está uma grande
noite para receber o novo ano. Música e fogo de artifício são os pontos altos da noite de 31 de
dezembro para 01 de janeiro, no Largo da Praia.

A música terá início a partir das 22h00, com o concerto dos 5Ex Band, para animar animar o serão. À
meia-noite, terá lugar o habitual espetáculo de pirotécnico, que terá a duração de aproximadamente 10
minutos, e dará as boas-vindas a 2023. A festa continua com o DJ Alexandre Ramos até às 02h00.
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ALGARVE NOTÍCIAS

20/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

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
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.

Links:

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/
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https://tempodecuidar.visitalgarve.pt/dicas-para-animacao-turistica/))

«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.

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: https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/775/awk---adaptation-with-knowledge.aspx

Ademar Dias

(Link)
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ALGARVE 7

20/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 440

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
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.

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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MAIS ALGARVE

20/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 4065

REACH: 750

Algarve | 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
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.
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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.

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://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://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/775/awk---adaptation-with-knowledge.aspx
https://maisalgarve.pt/2022/12/19/algarve-campanha-com-dicas-para-tornar-a-regiao-mais-sustentavel/
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Turismo do Algarve ensina profissionais do setor a tornar destino
mais sustentável
“Destino com Futuro – Algarve, é tempo de cuidar” é o claim da nova campanha do
Turismo do Algarve

 

“Destino com Futuro – Algarve, é tempo de cuidar” é o claim da nova campanha do Turismo do Algarve,
assinada pela agência Comunica.me e que pretende sensibilizar os profissionais do setor para a adoção
de ações simples, mas que contribuem para uma região mais sustentável.

A campanha, que 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, decorre até 23 de dezembro.

Entre as medidas sugeridas para a redução da pegada carbónica e para a diminuição dos consumos
energéticos estão a substituição da iluminação convencional por lâmpadas LED, a opção por espécies
endógenas nos jardins, a criação de menus sazonais e com produtos locais, o investimento em
tecnologia que permita poupar água, a plantação de relva adequada ao clima da região ou a separação
dos resíduos.

“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.

Financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, o projeto AwK 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).

(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://www.meiosepublicidade.pt/2022/12/turismo-do-algarve-ensina-profissionais-do-setor-a-tornar-destino-mais-sustentavel/
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Algarve lança campanha que pretende sensibilizar profissionais
do turismo para a sustentabilidade - TNEWS
TNEWS Destinos

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 site 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”, afirmou o presidente do Turismo do Algarve,
João Fernandes.
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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”, sublinha o Turismo do Algarve em comunicado.
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