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T  | Tendências

OXFORD ECONOMICS

APOSTAR NA DIGITALIZAÇÃO DO TURISMO 
A indústria turística portuguesa tem vindo a apostar cada vez mais na digitalização. 
E, segundo um estudo encomendado pela Google à Oxford Economics, o investimento 
nas infraestruturas e competências digitais, assim como no aumento da atividade 
tecnológica, poderão gerar, nos próximos anos, 50 mil novos postos de trabalho. 
O estudo estima que os impactos sobre o emprego tragam adicionalmente 1,3 mil 
milhões de euros de gastos com turismo. 

UTILIZAÇÃO DO TELEMÓVEL 

Em Portugal, o turismo pode continuar a crescer 

potenciado pela aposta no online. Quem o afirma 

é o managing director da divisão de Economia do 

Turismo da Oxford Economics, David Goodger. A 

empresa de análise de dados concluiu que 87% 

dos jovens da geração millennial considera que, 

para realizar uma viagem, o equipamento mais 

essencial é o smartphone e que 61% dos via-

jantes faz downloads de aplicações relacionadas 

com a viagem. Revela ainda que 80% das des-

locações são influenciadas por conteúdos online, 

pois é, cada vez mais, através de dispositivos 

móveis que se pesquisam destinos turísticos, seja 

antes, durante ou depois da viagem. 

Sabendo-se que o smartphone é essencial para 

a experiência dos utilizadores, o tempo e o 

desempenho das ações que este desencadeia 

são fundamentais. A Google já realizou vários 

estudos sobre o tempo que os websites demo-

ram a carregar e o número de pessoas que, 

efetivamente, visita as páginas. A conclusão foi 

a de que os websites que ficam visíveis em cin-

co segundos conseguem obter até duas vezes 

mais receitas de publicidade do que os que de-

moram cerca de 19 segundos a carregar; e ou-

tra conclusão relevante prendeu-se com o facto 

de 53% das visitas a websites via telemóvel 

serem abortadas quando a informação demora 

mais de três segundos a ficar visível, percen-

tagem que vai aumentando à medida que o 

tempo de espera cresce. A Oxford Economics 

aponta ainda para o facto de, em comparação 

com os portugueses, os visitantes estrangeiros 

serem quem mais utiliza os serviços digitais e, 

nesse sentido, recomenda que as empresas do 

setor de viagens invistam em estratégias de Página 1



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Viagens e Turismo

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 18,60 x 26,70 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 84135096 31-12-2019

Tendências | T

negócios online e as direcionem para os requi-

sitos dos turistas internacionais.

LITERACIA DIGITAL

Apesar de as empresas portuguesas ligadas à ati-

vidade turística se situarem abaixo da média da 

União Europeia no que diz respeito à adoção das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), a 

multinacional ressalva que, em Portugal, 40% da 

ocupação dos alojamentos é comprada em plata-

formas, websites e agências de viagens na Internet. 

Em contrapartida, noutros setores, as ferramentas 

digitais para a obtenção de serviços são utilizadas 

por apenas 18% das pessoas. David Goodger res-

salva que “as interações online podem estimular a 

procura e ajudar a ganhar participação de mercado”. 

Este estudo demonstra que a inovação aumenta a 

produtividade entre 5% e 13%, com impactos posi-

tivos para os turistas. Neste sentido, não só as gran-

des companhias irão beneficiar com a aposta no 

digital, como, ao proporcionar serviços mais adequa-

dos aos visitantes, as empresas de menor dimensão 

irão conseguir competir no mesmo mercado. O in-

dustry manager da Google, José Maria Júdice, para 

o turismo em Portugal, explica que “as pequenas 

empresas são um motor essencial de inovação e 

de crescimento da economia”, acrescentando que, 

“embora a Internet tenha criado novas oportunida-

des, também introduziu complexidade”, o que faz 

com que muitos proprietários não tenham tempo 

para explorar as novas potencialidades, apesar de 

saberem que “o sucesso depende de encontrarem 

novos clientes e mantê-los”.

