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A1 Não fiques de fora é a nova campanha do Turismo do Algarve destinada a
autocaravanistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/11/2019

Meio: Correio de Lagos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=87174316

 
O Algarve é o destino mais procurado pelos autocaravanistas em Portugal, que o fazem sobretudo no
inverno e na primavera (entre Janeiro e Maio), o que se traduz numa efectiva atenuação da
sazonalidade do destino", salienta o presidente da RTA, João Fernandes
 
Não fiques de Fora  é o claim da mais recente campanha lançada pela Região de Turismo do Algarve
(RTA) para os autocaravanistas. O objectivo é incentivar estes turistas a utilizarem os espaços e
infraestruturas de acolhimento ao autocaravanismo existentes na região, de forma a que possam
desfrutar do Algarve com todas as condições ao longo do ano.
 
Esta iniciativa de sensibilização decorre até ao fim de Dezembro e pretende dar a conhecer a Rede de
Acolh imento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA),  d isponíve l  em
www.autocaravanalgarve.com, que conta com cerca de 30 espaços, entre os quais Parques de
Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural e Áreas de Serviço para Autocaravanas.
 
A campanha inclui um vídeo oficial, seis vídeos virais com o testemunho de utilizadores habituais dos
parques de apoio da região e ainda um mini-guia desdobrável, em papel, que dá a conhecer as
estruturas de acolhimento do Algarve, bem como as boas práticas a adotar pelos autocaravanistas.
 
Estará também presente na rede de outdoors da RTA, nos painéis LED BOX de alguns postos de
abastecimento de combustível e no meio digital em diversas plataformas, como o Youtube e as
páginas de Facebook e Instagram do VisitAlgarve.
 
O Algarve é o destino mais procurado pelos autocaravanistas em Portugal, que o fazem sobretudo no
inverno e na primavera (entre Janeiro e Maio), o que se traduz numa efectiva atenuação da
sazonalidade do destino. Interessa-nos por isso dar a conhecer os espaços destinados às
autocaravanas, os quais cumprem requisitos e critérios de qualidade, contribuindo para melhorar a
experiência destes turistas. A campanha surge ainda para fomentar boas práticas, por contraponto a
algumas situações críticas a que infelizmente continuamos a assistir de permanência em lugares não
regulamentados na região , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
A campanha está inserida na candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
designada  Sustentur Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve .
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Algarve hotels welcome nearly  
half-a-million tourists in September
By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com
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A very special 
home for girls 
Portimão’s home for girls Casa 
de Nossa Senhora da Conceição is 
celebrating its 70th anniversary 
with a special party and concert 
in December. P18

São Brás calls for 
more dams 
São Brás de Alportel council has 
unanimously approved a motion 
calling for the construction of two 
new dams in the Algarve, a region 
facing a severe drought. P13

Horses left to 
die in Alentejo
A farmer in Ferreira do Alentejo 
could face prosecution for leaving 
more than 100 horses to literally 
starve to death. Fourteen animals 
have already died. P2

Hotel guests 
up 3.9% in 
September

FULL STEAM AHEAD
Government announces necessary boost for almost €2 billion in projects  
to establish Sines as Europe’s premier port for large-scale containers. || P4-5

Wizard casts its 
spell on Lagoa
This is one show not to miss!  
The Algarveans Experimental 
Theatre Group is presenting the 
‘The Wizard of Oz’ musical on 
stage this week in Lagoa. P19

Cliff walkers 
beware 
People are being warned to be 
particularly careful near coastal 
cliffs following a massive rockfall 
in Vale Currais, near Carvoeiro, 
last week. P16

Tree-mendous 
campaign
‘Operação Montanha Verde’, an 
initiative by Zoomarine, has 
seen 4,350 volunteers plant a 
record 42,000 trees across the 
Algarve in just two days. P12

September is becoming one of the most popular holiday months in the Algarve,  
with hotels welcoming almost half-a-million guests. P15

The Algarve’s favourite weekly read since 1989 THURSDAY, NOVEMBER 21, 2019 Publisher: Bruce HawkerWeekly newspaper

www.portugalresident.com

VOL. 30 #47 | €1.50

your guide to Christmas 
events and festive dining 
in the Algarve

P20-23

Christmas 
Special
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CAMPANHA 

AUTOCARAVANISMO 
'Não fiques de Fora' é o lema 
da mais recente campanha 
lançada pela Região de Turis-
mo do Algarve para os auto-
caravanistas. O objetivo é in-
centivar estes turistas a utili-
zarem os espaços e infraes-
truturas de acolhimento ao 
autocaravanismo existentes 
na região. 
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ESTUDO SOBRE 
ALOJAMENTO 
13  A Associação da Hotelaria. 
Restauração e Similares vai 
apresentar um'estudo sobre 
o impacto do Alojamento 
Local. no Auditório de Albu-
feira, no dia 5 de dezembro. 
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LUÍS CORREIA DA SILVA, PRESIDENTE DO CNIG 

Golfe gera receita 
de 1.500 euros 
por turista no país 
Em entrevista ao JE, o líder da entidade diz que a prática do golfe cria um 
impacto de receitas diretas e indiretas no país de dois mil milhões de euros. 

CC 

RODOLFO ALEXANDRE REIS 
rreis@jornaleconomico.pt 

Luís Correia da Silva mostra-se sa-
tisfeito com os números apresen-
tados pelo golfe em Portugal ao 
longo deste ano. Em entrevista ao 
Jornal Económico, o presidente do 
Conselho da Indústria Nacional do 
Golfe (CNIG) faz um balanço de 
2019 e define as metas para o pró-
ximo ano. 

Que balanço faz de 2019? 
Começámos o ano com expetati-
vas preocupantes, porque haviam 
sinais de que poderia haver uma 
situação complicada com o com-

  

portamento dos jogadores ingle-
ses. Felizmente as coisas não cor-
reram assim, e até setembro em 
termos de reservas e receitas esta-
mos nos mesmos valores do ano 
anterior. A expetativa é de que pos-
samos acabar o ano com um cresci-
mento na ordem dos I% a 2% face 
ao ano de 2018, o que é positivo. 

Quanto gera em receitas 
este desporto? 
Temos alguma dificuldade em apu-
rar as receitas diretas dos campos 
de golfe. Temos uma informação 
mais ou menos detalhada do nú-
mero de voltas jogadas tanto por 
estrangeiros, corno residentes. 
Conseguimos fazer uma desagre-

  

gação das nacionalidades dos joga-
dores que são ou não sócios dos 
clubes de golfe, mas temos dificul-
dades em conseguir ter a desagre-
gação das receitas, mas diremos 
que é muito provável que o valor 
das receitas diretas ande entre os 
140 e os 150 milhões de euros. 
Sobre o impacto direto e indireto 
induzido do golfe em Portugal, se 
contabilizarmos as receitas de ho-
telaria, restauração, dos transpor-
tes, aluguer de automóveis e em al-
guns destinos de golfe, a compra de 
uma segunda habitação por pes-
soas que escolhem Portugal para 
jogar golfe, andaremos sempre 
num valor próximo dos dois mil 
milhões de euros. 

Estes valores são positivos face a 
outros países? 
São números muito positivos, por-
que noutros destinos normalmente 
os green fees (aluguer dos campos de 
golfe) são mais baratos do que 
aqueles praticados em alguns desti-
nos regionais, como o Algarve e 
Lisboa. Uma das razões é porque 
em Portugal se cobra 23% do IVA 
no green fee a um estrangeiro e em 
outros países concorrentes o IVA é 
substancialmente inferior e os pre-
ços são mais baixos, tal como a pró-
pria qualidade e manutenção dos 
campos de golfe. Atraímos muita 
gente e somos o melhor destino 
de golfe no mundo, porque temos 
campo com um ótimo design, 

construção e manutenção. A jun-
tar a tudo isto, temos um clima e 
condições de destino que são mui-
to atrativas para os jogadores, 
mas também temos de estar cien-
tes de que isto é uma ameaça. Os 
jogadores de golfe são cada vez 
mais sensíveis aos preços dos 
green fees e a tudo o que isso en-
volve. Por exemplo, estamos a ser 
penalizados nos transportes aé-
reos, porque em comparação com 
o que acontecia há três anos para 
o Algarve, Lisboa e Madeira os 
preços para estes destinos aumen-
taram. Isto faz com três, quatro 
jogadores ou famílias que venham 
jogar, paguem muito mais por vi-
rem a Portugal. É preciso gostar 
mesmo de Portugal e dos destinos 
de golfe para continuarem a vir e 
felizmente temos conseguido 
manter os jogadores, por via das 
condições que oferecemos na ex-
periência do golfe. 

É um desporto caro? 
Para quem reside em Portugal não 
é caro. Isso é um mito que foi cria-
do e não tem sustentação. A maior 
parte dos jogadores portugueses 
são sócios de clubes de golfe e esses 
sócios pagam uma subscrição 
mensal ou anual. Se formos ver o 
número médio de voltas de golfe 
que um português possa jogar, por 
exemplo três a quatro vezes por 
semana, e aquilo que paga com 
uma subscrição anual, esse custo é 
inferior a dois tenistas que alu-
guem um campo para jogar ténis. 
É mais barato jogar quatro horas 
de golfe se pagar uma subscrição 
anual, que é o que acontece na 
grande maioria dos portugueses e 
dos estrangeiros residentes em 
Portugal. 

Qual é o valor 
dessas subscrições? 
Podem andar na ordem dos mil ou 
1.500 euros em vários campos de 
golfe do país. 

Quantos praticantes 
tem o país atualmente? 
O número de jogadores de golfe 
portugueses e estrangeiros residen-
tes em Portugal tendo andado na 
ordem dos 12 a 15 mil praticantes. 

Existem mais estrangeiros 
do que portugueses 
a praticar golfe? 
Muito mais. Acima dos dois mi-
lhões de voltas de golfe praticadas 
em todos os campos do país, 70% 
são por estrangeiros, que apenas 
vêm a Portugal jogar golfe. São 
pessoas que derivado aos campos 
de golfe nos seus países estarem 
fechados ou ao clima complicado 
que não é possível jogar. Ou en-
tão, são pessoas que ouviram falar 
das condições para jogar golfe em 
Portugal e estão aqui uma semana 
só a jogar golfe. 

É uma modalidade 
com impacto no turismo? 
Um inquérito recente da Associa-
ção de Turismo do Algarve (ATA) 
revelou que normalmente, por cada 
visita de um turista que vem jogar 
golfe fica uma receita em Portugal 
na ordem dos 1.500 euros. 

Quais são os desafios para 2020? 
Estamos a observar duas tendên-
cias: este ano continuámos a ter um 
número de jogadores ingleses mui-
to signficativo e até houve uma li-
geira subida. Estávamos preocupa-
dos não tanto com o efeito do Bre-
xit, porque os ingleses (Reino Uni-
do) vão continuar a jogar. Com o 
impacto que pode existir se houver 
uma quebra da taxa de cambio da li-
bra contra o euro e o dólar, preocu-
pa-nos que isso possa tornar toda a 
experiência do golfe em Portugal 
muito mais cara do que era no pas-
sado. Se isso não acontecer, conti-
nuaremos a ter os jogadores ingle-
ses em Portugal. É-lhes conve-
niente, são duas horas de avião, em 
termos de clima a probabilidade de 
poderem jogar todo o ano é muito 
maior. Estão aparecer mais jogado-
res de outros países europeus como 
França e Itália. Muito mais jogado-
res dos Estados Unidos, pelo facto 
de terem aumentado substancial-
mente o número de rotas entre os 
dois países. Está acontecer o mes-
mo em relação a jogadores chineses 
e brasileiros. Por outro lado, te-
mos de estar preocupados com 
aquilo que outros países estão a 
fazer na promoção do golfe, co-
meçando logo por Espanha, mas 
também destinos fora da Europa, 
cujo custo de viagem é muito pró-
ximo daquele que se paga para vir 
jogar a Portugal. • 

LUÍS CORREIA DA SILVA 
Presidente do CNIG 

Página 6



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 12,62 x 11,51 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 83724783 29-11-2019

DESPORTO 

3A Golfe gera receita 
-3r  de 1.500 euros por 

turista no país 
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RTP 1

 	Duração: 00:01:57

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 83716953

 
28-11-2019 14:09

1 1 1

Chefe Cozinheiro do Ano

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2f018010-4e04-4385-a95c-

276dde727e38&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Ricardo Luz é o Chefe Cozinheiro de 2019. A escolha do melhor do país decorreu ontem no Edifício da
Alfândega, no Porto.
Declarações de Nuno Diniz, elemento do júri; Ricardo Luz, Chefe Cozinheiro do Ano 2019; Rita Cupido,
organização.