A empresa de análise quantitativa de 

dados deixa algumas sugestões para os 

agentes da indústria do turismo melhora-

rem a presença online, a saber: 

>> Direcionar as estratégias de negócio 

online para os requisitos dos turistas in-

ternacionais;

>> Direcionar a oferta, não apenas para o 

publico português, mas também concentrar 

esforços para satisfazer as preferências dos 

viajantes internacionais, sobretudo oriundos 

dos mercados de maior dimensão;

>> Estar presente na web e nas várias pla-

taformas digitais, de forma a que os des-

tinos turísticos, ou serviços, estejam pre-

parados para interagir com os visitantes;

>> Investir na criação de competências digi-

tais e de análise de dados para aumentar 

a competitividade de Portugal, enquanto 

destino turístico;

>> Utilizar os dados digitais para estudar os 

interesses dos viajantes, de que forma a 

os utilizadores interajam com a empresa;

>> Criar anúncios online para atingir maior 

número de cibernautas e potenciar a 

compra de serviços;

>> Participar em cursos, quer via Internet, 

quer presenciais, para adquirir e melhorar 

competências digitais que ajudam a ini-

ciar um negócio e a acelera-lo.

Potenciar competências

APOSTAR NOS MERCADOS 
EMERGENTES

Os mercados como o Brasil e os Estados Uni-

dos têm ganho preponderância nos últimos 

anos no turismo nacional. No entanto, os 

visitantes provenientes destes países nem 

sempre se interessam pelas mesmas regiões 

e atividades que Portugal tem para oferecer. 

A Oxford Economics afirma que o reforço da 

conetividade e das competências digitais per-

mite captar mais turistas, destes mercados, 

potenciando o aumento das receitas. José Ma-

ria Júdice realça que, “hoje, é absolutamente 

crítico que a tomada de decisões e a defini-

ção de objetivos e prioridades pelos diversos 

atores públicos e privados no turismo nacional 

se baseiem na análise regular de insights, de 

forma a entender a jornada do utilizador”, 

isto é, aproveitar a tecnologia disponível para 

analisar e compreender as necessidades e os 

interesses dos viajantes.

80% das 
deslocações são 
influenciadas por 
conteúdos online, 
pois é, cada vez 
mais, através 
de dispositivos 
móveis que 
se pesquisam 
destinos 
turísticos, seja 
antes, durante ou 
depois da viagem
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Turismo rural no Ano Novo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=83ed7179-3906-45b7-bfc9-

87c29e4b9716&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há cada vez mais pessoas que escolhem o turismo rural na passagem de ano e não apenas, porque é
mais barato. O que atrai os visitantes é o ambiente calmo e familiar e o contacto com a natureza.
 
Repetições: RTP 1 - Jornal da Tarde , 2019-12-30 13:15
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Em 2010, o El País classificou Lisboa como "a capital do 
vazio" e outras publicações desancavam em Portugal. 

Dez anos depois, o cenário mudou radicalmente 
e o país é conhecido por ser cosmopolita, e por ganhar 

prémios internacionais de turismo. 

TErros Carlos Diogo Santos e Francisco Paulo Carvalho 
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Zoom // Turismo 

Portugal. O país das 
cidades vazias e prédios 
abandonados que hoje 
é o melhor do mundo 
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CARLOS DIOGO SANTOS 

carlos.santosgionline.pt 

"A degradação dos edifícios e o elevado 
preço do m2 expulsam os habitantes jovens 
e tornam a capital portuguesa numa cida-
de cada vez mais despovoada [...] As rasas 
desocupadas abundam no centro históri-
co, em bairros tão conhecidos como Chia-
do, Baixa, Alfama, Graça ou Alcântara. É 
uma imagem que se repete até nas zonas 
mais caras. Entre as lojas de luxo, hotéis, 
bancos e empresas multinacionais somam-
se edifícios em avançado estado de degra-
dação. [...] Às noites e aos fins de semana, 
Lisboa esvazia-se e há zonas que adqui-
rem um ar fantasmagórico. Alguns bair-
ros mais centrais, onde não faltam edifi-
cios abandonados, têm brutais carências 
de serviços. E perante a falta de procura, 
há pouca oferta de lojas, bares ou táxis, o 
que afugenta os mais jovens, que optam 
por viver em bairros mais periféricos, mas 
com mais vida". 