 
Repetições: RTP 3 - Eixo Norte Sul , 2019-11-28 15:54
 RTP 1 - Portugal em Direto , 2019-11-28 18:45
 RTP 3 - Eixo Norte Sul , 2019-11-28 03:54
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 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto
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28-11-2019 18:34

1 1 1

Algarviana Ultra Trail

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=88687625-a2a5-4d6c-bfbb-

913521d261b9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Até domingo, no sul do país, está a decorrer o Algarviana Ultra Trail. É a prova de trail continua mais
longa de Portugal. Uma centena de atletas têm que percorrer 300 quilómetros entre Alcoutim e o Cabo
de São Vicente, em Sagres. O percurso atravessa o Algarve mais genuíno.
Comentários de Germano Magalhães, org. Algarviana Ultra Trail; Filipe Conceição, atleta.
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Nem Brasil, Dubai, Índia, Grécia, 

Estados Unidos ou a vizinha Espanha. 

Entre mais de duas dezenas de países 

candidatos, a vitória foi para Portu-

gal, que renova assim o título de 

melhor destino turístico do mundo. 

É o terceiro ano consecutivo que o 

país vence os World Travel Awards, 

cuja gala nal mundial se realizou 

ontem em Mascate, Omã. 

Considerados os “óscares” do 

turismo, a cerimónia garantiu 12 pré-

mios a Portugal, entre galardões para 

Lisboa (melhor destino de escapade-

las urbanas do mundo), Madeira 

(melhor destino insular), Passadiços 

do Paiva (melhor atracção turística 

de aventura) e, entre outros, Sintra 

— via Parques de Sintra, que gere o 

património do concelho, distinguida 

como a melhor empresa do mundo 

em conservação. 

O prémio, comentou a secretária 

de Estado do Turismo, Rita Mar-

ques, mostra a “excelência de Por-

tugal e dos portugueses”, elevando 

simultaneamente “a exigência”. 

Além de provar, disse ainda à Lusa, 

o “esforço evidente” para que “Por-

tugal seja de facto um destino de 

eleição no que toca ao turismo”. 

Rita Marques sublinhou que “esta é 

uma estratégia que tem vindo a ser 

desenhada há largos anos” e que 

passa pelo objectivo de Portugal ser 

reconhecido “como o destino mais 

sustentável do mundo”. 

O Turismo de Portugal também é 

o melhor entre os organismos o

ciais de turismo (e também pelo ter-

ceiro ano consecutivo), um sinal 

claro da aposta da entidade neste 

certame. A vitória foi dedicada pelo 

presidente do Turismo de Portugal, 

Luís Araújo, aos colaboradores “por 

saberem liderar o turismo do futuro 

e mostrarem-se à altura deste desa o 

que é a rmar Portugal como destino 

turístico de excelência”. 

Entre mais de uma dezena de pre-

miados em Portugal, destaca-se ain-

da a TAP, que teve direito a três 

“óscares”: melhor companhia aérea 

Portugal volta a conquistar  
o “óscar” de melhor destino 
turístico do mundo

a voar para África e para a América 

do Sul, além de ter a melhor revista 

de bordo do mundo, a UP. A portu-

guesa Amazing Evolution foi também 

considerada a melhor gestora de 

boutique hotéis do mundo. 

Na hotelaria, apenas dois hotéis 

venceram nas suas categorias: o 

Olissippo Lapa Palace Hotel (Lisboa, 

o melhor hotel clássico do mundo) 

e o Dunas Douradas de Almancil 

(melhor golf & villa resort). Muito 

graças às dezenas de nomeações 

para a hotelaria nacional de luxo 

Turismo
Luís J. Santos

TAP, Lisboa, Madeira, 
Passadiços do Paiva e Sintra 
também estão entre  
os vencedores  
dos World Travel Awards

(principalmente em Lisboa, Algarve 

e Madeira), Portugal tinha chegado 

à cerimónia com 65 candidaturas. 

No ano passado, a gala nal reali-

zou-se em Lisboa e o país acabaria 

por receber 17 prémios — já é uma 

tradição que o país an trião de cada 

gala acabe por lucrar em número de 

vitórias. 

Esta chuva de “óscares” para Por-

tugal já vem sendo habitual: ainda 

em Junho, o país tinha recebido qua-

tro dezenas de galardões e também 

a jogar em casa (a gala decorreu no 

Funchal), sagrando-se vencedor, a 

nível europeu, de várias destas cate-

gorias, incluindo melhor destino da 

Europa, além de melhor ilha (Madei-

ra), melhor destino de praia (Algar-

ve), atracção turística de aventura 

(os Passadiços), melhor city break 

(Lisboa) ou, entre outros, o Prémio 

Turismo Responsável para o Dark 

Sky Alqueva. 

Os World Travel Awards foram 

criados em 1993 para premiar a 

indústria turística a nível mundial, 

estimulando a “competitividade e a 

qualidade”. A votação online é feita 

pelo público em geral e por pro s-

sionais da indústria, cujo voto vale 

por dois.

A Parques de 
Sintra foi 
considerada a 
melhor empresa 
do mundo em 
conservação  
do património

ljsantos@publico.pt
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TURISMO 

Portugal sagra-se tricampeão 
mundial como destino turístico 

Mariline Alves 

• 

; 

Além do principal prémio, Portugal ganhou em mais de uma dezena de outras categorias. 

Portugal foi distinguido esta 
quinta-feira como "melhor des-
tino turístico mundial" nos 
World Travel Awards, conside-
rados os Óscares do Turismo, 
numa cerimónia realizada em 
Muscat, em Omã. Este é o tercei-
ro ano consecutivo que Portugal 
ganha o galardão mais cobiçado. 

"Esta notícia volta a confinuar 
que Portugal é o melhor destino 
turístico mundial. É uma honra 
ter recebido es-te prémio, que dis-
tingue a excelência de Portugal e 
dos portugueses e, simultanea-
mente, eleva a exigência. Todos 
devemos continuar a trabalhar  

para reforçara afirmação interna-
cional de Portugal", refere a secre-
tária de Estado do Turismo, Rita 
Marques, citada cm comunicado. 

Alémdo prémio mais ambicio-
nado, Portugal venceu em mais 
umadezena de categorias, incluin-
do mel hordestino ̀city breai(' (Lis-
boa), mel hor destino insubr(Ma 
deira) e melhor atração turística 
no segmento  aventura" (Passadi-
ços do Paiva). 

ATAP foi eleita a melhorcom-
panhia aérea com destino para 
África e também para a América 
do Stil. Ailida no univeiso daTAP, 
a Up Magazine, venceu a catego-

  

ria de melhor revista debordo. 
O Olissippo Lapa Palace foi 

considerado o melhor hotel clás-
sico e o Dunas Douradas Beach 
Club, em Almancil, ganhou na 
categoria de melhor resort de 
villas e golfe. A Parques de Sin-
tra-Monte da Lua foi distingui-
da como melhor empresa de con-
servação da natureza 

O Turismode Portugal venceu, 
pelo terceiro ano, na categoria de 
"MelhorOrganismo Oficial de Tu-
rismo do Mundo". Os World Tra-
vel Awards são atribuídos pelos 
profissionais do setor a unia esca-
la mundial. desde1993. • pc 
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Portugal voltou a ser eleito, pela terceira vez consecu-
tiva, o Melhor Destino Turístico do Mundo na cerimó-
nia dos World Travel Awards (WTA), que decorreu em 
Omã. O país arrecadou ainda mais de uma dezena de 
outros prémios relacionados com cidades, hotéis, com-
panhias aéreas e atrações turísticas. Miguel Silva 
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LUÍS ARAÚJO 

'ÓSCARES' DO TURISMO 
• 

3 

Portugal foi  eleito como 
melhor destino turístico pe-
los World Travel Awards. 
Lisboa ganhou o titulo de 
destino City Break e o Turis-
mo de Portugal o de melhor 
associação. Presidente des-
tacou três anos com prémios. 
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Portugal foi considerado o melhor destino turístico do mundo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a17a29e7-dd97-43f0-95e9-

05d8a64d57de&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal foi considerado o melhor destino turístico do mundo pelo 3º ano consecutivo pelos World
Travel Awards, a secretário de Estado do Turismo Rita Marques já traçou um novo objetivo.
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Portugal foi eleito o melhor destino turístico do mundo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8ba785f8-5e68-4167-95cd-

495901044d6a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal foi outra vez considerado o melhor destino turístico do mundo. Foi a terceira vez consecutiva
que o país recebeu esta distinção.
Declarações de Rita marques, secretária de Estado do Turismo.
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OBSERVATÓRIO 

Turismo do Interior precisa 
de âncoras para fixar 
pessoas e reter turistas 
Sob o mote "Turismo do Interior - novas visões, novos negócios", o Jornal Económico e o Crédito 
Agrícola promoveram no dia 27, no Cine-Teatro de Mértola, uma nova edição do Observatório, 
um espaço de debáte e partilha que reuniu diversos `players' do setor. 

SÔNIA BEXIGA 
sbexiga@jornaleconomico.pt 

A evolução do Turismo do Inte-
rior, particularmente no Alentejo, 
tem sido, no entender de Jorge 
Rosa, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mértola, um percurso 
de crescimento sistemático, "fruto 
de um trabalho de parceria entre 
público e privado, numa evolução 
principalmente quantitativa. Te-
mos no Interior das melhores 
mais-valias de todo o território, 
mantemos tradições e a identidade 
de Portugal". 

Para o autarca, importa ressal-
var que o Turismo do Interior 
"não é um turismo de massas, o 
que obriga a ser mais imaginati-
vo, mais inovador e a reforçar a 
aposta em parcerias, numa estra-
tégia coletiva que visa crescer, 
paulatinamente, mas de forma 
sustentável". 

Com o tecido empresarial a as-
sumir um peso relevante neste 
percurso de sucesso do Turismo 
na região, Licínio Pina, presidente 
do Grupo Crédito Agrícola, deu 
nota da relação próxima que o 
banco desenvolve com os agentes 
económicos, assegurando resposta 
para os projetos que vão nascendo. 
"Este Observatório é, por si só, um 
reflexo do que é a característica 
central do banco: descentralizar a 
atividade e ações, num grupo que é 
constituído por 79 caixas mais a 
sede, e que por todo o pais está dis-
ponível para apoiar os empresá-
rios, sobretudo em territórios de 
baixa densidade, numa relação que 
envolve entidades do desenvolvi-
mento local e parcerias com agen-
tes locais, públicos e privados". 

Particularmente sobre o Turis-
mo do interior, em seu entender, o 
grande desafio que se coloca na 
atualidade é conseguir dilatar o 
tempo de estadia. "Temos de criar 
um conjunto de âncoras para que 
se aumente a estadia, muito além 
de um fim de semana, sobretudo 
com atividades mais ligadas ao  

mundo rural, porque os turistas 
gostam de lidar e conhecer bem as 
comunidades locais. Para projetos 
viáveis, o banco disponibiliza 
apoios visando viabilizar estas ân-
coras que tem de ser criadas para 
atrair e levar as pessoas a ficar 
mais tempo", reforçou. 

Quanto aos fatores diferenciado-
res da oferta turística no Alentejo, 
a valorização da identidade e da ge-
nuinidade assume um protagonis-
mo consensual nas análises de Te-
resa Leonardo, diretora do Depar-
tamento de Políticas, Planeamento 
e Relações Externas do Instituto de 
Conservação da Natureza (ICNF), 
e de Pedro Beato, técnico da Dire-
ção Regional de Turismo (ERT) do 
Alentejo e Ribatejo. 

A ERT tem feito um trabalho 
de base nos últimos dez anos na 
construção da marca Alentejo 
(juntando-se agora o Ribatejo), 
assente na valorização da identi-
dade, assumindo esta área, que re-
presenta 40% do território nacio-
nal, "como o melhor do destino 
do mundo". "Temos de tudo um 
pouco, daí a aposta na estrutura-
ção da oferta e do produto turísti-
co com qualidade. Hoje, os agen-
tes do Alentejo estãoatentos e têm 

"Temos de criar um 
conjunto de âncoras 
para que se aumente a 
estadia, muito além de 
um fim de semana, 
sobretudo com 
atividades mais 
ligadas ao mundo 
rural porque os 
turistas gostam 
conhecer bem as 
comunidades locais", 
defende Licínio Pina 

uma oferta qualificada. De 2014 a 
2018, duplicámos receitas e cres-
cemos 60% nas dormidas. É urna 
aposta ganha de todos os interve-
nientes dos 58 municípios, desde 
privados a entidades públicas, 
como o Turismo de Portugal", re-
forçou Pedro Beato. 

Do ponto de vista do ICNF, res-
ponsável pela gestão das áreas pro-
tegidas — cerca de 25 a nível nacio-
nal, mais de metade no Interior — e 
que assume como missão a prote-
ção destes recursos, existe de facto 
um conjunto de especificidades 
"muito genuínas" que são "muito 
diferenciadoras". Segundo Teresa 
Leonardo, "ainda que muitos dos 
valores naturais resultem de algu-
mas atividades económicas, como a 
agricultura, no caso do Turismo 
verificamos que no Interior, ao 
contrário do litoral, acaba de ser 
um agente mobilizador porque os 
turistas vêm e reconhecem as ques-
tões centrais da nossa missão. Ve-
mos assim reconhecidos alguns dos 
nossos trabalhos e intervenções e 
sentimos até como uma recompen-
sa, já que os turistas encontram lo-
cais com recursos salvaguardados. 
Neste território temos o exemplo 
do lince, num trabalho que só foi 
possível com muita articulação en-
tre várias entidades". 

Empresários "apadrinhados" 
Paula Costa Mira, sócia gerente da 
Sociedade Agropecuária Broco e 
Polina Agro Turismo Xistos, com 
o seu negócio de atividade turística 
instalado em Mértola, afirma que 
"ter um projeto de turismo ligado à 
natureza num território de baixa 
densidade é, de facto, um privilé-
gio". E salienta o apoio da banca 
no seu percurso de sucesso, bem 
como o apoio das entidades públi-
cas de turismo. "A interajuda exis-
te e senti-me sempre acompanha-
da pelas mais diversas entidades. 
Os empresários neste setor são 
apadrinhados por diferentes enti-
dades, o que é ótimo, porque são 
sempre negócios pequenos e, no 
meu caso, como noutros, são um  

complemento a uma exploração 
agropecuária. E faz mesmo a dife-
rença ser acompanhado por estas 
entidades, que apoiam sobretudo a 
inovação", reforçou a empresária. 
"Os empresários que não tenham 
receio porque as entidades existem 
e ajudam efetivamente", concluiu. 
O empresário Luis Fiúza Lopes, 
sócio gerente da Bombeira, Gua-
diana Investimento Imobiliário e 
Agroturismo, defendendo que o 
grande desafio do futuro do Turis-
mo no Interior é a água, trouxe ao 
debate a urgência em encontrar 
uma solução para um problema 
que se tem agravado ao longo dos 
anos. "Tudo o que se discute em 
torno do Turismo é ótimo, mas 
sem água nada é possível. Ainda se 
fala deste assunto de forma poéti-
ca. Continuamos sem perceber 
questões como não existir uma 
barragem acima de Odeleite. E vai 
continuar a faltar água nesta Re-
gião até ao Algarve. Os produtores 
ganhavam muito tendo mais água 
já que podiam ter sucesso nas mais 
variadas atividades", salientou, 
acrescentando que "vivemos tem-
pos em que as chuvas escasseiam e 
ainda as deixamos ir para o mar, 
não as retemos ou aproveitamos". 
Atendendo a que é um empresário 
ligado à oferta cinegética, deu tam-
bém nota de algumas preocupa-
cões face à forma como é gerida a 
caça no nosso país. "A área da caça, 
que já foi muito importante mas 
que está hoje pouco otimizada. 
tem por base os coelhos e as perdi-
zes. Com os coelhos enfrentamos 
os problemas das epidemias, sem 
encontrar respostas que permitam 
que os animais se desenvolvam. Já 
se venderam mais de 100 mil e 
agora não vamos além dos cinco 
ou seis mil. Já com a perdiz tam-
bém temos problemas, sendo que 
as zonas de caça deviam ter a pos-
sibilidade de caçar intensivamente, 
devidamente controladas, para en-
tão estar à altura da concorrência 
de Espanha, onde se vendem 20 
milhões de perdizes, por ano", sub-
linhou.• 

JORGE ROSA 
Presidente da Câmara 
Municipal de Mértola 
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SUSTENTABIL1DADE 

Valores naturais 
são para manter 
e preservar 

O Alentejo aposta na tendência mundial da oferta 
turística responsável e sustentável, com trunfos 
naturais que garantem a diferença. 

"O Turismo de natureza é um dos 
pilares mais importantes nesta re-
gião. E temos a sorte de ter enor-
mes valores naturais. Alguns sabe-
mos aproveitar, outros nem tanto. 
Mas representam boa parte das re-
ceitas, não só do Turismo mas de 
toda a economia local", afirmou 
Jorge Rosa, autarca de Mértola, 
enquadrando a oferta existente 
num futuro que se pretende dife-
renciador em matéria de sustenta-
bilidade. 

"Mértola tem sabido criar valor, 
aproveitando o Parque Natural do 
Vale do Guadiana, numa estraté-
gia assente em valores que tam-
bém são mantidos pelas próprias 
pessoas, que os respeitam e não 
deixam adulterar", sublinha ainda 
Jorge Rosa, acrescentando que, 
com base em diversas parcerias, 
têm nascido projetos relevantes 
para a concretização desta estraté-
gia, nomeadamente as rotas des-
portivas, as rotas espirituais, como 
os Caminhos de Santiago; a candi-
datura a Geoparque, o astroturis-
mo, a cinegética, birdwatching (ob-
servação de aves, mais de 200 es-
pécies); projetos de reintrodução 
de algumas espécies, designada-
mente, do lince e de algumas aves 
de rapina. 

A par do trabalho em prol da clas-
sificação da região Alentejo como 
património da Unesco, Pedro Beato 
fez saber que a ERT tem no topo da 
sua agenda a questão da água. "A 
ERT tem feito um esforço para in-
fluenciar as discussões, sensibilizan-
do os intervenientes para a priori-
dade desta temática, que considera 
ser fundamental para as pessoas, 
sendo que estas são o mais impor-
tante para o Turismo", reforçou. 

Outra das apostas passa pela cer-
tificação do destino Alentejo, no 
âmbito da sustentabilidade turísti-
ca, um trunfo para a afirmação da 
região. Este passo já foi dado na ho-
telaria, para a qual já existe um nor-
mativo adotado por cerca de 40 
unidades hoteleiras, e agora se pre-
para para ser adotado pelo aloja-
mento em espaço rural. O normati-
vo assenta em critérios de sustenta-
bilidade, de forma transversal, e 
abarca os mais diversos recursos. 

Sobre o Parque Natural do rio 
Guadiana, Teresa Leonardo, do 
ICNF, dá conta de um estudo so-
bre os valores naturais e um plano 
de ordenamento da área protegida, 
o qual resulta da ponderação des-
tes valores e da sua resistência aos 
diferentes usos. "Quando falamos 
de sustentabilidade em setores 
como o Turismo, com segmentos 
como a caça, é importante que se-
jam criados estes instrumentos (o 
estudo), que servem para garantir 
a salvaguarda dos valores naturais, 
sendo que estes devem ser interna-
lizados em projetos turísticos 
como os hotéis e as unidades de tu-
rismo rural, entre outros", afirma a 
responsável, realçando a impor-
tância de passar a mensagem e de 
"tornar os valores naturais uma 
âncora". Em seu entender, este 
dossiê foi reforçado com a nova le-
gislação, de setembro último, da 
qual se destaca a cogestão destas 
matérias com as autarquias. "As 
câmaras podem ter uma atuação 
diferente, sobretudo na divulga-
ção, a quem nos visita, da sustenta-
bilidade da oferta, de modo a que 
os turistas sejam informados sobre 
as condicionantes ao usufruir do 
local", conclui. • 

LÍCÍNIO PINA PEDRO BEATO TERESA LEONARDO LUIS FIÚZA LOPES PAULA COSTA MIRA 
Presidente do Grupo Técnico da Direção Diretora do Depart. Sócio gerente da Bombeira, Sócia gerente da Sociedade 
Crédito Agrícola Regional de Turismo Políticas, Planeamento Guadiana Invest Imobiliário Agropecuária Broco e 

do Alentejo e Ribatejo e Relações Externas ICNF e Agroturismo Polina Agro Turismo Xistos 
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Tuim» 
PESTANA CULPA LIBRA 
PELA BAIXA DE 
TURISTAS BRITÂNICOS 
A libra permanece mais fraca do 
que na altura do referendo em  

2016, 0 que está a levar muitos 
turistas britânicos a procurar 
destinos mais baratos fora da 
Zona Euro, refere José Thcotó - 
nio, CEO do Grupo Pestana. 
Em 2018, segundo dados do 
Instituto Nacional de Est ilísl i-
ca,o número de dormidas de lu 
listas britânicos baixou 54%. 
Esta descida "está relacionada 
com uni conjunto de fatores, in-
cluindo uma libra mais fraca 
face ao curo", disse o gestor 
numa entrevista telefónica à 
Bloomberg. O colapso cio ope-
rador turístico Thomas Cook 
no iníciodeste:ino também teve 
impacto no fluxo de turistas bri-
tânicos para os resorts no Algar-
ve e ilha da Madeira, acresceu 
lou. Para o Grupo Pesk In; I. (lite 
é a maior cadeia de hotéis por-
tuguesa, o mercado britânico 
caiu na época de 2017 '21)18 
e 3% em 2018/2019.E 
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Onze espaços fazem parte 
da rota do turismo industrial 
FAMALICÃO  A rota turística do património industrial de Fa-
malicão foi ontem lançada. É constituída por três museus, 
quatro adegas, duas empresas têxteis, uma fabrica de cho-
colate (foto) e o centro de investigação e desenvolvimen-
to da indústria têxtil e vestuário, Citeve. O objetivo é pro-
mover e valorizar a dinãmica industrial do concelho. AJ.. 
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Um dos principais fatores competitivos 
de Portugal é a sua longa história, o vasto 
património cultural, o clima temperado 
e a gastronomia rica e variada. O “boom” 
turístico dos últimos anos tem-se sentido 
por todo o País, deixando um forte 
impacto positivo na economia: em 2018, 
recebemos cerca de 22 milhões de turistas, 
um número substancialmente superior ao 
verifi cado durante a crise económica (15,2 
milhões em 2012), quando o turismo 
arrefeceu por toda a Europa. Desde 
2012, o PIB português tem crescido a 
uma média de 1,7% ao ano, enquanto a 
balança do turismo (exportações menos 
importações de turismo) tem aumentado 
a um ritmo exorbitante, cerca de 13,1% 
ao a no. 
Este crescimento tem-se refl etido num 
aumento do peso das receitas provenientes 
do turismo no PIB. Em 2012, 
representava 5% do PIB. Seis anos depois, 
este indicador apresenta um peso de 9% 
do PIB, não só por causa do aumento de 

turistas, mas também devido ao aumento 
da receita média por turista. Em 2012, 
um turista despendia cerca de 536 euros 
em Portugal e, em 2018, cada turista 
despendeu em média 763 euros, num 
aumento notável da rentabilidade gerada 
por cada pessoa que visita Portugal.
A questão relevante é a seguinte: qual será 
o futuro da economia nacional, caso haja 
um abrandamento do turismo? Portugal 
encontra-se numa situação estável, muito 
devido ao clima de baixas taxas de juro, 
que tem aliviado o saldo orçamental 
e possibilitado a cooperação com o 
pacto de estabilidade e crescimento. No 
entanto, o turismo está extremamente 
correlacionado com o ciclo económico 
e, caso se venha a verifi car uma recessão 
a nível global (cenário que não podemos 
ignorar, dadas as incertezas nos acordos de 
comércio internacional, no “Brexit” e no 
abrandamento do crescimento económico 
na Alemanha), devemos esperar uma 
diminuição signifi cativa no setor do 

turismo. Esse cenário teria um impacto 
adverso no crescimento do PIB, levando 
a uma diminuição das receitas públicas 
e, consequentemente, a um aumento 
do défi ce orçamental. Com a redução 
do crescimento económico a somar a 

um aumento do défi ce, Portugal muito 
difi cilmente conseguiria atingir os seus 
objetivos orçamentais, nomeadamente a 
redução da dívida pública para valores na 
casa dos 100% do PIB, como o Governo 
prevê para 2023.