Passou uma década desde que o jornal 
espanhol El País retratou Lisboa como 
"a capital do vazio". Em 2010, o periódi-
co visitou a cidade e encontrou urna 
metrópole abandonada, envelhecida. 
Uma cidade "decadente" na qual os jovens 
não aguentavam viver: "O coração de 
Lisboa está envelhecido". 

Esta Lisboa que entra agora em 2020 
é o contrário da de há dez anos: uma 
cidade cosmopolita, cheia de pessoas, 
onde os jovens não se fixam não por fal-
ta de vontade, mas porque a procura é 
tanta que a tornou só acessível aos bol-
sos de alguns. Os prédios abandonados 
deram lugar a hotéis de luxo, a hostels e 
a apartamentos milionários. E o suces-
so internacional é tanto que o mesmo 
jornal se queixa agora dos prémios que 
Lisboa arrecada. 

Em maio, num artigo publicado naque-
le periódico, é referido que a "chuva de 
prémios que caem sobre a capital portu-
guesa são às vezes ridículos (e suspeitos)". 
O correspondente do jornal em Lisboa  

ridiculariza mesmo o destaque interna-
cional do turismo lisboeta, referindo que 
a Portela conseguiu o feito de ser eleito -
em distinções diferentes - o melhor e o 
pior aeroporto do mundo: "Não há sema-
na sem prémio para Lisboa. Ao melhor 
hotel de cinco estrelas, ao melhor sem 
estrelas, aos restaurantes, aos monumen-
tos ou museus, à simpatia, à arquitetura, 
à inovação, à antiguidade, incluindo das 
suas estradas. Com as principais ruas de 
Lisboa e bairros a transbordar, talvez fos-
se hora de o Turismo de Portugal travar 
oseu ímpeto, correndo o risco de cair no 
ridículo, ainda que talvez já tenha caído". 

Na cidade de há dez anos, os proble-
mas relatados pelo jornal eram comple-
tamente diferentes: "Lisboa e Porto enca-
beçam a lista de cidades da União Euro-
peia que mais se esvaziaram desde 1999 
e com o maior índice (24%) de habitan-
tes com mais de 65 anos". 

E não era só o El País a retratar o aban-
dono a que Lisboa e o país estavam des-
tinados. Dois anos antes, a estação tele-
visiva árabe Al Jazeera tinha aproveita-
do a ação de José Sá Fernandes, então 
deputado do BE, contra a corrupção para 
traçar um retrato negro do país e da capi-
tal: "Lisboa foi em tempos o centro de 
um império rico. A capital portuguesa é 
como muitas das suas fachadas: já viu 
dias melhores. Estes edifícios em ruínas 
são a prova de uma cidade em estado de 
tumulto. Uma cidade desiludida com as 
políticas erradas e uma liderança cor-
rupta. A corrupção é tão generalizada, 
que tornou os cidadãos impotentes e fez 
com que as obras governamentais che-
gassem a um impasse". A reportagem 
mostra ainda a tomada de posse de Antó-
nio Costa como presidente da autarquia. 
Cidade que abriga grandes eventos 

como o WebSummit, que foi escolhi-
da por Madonna e que todos os dias 
recebe - para ficar - pessoas de todos 
os cantos do mundo, Lisboa já não é 
essa metrópole. 

continua na página seguinte » 

EL PAIS 

REPORTAJE:UNA GRAN CIUDAD EUROPE/ 

Lisboa, la capital 
La degradación de los edificios 

jóvenes y convierten la capital 

000 
FRANCESC RELEA 

El corazón de Lisboa está envejecidc 

describir el despoblamiento de la cai 

desocupadas abundan en el centro F-. 
Alcántara. Es una imagen que se rep 

bancos y empresas multinacionales 

Lisboa deixou de ser 
uma cidade deserta e o 
Porto um conjunto de 

ruas abandonadas. 
O país conquistou 

o mundo que o 
criticava e hoje há já 
quem se queixe é do 

sucesso, das distinções 
internacionais e das 

ruas cheias de gente. E 
só passaram dez anos... 
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DOMINGO 

EN DECLIVE 

del vacío 
y el elevado custe del sucio expulsar a los habitantes 
portuguesa en una ciudad cada vez más despoblada 
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). Este es el diagnóstico de Helena Roseta, concejal de vívíenda, al 

pitai portuguesa y el abandono de muchos edíficios. Las casas 

iístórico, en barrios tan conocidos como Chiado, Baixa. Alfama, Graça o 

ite hasta en las zonas más cotizadas. Entre tíendas de lufo, hoteles, 

asoman edifícios en avanzado estado de degradación. El Ayuntamiento 

01 Há dez anos, Lisboa era 
considerada uma cidade 
deserta. Mas os tempos 
mudam, e as opiniões 
também. 

02  8 País em reportagem pela 
capital portuguesa no ano de 
2010. 

03 Reportagem da estação 
televisiva árabe Al Jazeera. 
1~5 Dit 
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E não é preciso procurar muito até 
encontrar uma descrição atual da capi-
tal portuguesa: basta pesquisar "Lisbon" 
no site do New York Times, que surge 
logo um artigo de, novembro sobre as 
montras da cidade. 
"Lisboa é considerada uma das capi-

tais mais bonitas da Europa", começa o 
texto que cita de seguida Erich Maria 
Remarque: "De dia, Lisboa tem uma qua-
lidade teatral ingénua que encanta e cati-
va, mas à noite é uma cidade de conto 
de fadas, descendo sobre terraços ilumi-
nados para o mar, como unia mulher em 
roupas festivas que desce para encon-
trar o seu misterioso amante". 

O PORTO, A CIDADE QUE HÁ DEZ ANOS 

ESTAVA ABANDONADA As palavras são de 
Mário Ferreira, o CEO da Douro Azul 
numa declaração recente: "Há 10 anos 
atrás, o Porto não estava deserto, estava 
abandonado". E era exatamente isso que 
dizia quem visitava a Invicta de então. 
Numa reportagem publicada no Diário 
de Notícias em 2010, notava-se o desen-
canto dos turistas por uma cidade que 
tem tudo para ser encantada. "É lindo! 
Uma vista fabulosa de urna das cidades  

mais bonitas da Europa", diziam alguns 
turistas ao jornal enquanto perdiam o 
olhar no cais de Gaia sobre o Porto. Mas 
havia coisas que não gostavam de ver: 
"As casas estão em muito mau estado. É 
urna cidade a preCisar de obras". 

"É uma cidade bonita mas está um pou-
co abandonada. Os edifícios estão mui-
to degradados e isso dá uma má ima-
gem", resumiu na altura Philip Poin-
cijnon. 

Hoje, a realidade, tal como acontece 
em Lisboa, é outra. E o Porto, ainda que 
tenha os seus problemas, está longe de 
ser urna cidade deserta ou ao abandono. 
E foi também por isso que em 2017 o Por-
to foi destaque internacional ao ser elei-
to o melhor destino europeu, deixando 
para trás cidades como Milão, e Gdansk. 

Mas o reconhecimento dessa escalada 
e do boom do turismo português está mui-
to longe de se ficar por aí, pelo Porto ou 
até mesmo pela capital. Já este ano, nas 
últimas semanas, aliás, o país voltou a ser 
o grande vencedor dos World Travel 
Awards - considerados os Óseares do turis-
mo - e cuja cerimónia final se realizou 
em Mascate, Ornã. 

PORTUGAL, UMA ESPÉCIE DE CR7 DOS PAÍ-
SES Pelo terceiro ano consecutivo, Por-

 

tugal ganhou o título de melhor destino 
turístico do mundo. Para trás, os 200 mil 
profissionais do setor, de 160 países, dei-
xaram candidatos como Brasil, Dubai, 
Índia, Grécia, Estados Unidos e Espanha. 

Portugal arrecadou 12 prémios. A Madei-
ra foi eleita o melhor destino insular, Lis-
boa o melhor destino de escapadelas 
urbanas do mundo e os Passadiços do 
Paiva a melhor atração turística de aven-
tura. Também a TAP ganhou prémios 
em três categorias. 

Estes prémios surgiram depoiS de no 
verão o país ter recebido diversas distin-
ções a nível europeu, numa gala que teve 
lugar no Funchal, como a de melhor des-
tino do continente, melhor ilha (Madei-
ra), melhor destino de praia (Algarve) e 
melhor city break (Lisboa). 