Abrandamento do turismo ameaça as contas do Governo

FRANCISCO CAVACO
analista Macro do BiG Research

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, BPstat  
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Turismo sustentável em debate
A segunda edição da “Summit Shopping Tourism & Economy Lisboa” que se realiza no dia 
10 de dezembro, no Hotel Pestana Palace, vai debater as chaves para um Turismo Sustentável 
em Portugal e o ecossistema do turismo de qualidade e de compras orientado para as pes-
soas. Miguel Júdice é o presidente do comité organizador.
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Durante quatro dias uma 
comitiva portuguesa – a 
que se juntou um jornalista 
espanhol convidado – esteve 
em Tel Aviv, no Hotel 
Leonardo Arts, Netanya 
e Tiberiades. O objetivo 
foi a apresentação de dois 
projetos pensados em 
Portugal, mas de alcance 
global, a exposição “At the 
crossroads of Sefarad” que 
a partir da sua inauguração 
no Porto, em 2020, correrá 
o mundo, e o portfólio 
português do kosher, que 
visa alavancar as exportações 
portuguesas do setor agro-
alimentar. A comitiva 
nacional, acompanhada pelos 
responsáveis da Associação 
de Turismo do Porto, visitou 
centros universitários, museus 
e hotéis, e realizou contactos 
no mundo académico e 
empresarial ao mais alto nível 
em Israel.

O Centro de Estudos Judaicos de Trás- 
os-Montes, nascido em Chaves, tem um 
património de décadas ao serviço da popu-
lação do Norte de Portugal, na área cultural 
e social, trabalhando com escolas, organi-
zando ciclos culturais de promoção da he-
rança sefardita e até, criando uma rede de 
serviços médicos ambulatórios que ainda 
hoje se mantém na cidade. Numa primeira 
fase, o Centro dedicou-se ao mapeamento, 
monitorização e proteção do património 
judaico a preservar,  para posterior enqua-
dramento, tratamento histórico-cientifico 
e divulgação. 

Representativo deste labor de anos fi-
cou a divulgação para a comunidade de 
estudiosos do Manuscrito de Reborde-
lo, hoje devidamente reproduzido para 
propósitos de investigação depois de re-
ferenciado pela Obra do Resgate do Ca-
pitão Barros Basto, no século passado, 
ou a edição do livro “Sabores Judaicos”, 
de Naomi Calvão e Graça Sá Fernandes, 
um receituário sefardita que resultou de 
contributos de várias famílias transmon-
tanas. 

Atualmente, o Centro, que mantém 
sede em Chaves num espaço municipal, 

em regime de comodato, está numa fase 
particularmente dinâmica, depois do 
seu relançamento, com Ruth Calvão  e 
Filomena Marques, respetivamente pre-
sidente e vice-presidente da Direção. 
A antropóloga e divulgadora da heran-
ça  sefardita e a gestora e professora 
universitária contam com o suporte de 
quadros da Universidade do Porto, como 
Elvira Mea e Inês  de Ornellas, da Uni-
versidade Nova de Lisboa, em projectos 
que abarcam a História ou a Gastrono-
mia, para além do académico israelita 
Avi Gross, da Universidade Bem Gu-
rion. Outro novo suporte para as activi-
dades do Centro é o gastrónomo, biblió-
filo e comunicador André de Quiroga, 
que tem funcionado como consultor nos 
projetos turísticos, na criação de roteiros 
transfronteiriços e nas relações institu-
cionais divulgação nacional e internacio-
nal do Centro. 

Exposição estreia no Porto 
em 2020

A visita a Israel, que decorreu de 11 
a  15 deste mês, com escalas em Tel Aviv, 
Netanya  e Tiberiades, teve como moti-
vação principal a apresentação  do pro-
jeto “At the crossroads of Sefarad – In 
the footsteps of the crypto jews” no Beit 
Hatfutsot de Tel Aviv, o Museu do Povo 
Judaico, um dos mais importantes de Is-
rael. Esta exposição, que será exibida no 

Porto, em estreia mundial, no início de 
2020, é patrocinada pela Associação de 
Turismo do Porto, que deslocou a Israel 
dois dos seus responsáveis. 

O Porto será a primeira escala da ex-
posição, produzida em Israel pelo Beit 
Hatfutsot, com apoio do Centro, da 
Jewish Heritage Alliance, dos Estados 
Unidos da América, numa itinerância 
internacional que passará pela Europa  e 
América do Norte e do Sul, tendo nesta 
fase mais de 15 cidades e instituições de 
acolhimento confirmadas.  

A sessão de dia 12 serviu também para 
a apresentação do projeto do Centro cen-
trado no desenvolvimento regional das 
comunidades rurais portuguesas, através 
do incremento da atividade turística, mo-
tivada por visitantes provenientes de Israel 
e das comunidades judaicas noutros países 
que procuram reaproximar-se do paiís dos 
seus antepassados  e da constituição de um 
portfólio de produtos kosher nacionais, 
certificando neste modo as especialida-
des agro-alimentares de Portugal: carnes, 
queijos, azeites, vinhos, … Para tal foram 
apresentados produtos de Trás-os-Montes 
–  a amêndoa coberta enviada pela Câmara 
Municipal de Torre de Moncorvo, da Beira 
–  queijos kosher de Belmonte,  o Alente-
jo – azeite do Lagar de Vale Formoso, em 
Mourão, e sardinhas e atum da Porthos, 
marca da Conservas Portugal Norte, de 
Matosinhos, enviadas pela Loja de Con-
servas de João Reis.

Na comitiva, chefiada por Ruth Calvão, 
e que integrava Rui Gonçalves e Alexandra 
Freitas, da Associação de Turismo do Por-
to, seguiu também o chef Pedro Mendes, 
do restaurante “Narcissus Fernandesii do 
Mármoris”, de Vila Viçosa, um dos inter-
venientes do jantar de dia 14, em Tiberia-
des, no Hotel Dona Graça, que integra o 
grupo de Yacov Amsalem, um dos mais di-
nâmicos empresários de Israel, com dele-
gações nos Estados Unidos, México, Reino 
Unido, Hong-Kong, Índia e Turquia. O 
“Dona Gracia” é um hotel-museu, dedica-
do à memória da banqueira Gracia Men-
des, também conhecida por Beatriz de 
Luna, nascida em Lisboa no século XVI, 
e que foi uma benfeitora da comunida-
de sefardita, que auxiliou na sua saída de 
Portugal graças à sua imensa fortuna e ao 
empenho junto aos poderosos deste mun-
do, fossem eles o Papado ou a Sublime 
Porta em Instambul. Os contactos com 
empresários foram, aliás, uma constante 
nesta ação do Centro,  que contou com 
o empenho do presidente da  Jewish He-
ritage Alliance, Michael Steinberger, um 
touroperador de Miami que traz grupos 
de turistas a Portugal. Para além do res-
ponsável do Amsalem Group, a comitiva 
de Ruth Calvão reuniu ainda com Alberto 
Delgado, de origem cabo-verdiana, antigo 
cônsul honorário de Portugal, com interes-
ses em casinos e hotéis em Israel e Grécia 
que pretende expandir os seus interesses 
para o nosso pais.

ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO INTEGROU COMITIVA NACIONAL NA VISITA A ISRAEL

Património judaico cada vez mais 
no roteiro do turismo português 

Centro de Estudos Judaicos de Trás os Montes apresenta projetos em Israel.
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Investigação CM: Guerra da Água

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=48500ec4-5a57-406b-b89c-

317c6e2dc607&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal está numa situação de seca em grande parte do país e chega cada vez menos água de
Espanha. O Investigação CM seguiu o curso de água pelo rio Tejo acima, fomos até às barragens
espanholas de Alcântara e Vale de Cana e descobrimos que lá como cá, a preciosa água cada vez mais
escassa. As barragens em Espanha estão meio cheias ou menos do que isso e o mesmo acontece em
Portugal. A falta de caudal do Tejo, não é a única preocupação dos portugueses. A região Sul está a
ser fortemente afetada pela seca e pela consequente falta de água nas barragens. Agricultores e
criadores de gado estão mesmo à beira do desespero.
Declarações de Eduardo Oliveira e Sousa, pres. da CAP; Arlindo Marques, Movimento ProTejo; Osvaldo
Gonçalves, pres. da Câmara Municipal de Alcoutim; Francisco Amaral, pres. da Câmara Municipal de
Castro Marim; Edgar Figueiredo, Associação Almargem; Teresa Fernandes, Águas do Algarve.
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Seca no Alentejo e do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=90d6de5e-687c-420a-a6f5-

3a1fd1de5342&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A eurodeputada do PSD, Maria da Graça Carvalho, defendeu esta semana em Estrasburgo que a União
Europeia deve elaborar um plano de contingência, para fazer face aos efeitos da seca extrema que
afeta várias áreas do Alentejo e do Algarve.
Declarações de Maria da Graça Carvalho.
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Obras de desassoreamento do Guadiana entre Alcoutim e Pomarão concluídas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f3c8079a-3684-4e71-8f72-

7d12802d12b1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As obras de desassoreamento e colocação de sinalética marítimo do troço do Guadiana entre Alcoutim
e Pomarão estão prontas. A conclusão deste processo representa a possibilidade de navegar em
segurança pelas águas do Guadiana.
Declarações do presidente da Câmara Municipal de Mértola.
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Os problemas na Saúde do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c853eb36-19ce-47fe-aa81-

1e9be8e5ecc3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, os problemas na saúde agravam-se nos meses de Verão com o aumento da população. A
falta de médicos torna-se ainda mais evidente e para compensar é preciso gastar muito dinheiro na
contratação de profissionais externos.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2019-11-28 11:05
 TVI 24 - Notícias , 2019-11-28 12:05
 TVI 24 - Notícias , 2019-11-28 16:41
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Lisboa contará com a reabilitação da Frente Ribeirinha, entre o Terreiro do Paço e a Doca da Marinha 

FgENR: 4. HA .081AS CUSTAM 27MiLHÕES DE EUROS 

Táxi fluvial vai ligar Lisboa 
e a Margem Sul do Tejo 
TERREIRO DO PAÇO O  Reforço de dois pontões para a Transtejo/Soflusa e criação de três para 
turismo CAIS DAS COLUNAS O  Muro das Namoradeiras reconstruído e entulho removido do rio 

JOÃO SARAMAGO 

L
isboa vai ganhar um novo 
cais para a atividade ma-
rítimo- turística com a 

reabilitação da Estação Sul e 
Sueste, no Terreiro do Paço. No 
segundo semestre de 2020 será, 
assim, possível apanhar um tá-

iz fluvial entre a capital e a 
Margem Sul. Embarcações tu-
rísticas estarão também dis-
poníveis. 

A reabilitação da frente ribei-
rinha, entre a Doca da Marinha 
(Campo das Cebolas) e o Terrei - 

SEGUNDA CIRCULAR SERÁ 
REPAVIMENTADA EM 2020: 
CUSTO É DE 4 MILHÕES 

rodo Paço, "terá tun custo de 27 
milhões de ouros, suportado 
pela taxa turística e Associação 
Turismo de Lisboa", disse on-
tem o presidente da Câmara de 
Lisboa, Fernando Medina. 

O projeto prevê o reforço dós 
dois pontões da Transtejo/So-
flusa e a instalação de três novos 
pontões com passadiços para as 
embarcações dos operadores 
turísticos. Serão instaladas oito 
bilheteiras para os operadores. 
"Passa a ser possível ir de táxi de  

Lisboa até Porto Brandão (Al-
mada)", referiu a vereadoraTe-
resa Leal .Coelho. 

Com os trabalhos de reabili-
tação da Doca da Marinha, o es-
pelho de água vai receber em-
barcações tradicionais e serão 
criadas duas zonas verdes. No 
espaço ficará ancorado o  

`Creoula', antigo bacalhoeiro e 
atual navio- escola. A faina do 
bacalhau contará com um 
centro de exposições no Ter-
reiro do Paço. Jun to cio Cais das 
Colunas será reconstruído o 
Muro das Namoradeiras e re-
movido o entulho depositado 
há 20 anos pelas obras do me-

  

tropolitano. A ciclovia prevista 
integrará um projeto mais vas-
to, de 60.quilómetros, entreVila 
França de Xira e Cascais. 
Fernando IvIeclina adiantou 

ainda que, em 2020, irão arran-
car as obras de repavimentação 
na Segunda Circular: custam 
quatro milhões de euros. • 
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LOULE, SILVES E ALBUFEIRA 

Candidatura a geoparque mundial 
e  Preservar um território que 
mostra a evolução geológica 
durante 360 milhões de anos é o 
objetivo de uma candidatura a 
geoparque-mundial que está a 
ser preparada pelos municípios 
de Loulé, Silves e Albufeira e 
pela Universidade do Algarve. 

A candidatura conjunta será 
submetida à Organização das 
Nações Unidas para a Ciência 
Educação e Cultura (UNESCO), 
que decidirá se o denominado 
projeto ̀ Geoparque Algarven-
sis' poderá ter o estatuto de 
geoparque mundial.* 
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Empresários do Algarve reclamam melhores infraestruturas, mais ligações aéreas e
portagens zero
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/11/2019

Meio: Visão Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b2b8828

 
28.11.2019 às 16h02
Paulo Zacarias Gomes
PAULO ZACARIAS GOMES
Jornalista
Empresários do Algarve reclamam melhores infraestruturas, mais ligações aéreas e portagens zero
 
Nos VII Encontros Fora da Caixa, no Algarve, as dificuldades criadas pela sazonalidade foram das mais
citadas pelas empresas da região
 
 
Não posso pedir para extinguir portagens na Via Infante; para terminar a reabilitação da estrada
nacional 125; uma política de mobilidade para a região; ou que o Governo olhasse para qual o
montante que arrecada na região e quanto desses impostos é investido na região.” A frase irónica de
Reinaldo Teixeira arrancou aplausos entre a assistência do VII Encontro Fora da Caixa. E na voz do
administrador da Enolagest/Garveturiam algumas das principais preocupações em torno da
competitividade do Algarve.
 
A receita para melhorar a posição da região, marcada pela forte presença do turismo e pela
sazonalidade desta atividade económica, não fica por aqui. No encontro promovido pela Caixa Geral de
Depósitos esta terça-feira no Pavilhão do Arade, no Parchal, Algarve, os quatro empresários que
debateram a atratividade da região pediram mais. Mais investimento em infra-estruturas, melhores
ligações aéreas ao resto do País. E, de caminho, a criação de medidas de proteção ao emprego e de
simplificação da burocracia.
 
“Hoje, criar emprego e orientar 2 mil e tal funcionários é um nível burocrático difícil de gerir,”
lamentou Paulo Sousa, do grupo Hospital Particular do Algarve. Para este responsável, a principal
limitação de funcionamento de um grupo com cinco hospitais e seis clínicas, com 2.200 funcionários
espalhados pelo Algarve, Alentejo e Madeira, é mesmo a sazonalidade, que obriga a desenhar equipas
em função da procura de cada época. “No Algarve o grande desafio é atrair profissionais de qualidade
que se queiram deslocar. É preciso encarar a contratação como um projeto de ideias e inovação que
permita aos médicos fixarem-se,” resumiu no encontro de que a VISÃO é parceira de media.
 
Também na António Raiado, uma empresa de distribuição de tabaco de Loulé com cerca de 80
empregados, a sazonalidade faz mossa. “No meu negócio temos 230% de crescimento entre os meses
de menos e de mais vendas. A maior dificuldade é a oscilação de trabalho e carga de trabalhos a que
as empresas estão sujeitas e manter equipas coesas,” admitiu António Raiado, sócio-gerente da
empresa, que recorre a investimento em tecnologia para fazer face a estas oscilações.
 
Na Sopromar, um estaleiro náutico que começou por funcionar em Lagos e já estendeu a atividade a
Algés, em Lisboa (não sem antes esperar oito anos por autorizações), combater os efeitos desta
variação da procura ao longo do ano não foi tarefa fácil, reconhece Hugo Henriques: “Há muitos
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técnicos que temos de ter todo o ano e tivemos de arranjar estratégia para trabalho para todos. São
trabalhos-âncora em que empresa abdica de parte da margem para cobrir custos. E temos de ser
criativos, apontar a empresa para lacunas do mercado.” O gestor, que reclamou maior simplificação
administrativa, defendeu ainda a criação de mais marinas, que funcionam como “centros embrionários
para empresas” à volta das atividades marítimo-turísticas e de recreio.
 
Na rampa de lançamento de empresa de reparação de embarcações está já em curso um novo
investimento financiado pela CGD, como revelou no evento o administrador executivo do banco
público, Francisco Cary. Para este responsável, o investimento na área agrícola e em projetos de
saúde, desporto ou congressos deve afirmar-se como complementar ao turismo na região algarvia,
além do investimento na construção e no imobiliário, que deve , defendeu , continuar a ser
estimulada. “Esta atividade tem beneficiado dos regimes que foram postos em prática, seja pelos
Vistos Gold, seja pelo regime dos Residentes Não Habituais. E é importante que haja estabilidade
nesses regimes, para que quem vem acabe por produzir rendimentos, gastar e investir na região,”
concluiu.
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Algarve atrai quase meio milhão 
de turistas estrangeiros em setembro

A hotelaria algarvia registou 445 
mil hóspedes e 1,9 milhões de dor-
midas do estrangeiro em setembro 
de 2019, valores que correspondem 
a variações homólogas positivas de 
3,9% e de 1,3%, respetivamente. 
Também os proveitos (+7,2%) e 
as dormidas de residentes (+7%) 
voltaram a crescer naquele mês, 
ajudando a consolidar a posição 
do Algarve como principal destino 
de férias do país, revela o Instituto 
Nacional de Estatística (INE).
Em setembro, o setor do aloja-
mento turístico algarvio registou 
624,2 mil hóspedes e 2,56 milhões 
de dormidas, resultados para os 
quais muito contribuíram as per-
formances do Reino Unido (+3,1% 
dormidas), de Portugal (+7%), 
da Irlanda (+7,7%), da Espanha 

(+4,8%) e da França (+1,1%). Ain-
da que o mercado alemão tenha 
dado alguns sinais de desacelera-
ção no Algarve (-12,2% dormidas), 
seguindo a tendência verificada 
também no território nacional, ele 
mantém-se como o segundo maior 
emissor de turistas estrangeiros pa-
ra o destino.
A estada média nos hotéis da região 
atingiu 4,11 noites e os proveitos 
dispararam, tendo no total apre-
sentado um crescimento de 7,2%, 
atingindo 164,2 milhões de euros 
em setembro, ainda segundo o INE.
“O Algarve concentrou 33,8% das 
dormidas nos estabelecimentos 
hoteleiros portugueses, cresceu em 
valor, movimentou 1,1 milhões de 
passageiros no aeroporto de Faro 
e assegurou a procura do mercado 

britânico, que subiu 7,6% em hós-
pedes, 3,1% em dormidas e 3,8% 
em passageiros. Setembro é, cada 
vez mais, um mês de época alta na 
região”, afirma João Fernandes, 
presidente da Região de Turismo 
do Algarve (RTA).
Setembro, um dos meses que cos-
tuma registar um pico de procura na 
prática de golfe, fi ca ainda marcado 
pelas 135.277 voltas nos campos do 
Algarve, mais 2351 voltas (+1,8%) 
do que em igual período do ano 
passado.
Nos nove primeiros meses de 2019, 
o Algarve acumula 4,2 milhões 
hóspedes (+8%) na hotelaria clas-
sifi cada, 17,6 milhões de dormidas 
(+2,5%) e 1,07 milhões de euros de 
proveitos globais (+7,5%), revela 
o INE.  Setembro é, cada vez mais, um mês de época alta na região

foto d.r.
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Algarve tem o maior presépio do País - ocupa 230 metros quadrados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/11/2019

Meio: NiT New in Town Online Autores: Maria Salgueiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bc6ff0e5

 
A estrutura levou 40 dias a construir e está em exposição a partir de sábado, 30 de novembro, no
Centro Cultural António Aleixo.
 
A 17ª edição do Presépio Gigante é apresentada este sábado, 30 de novembro, em Vila Real de Santo
António, no Algarve. Este ano, o maior presépio do País tem cinco mil e quinhentas peças, ocupa 230
metros quadrados e pesa mais de 40 toneladas.
 
Foram precisos 40 dias para construir a estrutura, que levou materiais maioritariamente naturais,
como musgo e cortiça. Como sempre, tem vários elementos típicos do Algarve, como as antigas
cabanas da praia de Monte Gordo e alguns monumentos locais, além de mais de 80 peças animadas e
lagos, com reconstruções de vários episódios ligados à quadra natalícia.
 
Na base de suporte estão os mecanismos que permitem que a água circule e as casas e cenários
estejam iluminados. O Presépio Gigante está em exposição a partir de sábado, 30 de novembro e até
dia 6 de janeiro no Centro Cultural António Aleixo. O espaço está aberto todos os dias entre as 10 e as
13 horas e das 14h30 às 19 horas. A entrada tem o custo de 50 cêntimos por pessoa.
 
tags:
 
algarve, centro cultural antónio aleixo, presépio, presépio gigante, vila real de santo antónio
 
Maria Salgueiro
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Atividade empresarial do Algarve regista arrefecimento em 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/11/2019

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9a1e3c18

 
Problema da falta de água, desaceleração no turismo e menor gasto dos turistas, interrogação do
Brexit e ano agrícola difícil, assombram o ano de 2019, segundo as contas da Algfuturo - União
Empresarial do Algarve.
 
O balanço do ano económico de 2019, em termos globais, aponta para uma certa  desaceleração  no
ciclo económico dos últimos anos, com alguns fatores e tendências preocupantes, quer estruturais,
quer a nível de conjuntura, em particular uma baixa do gasto médio por turista e consequente quebra
da vitalidade económico-empresarial registada o ano passado.
 
Esta é a avaliação que resulta do acompanhamento que a Algfuturo - União Empresarial do Algarve faz
da evolução económica, tratada pelos órgãos dirigentes em reunião que teve lugar este fim de
semana.
 
Além da falta de um novo hospital central e continuação das portagens, o problema da falta de água,
uma descida do gasto médio dos turistas como se conclui por vários indicadores de consumo e um
abrandamento do turismo, com o Algarve em penúltimo lugar no crescimento entre todas as regiões,
lançam sombras sobre o futuro.
 
Por setores, segundo os dados do Istituto Nacional de Estatística (INE), no turismo e considerando o
período janeiro/setembro, as dormidas globais registaram um aumento de 2,5 por cento, abaixo da
média nacional de 3,9 por cento e ficando na cauda, apenas acima da Madeira.
 
O mais preocupante é contudo a evolução das dormidas de estrangeiros apenas com mais 1,5 por
cento (janeiro a setemrbo) para uma média nacional de mais 2,9 por cento, abaixo de todas as
regiões exceto a Madeira e o Alentejo.
 
O mercado do Reino Unido aguentou-se, mas com redução do poder de compra, espanhóis e
portugueses a crescer, mas o importante mercado alemão em acentuada quebra.
 
Na pesca e construção civil o ano foi positivo, a imobiliária teve um ligeiro arrefecimento mas
dinâmica, pior a agricultura por causa do mau ano citrícola.
 
Muito importante foi o lançamento do Pólo Tecnológico e a inauguração do excecional investimento da
Congelagos, bem como o sucesso que está a ter a empresa Sun Concept (barcos movidos a energia
solar). Lugar de destaque para a Escola Superior de Saúde na Universidade do Algarve.
 
A Algfuturo diz ainda que há uma  nuvem negra  com grande ponto de interrogação continua a ser o o
Brexit.Tem que se continuar a marcar presença no mercado britânico e sobretudo apostar forte em
novos mercados. Neste sentido, tem apresentado soluções e nesta tomada de posição enfatiza que,
além da água e novo Hospital, é preciso diversificar o tecido produtivo e Um Plano Geral de
Requalificação do Algarve em simultâneo a ações de promoção a sério orientadas para países e
segmentos de mercado bem definidos para turistas de elevado poder de compra, em vez de
campanhas  massificadas .

Página 34



 
[Additional Text]:
Algfuturo
Problema da falta de água, desaceleração no turismo e menor gasto dos turistas, interrogação do
Brexit e ano agrícola difícil, assombram o ano de 2019, segundo as contas da Algfuturo - União
Empresarial do Algarve.
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Black Week chega à Abreu online
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/11/2019

Meio: Publituris Online

URL: https://www.publituris.pt/2019/11/28/black-week-chega-a-abreu-online/

 
O Algarve é o destino em destaque
 
O Algarve está em destaque na Black Week, campanha que é lançada amanhã no Sistema de
Reservas da Abreu online para as agências de viagens parceiras.
Fim de Ano, Carnaval, Páscoa e o Verão de 2020 a preços Black Week, são as datas seleccionadas com
o objetivo de promover o destino nacional junto dos portugueses.
Para o Réveillon os valores surgem desde os EUR167, para duas noites em Albufeira, em unidade de
quatro estrelas e regime de meia pensão; enquanto que para o Carnaval os preços apresentam-se a
partir dos EUR79 em Vilamoura, também em quatro estrelas e APA. No entanto, a oferta vai além do
Algarve e abarca todo o território nacional,
incluindo locais de tradição carnavalesca como Sesimbra ou Ovar, a surgir nos EUR101 para duas
noites.
No capítulo internacional, e porque há destinos incontornáveis, a Abreu online também propõe
Salvador da Baía, com alojamento em hotel localizado no bairro do Pelourinho.
Foi a pensar numa Páscoa em família que foram criadas sugestões de três e quatro noites (EUR87, em
APA) com opções de norte a sul do País. A esta oferta somam-se as propostas de âmbito internacional
nas tradicionais cidades europeias, África, Médio Oriente & Ásia, Américas e Caraíbas.
Tendo já o verão de 2020 como horizonte, regressamos ao Algarve com preços desde os EUR 149
para cinco noites, em Vilamoura.
"Garantir as merecidas férias, seja em que altura do ano for, e no destino de eleição dos portugueses"
é o objetivo desta campanha de preços acessíveis, lançada sob o mote "Aproveite e Reserve a Preços
Black Week", dando seguimento à lançada, em maio, pela Abreu online.
Para o Managing Director, Diogo Julião, a escolha pelo destino Algarve assenta, sobretudo, "em
oferecer condições especiais às famílias sempre com a qualidade que a região nos habituou".
A Black Week da Abreu online estará em vigor até dia 8 de dezembro.
 
Publituris
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É importante divulgar a gastronomia, a doçaria e os vinhos do Algarve!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/11/2019

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=524892be

 
Artigo de opinião de Desidério Silva sobre a importância de ajudar a economia da região crescer, com
mais e melhor emprego e com mais formação e qualificação
 
Desidério Jorge Silva;
 
Ex-presidente da Câmara de Albufeira
 
e da Região de Turismo do Algarve
 
Caros leitores,
 
Numa Região Turística como a nossa, faz todo o sentido em apostar na diversidade e nos produtos
que nos podem trazer valor acrescentado.
 
Todos sabemos quanto é difícil manter uma região como o Algarve aberta todo o ano, com a dinâmica
e o protagonismo que tem, pelo menos 8 meses por ano, e falo obviamente entre Março e Outubro.
 
Fazendo as contas, como alguém dizia, faltam 4 meses que são os mais difíceis de vender, quer nos
mercados tradicionais quer nos emergentes.
 
Aqui, o grande desafio que se coloca aos empresários e investidores, é estar ou não, aberto de
Novembro a Fevereiro.
 
Daí, termos gente que arregaça as mangas e outros que não querem fazer esse esforço.
 
Nos últimos anos tem sido evidente o esforço de muita gente para estarem abertos até ao meio de
Novembro, e abrirem logo no início de Março, ou seja, vão reduzindo o tempo de encerramento
permitindo com isso maior oferta, e alguma excelente.
 
Sabemos que é uma grande luta, mas uma região como o Algarve só se afirma como um todo se cada
um fizer uma parte desse esforço colectivo.
 
Todos sabemos, que os que fecham totalmente nesses períodos já estão formatados para isso, e não é
nada fácil mudar as mentalidades.
 
Uma das formas para se modificar este estado de coisas passa muito por questões e decisões
políticas, que deviam ter em conta, o esforço daqueles que não fecham os estabelecimentos, dando
mais benefícios de modo a valorizar essa atitude e essa postura.
 
Por outro lado, era aproveitar esses meses para manter os postos de trabalho e dar a formação
necessária e adaptada a cada serviço, de modo a melhorar o serviço prestado aos clientes.
 
Sim, porque agora e no futuro, a prestação de serviços qualificados e com formação, fará toda a
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diferença.
 
Este arregaçar as mangas por parte dos empresários deve ser acompanhada, pelas autarquias e em
particular pelo governo, com planos objectivos de formação e de incentivos financeiros, ou então
redução de impostos para aqueles que apostem em manter o seu negócio aberto todo o Ano.
 
Mas, voltando à diversidade da oferta, quero hoje dar uma nota para uma oferta cada vez mas
evidenciada e de sucesso no Algarve.
 
Falo obviamente de Gastronomia, da Doçaria e dos Vinhos do Algarve.
 
Quer o Congresso das Confrarias Gastronómicas que se realizou recentemente em Albufeira, quer as
nomeações dos Restaurantes com estrelas Michelin, que vieram confirmar essa oferta de qualidade.
 
São ambas instituições de referência nestas áreas, e vieram reforçar a importância destas ofertas,
para quem nos visita mas também para quem cá vive.
 
É verdade que temos restaurantes de topo, mas também, temos excelência em outro tipo de
restauração, e até em tascas que não tendo estrelas nos orgulham nas ofertas que nos apresentam, e
no esforço que fazem para apresentar o melhor que o Mar e a Terra nos dão. Onde o genuíno e o
autêntico vem ao de cima, fazendo com que os sabores e cheiros nos transportem às raízes dos
nossos antepassados, e com isso nos deliciam e nos convidam a repetir as visitas.
 
Algumas dessas casas são autênticas catedrais da nossa gastronomia.
 
E que dizer dos vinhos do Algarve, que nos últimos anos deram a volta por cima, com uma qualidade
surpreendente, através do grande esforço dos produtores e dos enólogos, que com isso já nos fazem
pedir vinhos do Algarve nas nossas refeições, pedidos esses sem medos, sem receios e sem vergonha.
 
É com orgulho, que já podemos e devemos consumir vinho do Algarve, e dessa forma ajudarmos a
quem tanto trabalha para essa qualidade.
 
Ora, se somos conhecidos pelas praias e pelo verão, em especial, aqui temos uma oferta que se
estende pelo ano inteiro, e não apenas por 7 ou 8 meses mais fortes.
 
Agora é tirar partido da qualidade desta oferta, que é transversal à região.
 
Litoral, Barrocal e Serra, cada um à sua maneira oferecem produtos de muita qualidade.
 
Importante promover e divulgar!
 
O importante é ajudar a economia a crescer, com mais e melhor emprego, e com mais formação e
qualificação.
 
Que as entidades olhem para este filão e criem as condições necessárias e com apoios adequados a
cada caso.
 
Pensem nisso!
 
O Algarve agradece!
 
Redacao
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NEGATIVO

POSITIVO

Traficantes de cocaína
detidos em Altura
O Comando Territorial de 
Faro da Guarda Nacional 
Republicana (GNR), atra-
vés do Núcleo de Investiga-
ção Criminal de Tavira, de-
teve dois homens de 30 e 35 
anos, por tráfico de estupe-
facientes, em Altura, Castro 
Marim, no sábado, dia 16 de 
novembro. Na sequência de 
uma fiscalização rodoviá-
ria direcionada para a pre-
venção da criminalidade, 

os militares abordaram o 
veículo onde circulavam os 
dois suspeitos, sendo pos-
sível detetar 135 doses de 
cocaína. Foram efetuadas 
duas buscas domiciliárias, 
que resultaram na apreen-
são de 4191 euros em nume-
rário, uma viatura, dois te-
lemóveis e diversos artigos 
utilizados para o acondicio-
namento e comercialização 
de estupefacientes.

Quase meio milhão de turistas 
estrangeiros no Algarve em setembro
A hotelaria algarvia regis-
tou 445 mil hóspedes e 1,9 
milhões de dormidas do es-
trangeiro em setembro de 
2019, valores que corres-
pondem a variações homó-
logas positivas de 3,9 por 
cento e de 1,3 por cento, 
respetivamente. Também 
os proveitos (+7,2 por cen-
to) e as dormidas de resi-
dentes (+7 por cento) volta-
ram a crescer naquele mês, 
ajudando a consolidar a po-
sição do Algarve como prin-
cipal destino de férias do 
país, revela o Instituto Na-
cional de Estatística (INE). 
Em setembro, o sector do 
alojamento turístico algar-
vio registou 624,2 mil hós-

pedes e 2,56 milhões de 
dormidas, resultados para 
os quais muito contribuí-
ram as performances do 
Reino Unido (+3,1 por cen-
to dormidas), de Portugal 
(+7 por cento), da Irlanda 
(+7,7 por cento), da Espanha 
(+4,8 por cento) e da França 
(+1,1 por cento). Ainda que 
o mercado alemão tenha 
dado alguns sinais de desa-
celeração no Algarve (-12,2 
por cento dormidas), se-
guindo a tendência verifica-
da também no território na-
cional, ele mantém-se como 
o segundo maior emissor de 
turistas estrangeiros para 
o destino. A estadia média 
nos hotéis da região atingiu 

4,11 noites e os proveitos 
dispararam, tendo no total 
apresentado um crescimen-
to de 7,2 por cento, atingin-
do 164,2 milhões de euros 
em setembro, ainda segun-
do o INE. «O Algarve con-
centrou 33,8 por cento das 
dormidas nos estabeleci-
mentos hoteleiros portu-
gueses, cresceu em valor, 
movimentou 1,1 milhões de 
passageiros no aeroporto 
de Faro e assegurou a pro-
cura do mercado britânico, 
que subiu 7,6 por cento em 
hóspedes, 3,1 por cento em 
dormidas e 3,8 por cento 
em passageiros. Setembro 
é, cada vez mais, um mês 
de época alta na região», 

afirma o presidente da Re-
gião de Turismo do Algar-
ve (RTA), João Fernandes. 
Setembro, um dos meses 
que costuma registar um 
pico de procura na prática 
de golfe, fica ainda marca-
do pelas 135 277 voltas nos 
campos do Algarve, mais 
2351 voltas (+1,8 por cento) 
do que em igual período do 
ano passado. Nos nove pri-
meiros meses de 2019 o Al-
garve acumula 4,2 milhões 
hóspedes (+8 por cento) na 
hotelaria classificada, 17,6 
milhões de dormidas (+2,5 
por cento) e 1,07 milhões 
de euros de proveitos glo-
bais (+7,5 por cento), reve-
la o INE.
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A pouco mais de um mês do final do ano, já se pode prever que os resultados turísticos de 2019 vão ultrapassar os do ano passado 
a 

TURISMO NÃO PÁRA DE CRESCER NA REGIÃO ALGARVIA 

"Setembro é cada vez mais 

um mês de época alta" 
O mês de setembro divide "oficialmente" a época alta da baixa. Mas, apesar dos efeitos da sazonalidade, 

os últimos números do INE mostram que o turismo algarvio não pára de crescer, acumulando mais hóspedes, 

dormidas e proveitos do que no último ano 

O setor do turismo e da 
hotelaria algarvia continuam 
na senda dos bons resultados. 
Em setembro de 2019, foram 
registados quase meio milhão 
de turistas estrangeiros nos 
estabelecimentos hoteleiros 
da região (445 mil hóspedes) 
e 1,9 milhões de dormidas de 
estrangeiros. Estas valores 
correspondem a crescimentos 
homólogos de 3,9% e 1,3%, 
respetivamente. 

Os dados, revelados na se-
mana passada pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE), 
indicam também que os pro-
veitos (+7,2%) e as dormidas 
de residehtes (+7%) voltaram 
a crescer naquele mês, aju-
dando a consolidar a posição 
do Algarve como principal des-
tino de férias do país. 

Assim, no total do mês de 
setembro, o setor do alojamen-
to turístico algarvio registou 
624,2 mil hóspedes e 2,56 
milhões de dormidas, resulta-
dos para os quais muito con-
tribuíram os mercados do Rei-
no Unido (+3,1% dormidas), 
Portugal (+7%), Irlanda (+7,7%), 
Espanha (+4,8%) e França 
(+1,1%). 

Do lado das descidas es-
tá o mercado alemão, que con-
tinua a dar alguns sinais de 
desaceleração no Algarve 
(-12,2% dormidas), seguindo 
a tendência verificada tam-

  

bém no território nacional. Ain-
da assim, este mercado man-
tém-se como o segundo maior 
emissor de turistas estrangei-
ros para o Algarve. 

Proveitos 
dispararam 7,2% 

Já a estada média nos ho-
téis da região atingiu as 4,11 
noites, enquanto os proveitos 
dispararam, tendo no total 
apresentado um crescimento 
de 7,2%, atingindo 164,2 mi-
lhões de euros em setembro, 
ainda segundo o INE. 

Face a estes números, o 
presidente da Região de Turis-
mo do Algarve (RTA), João 
Fernandes, destacou que "o 
Algarve concentrou 33,8% das 
dormidas nos estabelecimen-
tos hoteleiros portugueses, 
cresceu em valor, movimentou 
1,1 milhões de passageiros no 
aeroporto de Faro e assegurou 
a procura do mercado britâni-
co, que subiu 7,6% em hóspe-
des, 3,1% em dormidas e 3,8% 
em passageiros". 

"Setembro é, cada vez 
mais, um mês de época alta 
na região", sublinhou o líder do 
turismo algarvio. 

O mês de setembro - que 
é, por tradição, um dos meses 
que costuma registar um pico 
de procura na prática de golfe 
- fica ainda marcado pelas 
mais de 135 mil voltas nos 

João Fernandes 

campos do Algarve, mais 
2.351 voltas (+1,8%) do que 
em igual período do ano pas-
sado. 

Algarve com mais 
hóspedes, dormidas 

e proveitos 
Nas contas dos nove pri-

meiros meses de 2019, o Al-
garve acumula 4,2 milhões 
hóspedes (+8%) na hotelaria 
classificada, 17,6 milhões de 
dormidas (+2,5%) e 1,07 mi-
lhões de euros de proveitos 
globais (+7,5%), revela o INE. 

Já os resultados do primei-
ro semestre do ano indicavam 
que 2019 poderia vir a ser um 
ano muito positivo para o 
setor. Na primeira metade do 
ano, os proveitos do turismo 
no Algarve cresceram 7,9%, 
enquanto o número de hóspe-

  

des aumentou 9,3% e as dor-
midas subiram 3,3%, em rela-
ção ao mesmo período de 
2018. 

Um dos factos mais rele-
vantes nestes dados é que o 
mercado britãnico contrariou 
os resultados dos últimos dois 
anos e voltou a crescer, mes-
mo apesar da incerteza do pro-
cesso do Brexit. Por outro lado, 
o mercado italiano e brasilei-
ro também surpreenderam. 

Em conclusão, a pouco 
mais de um mês do final do 
ano, já se pode prever que os 
resultados turísticos de 2019 
vão ultrapassar os do ano pas-
sado e poderão aproximar-se 
- ou até mesmo superar - os 
de 2017, que foi o melhor ano 
de sempre do turismo na re-
gião. 

Segundo os dados do INE, 
o Algarve consolidou, em 
2018, o desempenho turístico 
positivo registado ao longo dos 
últimos anos, com um aumen-
to homólogo dos proveitos to-
tais de 4,7% (para 1.081 mi-
lhões de euros), e do número 
de hóspedes de 1,5%, para 
4,2 milhões de hóspedes. Os 
dados sobre a atividade turís-
tica de 2018 revelaram ape-
nas uma ligeira descida nas 
dormidas (-1%, para um total 
de 18,8 milhões de dormidas). 

N.C. 
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RTA lança campanha destinada a autocaravanistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/11/2019

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/rta-lanca-campanha-destinada-a-autocaravanistas/

 
Início B3 RTA lança campanha destinada a autocaravanistas
 
RTA lança campanha destinada a autocaravanistas
 
Novembro 29, 2019
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Não fiques de Fora  é o claim da mais recente campanha lançada pela Região de Turismo do Algarve
(RTA) para os autocaravanistas.
 
O objectivo é incentivar estes turistas a utilizarem os espaços e infraestruturas de acolhimento ao
autocaravanismo existentes na região, de forma a que possam desfrutar do Algarve com todas as
condições ao longo do ano.
 
Esta iniciativa de sensibilização decorre até ao fim de dezembro e pretende dar a conhecer a Rede de
Acolh imento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA),  d isponíve l  em
www.autocaravanalgarve.com, que conta com cerca de 30 espaços, entre os quais Parques de
Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural e Áreas de Serviço para Autocaravanas.
 
A campanha inclui um vídeo oficial, seis vídeos virais com o testemunho de utilizadores habituais dos
parques de apoio da região e ainda um mini-guia desdobrável, em papel, que dá a conhecer as
estruturas de acolhimento do Algarve, bem como as boas práticas a adoptar pelos autocaravanistas.
 
Estará também presente na rede de outdoors da RTA, nos painéis LED BOX de alguns postos de
abastecimento de combustível e no meio digital em diversas plataformas, como o Youtube e as
páginas de Facebook e Instagram do VisitAlgarve.
 
A campanha está inserida na candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
designada  Sustentur Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve .
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet

Página 41



 
Luís de Magalhães

Página 42



A43

Turismo do Algarve lança campanha dedicada aos autocaravanistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/11/2019

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=82c81297

 
Campanha visa incentivar os autocaravanistas a utilizarem os espaços e infraestruturas de
acolhimento que a região disponibiliza para este tipo de turismo
 
O Turismo do Algarve lançou uma campanha que visa incentivar os autocaravanistas a utilizarem os
espaços e infraestruturas de acolhimento que a região disponibiliza para este tipo de turismo, numa
iniciativa de sensibilização que vai decorrer até ao final de dezembro, sob o claim "Não fiques de fora".
 
De acordo com um comunicado do Turismo do Algarve, a campanha pretende "dar a conhecer a Rede
de Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA)", que pode ser consultada através
do site www.autocaravanalgarve.com, e que conta com cerca de 30 espaços, como Parques de
Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural e Áreas de Serviço para Autocaravanas.
 
A campanha inclui um vídeo oficial, seis vídeos virais com o testemunho de utilizadores habituais dos
parques de apoio da região e um mini-guia desdobrável em papel que, além das estruturas de
acolhimento do Algarve, dá também a conhecer "as boas práticas a adotar pelos autocaravanistas".
 
Além destes suportes, a campanha "Não fiques de fora" vai também estar em vigor na rede de
outdoors da RTA, nos painéis LED BOX de alguns postos de abastecimento de combustível e no meio
digital em diversas plataformas, como o Youtube e as páginas de Facebook e Instagram do
VisitAlgarve.
 
"O Algarve é o destino mais procurado pelos autocaravanistas em Portugal, que o fazem sobretudo no
inverno e na primavera (entre janeiro e maio), o que se traduz numa efetiva atenuação da
sazonalidade do destino. Interessa-nos por isso dar a conhecer os espaços destinados às
autocaravanas, os quais cumprem requisitos e critérios de qualidade, contribuindo para melhorar a
experiência destes turistas", resume João Fernandes, presidente da RTA, citado no comunicado
divulgado.
 
Segundo o responsável, esta iniciativa visa ainda "fomentar boas práticas, por contraponto a algumas
situações críticas" a que o Algarve continua a assistir, como a "permanência em lugares não
regulamentados na região".
 
A campanha está inserida na candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
designada  Sustentur Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve .
 
Publituris
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NÃO FIQUES DE FORA É A NOVA CAMPANHA DO TURISMO DO ALGARVE DESTINADA
A AUTOCARAVANISTAS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/11/2019

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.avozdoalgarve.pt/detalhe.php?id=40841

 
Não fiques de Fora  é o claim da mais recente campanha lançada pela Região de Turismo do Algarve
(RTA) para os autocaravanistas.
 
O objetivo é incentivar estes turistas a utilizarem os espaços e infraestruturas de acolhimento ao
autocaravanismo existentes na região, de forma a que possam desfrutar do Algarve com todas as
condições ao longo do ano.
 
Esta iniciativa de sensibilização decorre até ao fim de dezembro e pretende dar a conhecer a Rede de
Acolh imento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA),  d isponíve l  em
www.autocaravanalgarve.com , que conta com cerca de 30 espaços, entre os quais Parques de
Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural e Áreas de Serviço para BAutocaravanas.
 
A campanha inclui um vídeo oficial, seis vídeos virais com o testemunho de utilizadores habituais dos
parques de apoio da região e ainda um mini-guia desdobrável, em papel, que dá a conhecer as
estruturas de acolhimento do Algarve, bem como as boas práticas a adotar pelos autocaravanistas.
 
Estará também presente na rede de outdoors da RTA, nos painéis LED BOX de alguns postos de
abastecimento de combustível e no meio digital em diversas plataformas, como o Youtube e as
páginas de Facebook e Instagram do VisitAlgarve.
 
O Algarve é o destino mais procurado pelos autocaravanistas em Portugal, que o fazem sobretudo no
inverno e na primavera (entre janeiro e maio), o que se traduz numa efetiva atenuação da
sazonalidade do destino. Interessa-nos por isso dar a conhecer os espaços destinados às
autocaravanas, os quais cumprem requisitos critérios de qualidade, contribuindo para melhorar a
experiência destes turistas.
 
A campanha surge ainda para fomentar boas práticas, por contraponto a algumas situações críticas a
que infelizmente continuamos a assistir de permanência em
 
lugares não regulamentados na região , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
A campanha está inserida na candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
designada  Sustentur Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve .
 
Por: LPM
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"Não Fiques de Fora" é a nova Campanha do Turismo do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/11/2019

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=785b5136

 
Não fiques de Fora  é o claim da mais recente campanha lançada pela Região de Turismo do Algarve
(RTA) para os Autocaravanistas. O objetivo é incentivar estes turistas a utilizarem os espaços e
infraestruturas de acolhimento ao autocaravanismo existentes na região, de forma a que possam
desfrutar do Algarve com todas as condições ao longo do ano.
 
Esta iniciativa de sensibilização decorre até ao fim de dezembro e pretende dar a conhecer a Rede de
Acolh imento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA),  d isponíve l  em
www.autocaravanalgarve.com, que conta com cerca de 30 espaços, entre os quais Parques de
Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural e Áreas de Serviço para Autocaravanas.
 
A campanha inclui um vídeo oficial, seis vídeos virais com o testemunho de utilizadores habituais dos
parques de apoio da região e ainda um mini-guia desdobrável, em papel, que dá a conhecer as
estruturas de acolhimento do Algarve, bem como as boas práticas a adotar pelos autocaravanistas.
 
Estará também presente na rede de outdoors da RTA, nos painéis LED BOX de alguns postos de
abastecimento de combustível e no meio digital em diversas plataformas, como o Youtube e as
páginas de Facebook e Instagram do VisitAlgarve.
 
O Algarve é o destino mais procurado pelos autocaravanistas em Portugal, que o fazem sobretudo no
inverno e na primavera (entre janeiro e maio), o que se traduz numa efetiva atenuação da
sazonalidade do destino. Interessa-nos por isso dar a conhecer os espaços destinados às
autocaravanas, os quais cumprem requisitos e critérios de qualidade, contribuindo para melhorar a
experiência destes turistas. A campanha surge ainda para fomentar boas práticas, por contraponto a
algumas situações críticas a que infelizmente continuamos a assistir de permanência em lugares não
regulamentados na região , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
A campanha está inserida na candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
designada  Sustentur Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve .
 
Fonte: LPM
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RTA lança campanha para autocaravanistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/11/2019

Meio: Algarve Económico Online  (O)

URL: http://oalgarve.pt/rta-lanca-campanha-para-autocaravanistas/

 
Não fiques de Fora  é o título da mais recente campanha lançada pela Região de Turismo do Algarve
(RTA) para os autocaravanistas.
 
O objetivo, refere aquele organismo, em comunicado, "é incentivar estes turistas a utilizarem os
espaços e infraestruturas de acolhimento ao autocaravanismo existentes na região, de forma a que
possam desfrutar do Algarve com todas as condições ao longo do ano".
 
Esta iniciativa de sensibilização decorre até ao fim de dezembro e pretende dar a conhecer a Rede de
Acolh imento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA),  d isponíve l  em
www.autocaravanalgarve.com, que conta com cerca de 30 espaços, entre os quais Parques de
Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural e Áreas de Serviço para Autocaravanas.
 
A campanha inclui sete vídeos e um mini-guia desdobrável, em papel, que dá a conhecer as estruturas
de acolhimento do Algarve, bem como as boas práticas a adotar pelos autocaravanistas.
 
Estará também presente na rede de outdoors da RTA, nos painéis LED BOX de alguns postos de
abastecimento de combustível e no meio digital em diversas plataformas, como o Youtube e as
páginas de Facebook e Instagram do VisitAlgarve.
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Não Fiques de Fora é a nova campanha do Turismo do Algarve destinada a
autocaravanistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/11/2019

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2676639f

 
Não Fiques de Fora  é o claim da mais recente campanha lançada pela Região de Turismo do Algarve
(RTA) para os autocaravanistas. O objetivo é incentivar estes turistas a utilizarem os espaços e
infraestruturas de acolhimento ao autocaravanismo existentes na região, de forma a que possam
desfrutar do Algarve com todas as condições ao longo do ano.
 
Esta iniciativa de sensibilização decorre até ao fim de dezembro e pretende dar a conhecer a Rede de
Acolh imento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA),  d isponíve l  em
www.autocaravanalgarve.com, que conta com cerca de 30 espaços, entre os quais Parques de
Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural e Áreas de Serviço para Autocaravanas.
 
A campanha inclui um vídeo oficial, seis vídeos virais com o testemunho de utilizadores habituais dos
parques de apoio da região e ainda um mini-guia desdobrável, em papel, que dá a conhecer as
estruturas de acolhimento do Algarve, bem como as boas práticas a adotar pelos autocaravanistas.
 
Estará também presente na rede de outdoors da RTA, nos painéis LED BOX de alguns postos de
abastecimento de combustível e no meio digital em diversas plataformas, como o Youtube e as
páginas de Facebook e Instagram do VisitAlgarve.
 
O Algarve é o destino mais procurado pelos autocaravanistas em Portugal, que o fazem sobretudo no
inverno e na primavera (entre janeiro e maio), o que se traduz numa efetiva atenuação da
sazonalidade do destino. Interessa-nos por isso dar a conhecer os espaços destinados às
autocaravanas, os quais cumprem requisitos e critérios de qualidade, contribuindo para melhorar a
experiência destes turistas. A campanha surge ainda para fomentar boas práticas, por contraponto a
algumas situações críticas a que infelizmente continuamos a assistir de permanência em lugares não
regulamentados na região , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
A campanha está inserida na candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
designada  Sustentur Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve .
 
Ademar Dias

Página 47



A48

RTA lança campanha para que autocaravanistas utilizem espaços de acolhimento na
região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/11/2019

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3c6ace27

 
Não fiques de Fora  é a nova campanha da Região de Turismo do Algarve dirigida aos
autocaravanistas.
 
Segundo a entidade, o objetivo "é incentivar estes turistas a utilizarem os espaços e infraestruturas de
acolhimento ao autocaravanismo existentes na região, de forma a que possam desfrutar do Algarve
com todas as condições ao longo do ano .
 
A campanha de sensibilização decorre até ao fim de dezembro e pretende dar a conhecer a Rede de
Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve, disponível em www.autocaravanalgarve.com,
que conta com cerca de 30 espaços, entre os quais Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques
de Campismo Rural e Áreas de Serviço para Autocaravanas.
 
Em comunicado, a RTA explica que a campanha inclui um vídeo oficial, seis vídeos virais com o
testemunho de utilizadores habituais dos parques de apoio da região e ainda um mini-guia
desdobrável, em papel, que dá a conhecer as estruturas de acolhimento do Algarve, bem como as
boas práticas a adotar pelos autocaravanistas.
 
Estará também presente na rede de outdoors da RTA, nos painéis LED BOX de alguns postos de
abastecimento de combustível e no meio digital em diversas plataformas, como o Youtube e as
páginas de Facebook e Instagram do VisitAlgarve.
 
O Algarve é o destino mais procurado pelos autocaravanistas em Portugal, que o fazem sobretudo no
inverno e na primavera (entre janeiro e maio), o que se traduz numa efetiva atenuação da
sazonalidade do destino. Interessa-nos por isso dar a conhecer os espaços destinados às
autocaravanas, os quais cumprem requisitos e critérios de qualidade, contribuindo para melhorar a
experiência destes turistas. A campanha surge ainda para fomentar boas práticas, por contraponto a
algumas situações críticas a que infelizmente continuamos a assistir de permanência em lugares não
regulamentados na região , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
A campanha está inserida na candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
designada  Sustentur Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve .
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Não fiques de Fora diz Turismo do Algarve aos autocaravanistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/11/2019

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f2995788

 
Não fiques de Fora  é o mote da mais recente campanha lançada pela Região de Turismo do Algarve
(RTA) para os autocaravanistas.
 
O objetivo é incentivar estes turistas a utilizarem os espaços e infraestruturas de acolhimento ao
autocaravanismo existentes na região, de forma a que possam desfrutar do Algarve com todas as
condições ao longo do ano.
 
Esta iniciativa de sensibilização decorre até ao fim de dezembro e pretende dar a conhecer a Rede de
Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA) que conta com cerca de 30 espaços,
entre os quais Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural e Áreas de
Serviço para Autocaravanas.
 
A campanha inclui um vídeo oficial, seis vídeos virais com o testemunho de utilizadores habituais dos
parques de apoio da região e ainda um mini-guia desdobrável, em papel, que dá a conhecer as
estruturas de acolhimento do Algarve, bem como as boas práticas a adotar pelos autocaravanistas.
 
Estará também presente na rede de outdoors da RTA, nos painéis LED BOX de alguns postos de
abastecimento de combustível e no meio digital em diversas plataformas, como o Youtube e as
páginas de Facebook e Instagram do VisitAlgarve.
 
O Algarve é o destino mais procurado pelos autocaravanistas em Portugal, que o fazem sobretudo no
inverno e na primavera (entre janeiro e maio), o que se traduz numa efetiva atenuação da
sazonalidade do destino. Interessa-nos por isso dar a conhecer os espaços destinados às
autocaravanas, os quais cumprem requisitos e critérios de qualidade, contribuindo para melhorar a
experiência destes turistas. A campanha surge ainda para fomentar boas práticas, por contraponto a
algumas situações críticas a que infelizmente continuamos a assistir de permanência em lugares não
regulamentados na região , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
A campanha está inserida na candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
designada  Sustentur Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve .
 
[Additional Text]:
Nao-fiques-de-Fora-RTA-Autocaravanismo
 Não fiques de Fora  é o mote da mais recente campanha lançada pela Região de Turismo do Algarve
(RTA) para os autocaravanistas.
Print Icon
 
barlavento
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Turismo do Algarve aponta aos autocaravanistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/11/2019

Meio: Marketeer Online

URL: https://marketeer.sapo.pt/turismo-do-algarve-aponta-aos-autocaravanistas/

 
Turismo do Algarve aponta aos autocaravanistas
 
Por Marketeer
 
em 18:58, 28 Nov, 2019
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) pisca o olho aos autocaravanistas na sua mais recente
campanha de comunicação. O objectivo é incentivar este tipo de turistas a utilizar os espaços e infra-
estruturas que o Sul de Portugal oferece e que permitem conhecer a região de outra maneira, ao
longo de todo o ano.
 
A Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve, que pode ser conhecida no site
Autocaravana Algarve, conta com cerca de 30 espaços, incluindo parques de campismo e caravanismo
e áreas de serviço.
 
"Não fiques de fora" é o mote do trabalho publicitário, que irá ser divulgado até ao final do ano na
rede de outdoors da RTA, painéis LED box de alguns postos de abastecimento de combustível e
plataformas digitais como YouTube, Facebook e Instagram. Tem como pilar um vídeo oficial e seis
pequenos spots com testemunhos de utilizadores dos parques.
 
O Algarve é o destino mais procurado pelos autocaravanistas em Portugal, que o fazem sobretudo no
Inverno e na Primavera (entre Janeiro e Maio), o que se traduz numa efeetiva atenuação da
sazonalidade do destino , comenta João Fernandes, presidente da RTA.
 
Segundo o responsável, interessa à região dar a conhecer os espaços disponíveis,  os quais cumprem
requisitos e critérios de qualidade, contribuindo para melhorar a experiência destes turistas . Além
disso, a campanha visa, em simultâneo, fomentar boas práticas e evitar situações de permanência em
lugares não regulamentados.
 
A campanha está inserida na candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
designada  Sustentur Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve .
 
Ler Mais
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"Não fiques de fora" é a nova campanha do Turismo do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/11/2019

Meio: Postal do Algarve Online Autores: Stefanie Palma

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=37e04917

 
A campanha, dirigida aos autocaravanistas, visa incentivar estes turistas a utilizarem os espaços e
infraestruturas de acolhimento ao autocaravanismo existentes na região
 
Esta iniciativa de sensibilização decorre até ao fim de dezembroAntónio Cotrim/ D.R.
"Não fiques de Fora" é o nome da mais recente campanha lançada pela Região de Turismo do Algarve
(RTA) para os autocaravanistas. O objetivo é "incentivar estes turistas a utilizarem os espaços e
infraestruturas de acolhimento ao autocaravanismo existentes na região, de forma a que possam
desfrutar do Algarve com todas as condições ao longo do ano", afirma a Região de Turismo, em
comunicado.
 
Esta iniciativa de sensibilização decorre até ao fim de dezembro e pretende dar a conhecer a Rede de
Acolh imento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA),  d isponíve l  em
www.autocaravanalgarve.com, que conta com cerca de 30 espaços, entre os quais Parques de
Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural e Áreas de Serviço para Autocaravanas.
 
A campanha inclui um vídeo oficial, seis vídeos virais com o testemunho de utilizadores habituais dos
parques de apoio da região e ainda um mini-guia desdobrável, em papel, que dá a conhecer as
estruturas de acolhimento do Algarve, bem como as boas práticas a adotar pelos autocaravanistas.
 
Estará também presente na rede de outdoors da RTA, nos painéis LED BOX de alguns postos de
abastecimento de combustível e no meio digital em diversas plataformas, como o Youtube e as
páginas de Facebook e Instagram do VisitAlgarve.
 
"O Algarve é o destino mais procurado pelos autocaravanistas em Portugal, que o fazem sobretudo no
inverno e na primavera (entre janeiro e maio), o que se traduz numa efetiva atenuação da
sazonalidade do destino. Interessa-nos por isso dar a conhecer os espaços destinados às
autocaravanas, os quais cumprem requisitos e critérios de qualidade, contribuindo para melhorar a
experiência destes turistas. A campanha surge ainda para fomentar boas práticas, por contraponto a
algumas situações críticas a que infelizmente continuamos a assistir de permanência em lugares não
regulamentados na região", afirma o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João
Fernandes.
 
A campanha está inserida na candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
designada  Sustentur Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve .
 
(SP/CM)
 
Stefanie Palma
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Campanha da RTA "manda" autocaravanistas para os locais a eles destinados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/11/2019

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=68e4cf10

 
RTA lançou a campanha "Não Fiques de Fora"
 
A Região de Turismo do Algarve lançou uma campanha de apelo aos autocaravanistas, para que estes
usem os espaços e infraestruturas a eles destinados.
 
"Não Fiques de Fora" é o lema da campanha lançada recentemente pela RTA, cujo objetivo é
incentivar estes turistas a utilizarem os espaços e infraestruturas de acolhimento ao autocaravanismo
existentes na região, de forma a que possam desfrutar do Algarve com todas as condições ao longo do
ano .
 
A campanha vai decorrer até final de Dezembro e dará a conhecer a Rede de Acolhimento ao
Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA), que conta com cerca de 30 espaços, entre os quais
Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural e Áreas de Serviço para
Autocaravanas.
 
A campanha inclui um vídeo oficial, seis vídeos virais com o testemunho de utilizadores habituais dos
parques de apoio da região e ainda um mini-guia desdobrável, em papel, que dá a conhecer as
estruturas de acolhimento do Algarve, bem como as boas práticas a adotar pelos autocaravanistas ,
descreveu a RTA.
 
Estará também presente na rede de outdoors da RTA, nos painéis LED BOX de alguns postos de
abastecimento de combustível e no meio digital, em diversas plataformas, como o Youtube e as
páginas de Facebook e Instagram do VisitAlgarve.
 
O Algarve é o destino mais procurado pelos autocaravanistas em Portugal, que o fazem sobretudo no
Inverno e na Primavera (entre Janeiro e Maio), o que se traduz numa efetiva atenuação da
sazonalidade do destino. Interessa-nos por isso dar a conhecer os espaços destinados às
autocaravanas, os quais cumprem requisitos e critérios de qualidade, contribuindo para melhorar a
experiência destes turistas. A campanha surge ainda para fomentar boas práticas, por contraponto a
algumas situações críticas a que infelizmente continuamos a assistir de permanência em lugares não
regulamentados na região , afirmou João Fernandes, presidente da RTA.
 
A campanha está inserida na candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
designada  Sustentur Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve .
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"Não fique de Fora" é a nova campanha do Turismo do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/11/2019

Meio: Turisver Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=26959f83

 
Destinada a autocaravanistas, "Não fique de Fora" é o mote da mais recente campanha da Região de
Turismo do Algarve, que pretende incentivar a prática do autocaravanismo na região ao longo de todo
o ano.
 
Esta iniciativa de sensibilização decorre até ao final de Dezembro e pretende dar a conhecer a Rede de
Acolhimento ao Autocaravanismo na Região do Algarve, que conta com cerca de 30 espaços, entre os
quais Parques de Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural e Áreas de Serviço para
autocaravanas.
 
A nova campanha inclui um vídeo oficial, seis vídeos com o testemunho de utilizadores habituais dos
parques de apoio da região e um mini-guia desdobrável que dá a conhecer as estruturas de
acolhimento do Algarve e as boas práticas a adoptar. Vai estar presente na rede de outdoors da RTA,
nos painéis LED BOX de postos de abastecimento de combustível e em plataformas digitais.
 
"O Algarve é o destino mais procurado pelos autocaravanistas em Portugal, que o fazem sobretudo no
Inverno e na Primavera, o que se traduz numa efectiva atenuação da sazonalidade do destino",
elucida João Fernandes, presidente da RTA, que acrescenta que a campanha surge para "dar a
conhecer os espaços destinado às autocaravanas" e para "fomentar boas práticas".
 
A campanha está inserida na candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
designada "Sustentur Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve".
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