Hoje Portugal tem problemas, mas o 
abandono das suas cidades, a clesertifi-
cação já não fazem parte da lista. Na pró-
xima década, o desafio passa por alcan-
çar o equilíbrio entre o turismo e o direi-
to à habitação dos portugueses, muitos 
obrigados a fugir das suas casas devido 
aos preços exorbitantes e em alguns casos 
a fenómenos de "bullying imobiliário". 

Quem diria há dez anos, que os proble-
mas de cidades como Lisboa ou Porto 
em 2019 fosse gente a mais? 
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Como 
do escudo 
ao euro 
os preços 
voaram 
Se os turistas não 
sentiram a inflação, 
os portugueses sofreram 
e muito na pele 

Já lá vão quase 20 anos desde que 
no interior das carteiras dos portu-
gueses estavam (ou não) escudos. Des-
de aí, Portugal aderiu à moeda úni-
ca, ao Euro e, apesar das medidas 
tomadas para que não houvesse espe-
culação, muito mudou na vida dos 
portugueses, como foi o caso do pre-
ço de vários bens e serviços. Aqui 
ficam alguns exemplos: 

Café Custava 50 escudos, o equiva-
lente a 25 cêntimos. Agora custa 50 
cêntimos, o equivalente a 100 escu-
dos. Duplicou. Na altura, a explica-
ção dada para este aumento foi de 
que facilitava os pagamentos na nova 
unidade monetária, criando preços 
convenientes cujo último algarismo 
terminasse em zero. 

Gasolina Um litro custava, em média, 
172 escudos, o equivalente a 86 cênti-
mos. Hoje o preço médio é de 1,469 
euros, o que corresponde a quase 300 
escudos. Os combustíveis quase dupli-
caram e quem sofre é o depósito do car-
ro e a sua carteira. Se no início do sécu-
lo conseguia comprar seis litros com 
1000 escudos, hoje com esse mesmo 
valor consegue apenas comprar três. 

Transportes Andar de transporte 
próprio ficou mais caro, mas não pen-
se que os transportes públicos não 
acompanharam o crescimento. No 
início dos anos 2000 um bilhete de 
metro custava 100 escudos, o equi-
valente a 50 cêntimos, enquanto nos 
dias de hoje um bilhete custa 1,50 
euros (300 escudos). Andar de metro 
ou de autocarro hoje é três vezes mais 
caro do que há 20 anos. 

Tabaco O café não é o único vício 
que os portugueses viram aumentar 
o preço. Se há 20 anos um maço de 
tabaco custava em média 370 escu-
dos (1,85 euros), hoje terá que desem-
bolsar mais do dobro para comprar 
o mesmo maço, uma vez que em média 
estes custam 4,80 euros (960 escu-
dos). Hoje precisaria quase de uma 
nota de mil escudos para comprar 
um maço de tabaco. 

Comida O Big Mac é um dos ham-
búrgueres mais populares de todo o 
mundo e é usado pelo jornal britâ-
nico The Economist como indicador 
simples do poder de compra indivi-
dual de cada país. Segundo o indica-
dor, este famoso alimento custava 
cerca de 2,50 euros há 20 anos (500 
escudos), enquanto hoje esse mes-
mo hambúrguer custa 3,90 euros 
(780 escudos). 

t.r:bc Xcty llork .tisnes 

ke Storefronts of Lisbon 
,e of the city's old facades are só beautiful they rival the 
Ilry found inside. 

05 04 Há dez anos, a cidade do 
Porto estava abandonada, 
mas hoje a realidade é 
completamente diferente. 

05 Artigo do New York Times 
sobre a cidade de Lisboa 
atualmente. 
ECYFOS 

Página 9



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 9,98 cm²

  Corte: 7 de 7ID: 84179364 30-12-2019

mr 3pMkSON • 

L  _ 

Nr, 

(67 

.1. 

r .S•5•1i, 

TURISMO.  O MILAGRE DE PORTU 
Em 10 anos, Lisboa e Porto deixaram de ser cidades desertas e passaram a fenómenos turísticos 
Ganham prémios internacionais e recebem moradores famosos como Madonna PÁGS. 10-15 

1,20E11 Segunda-feira,30 dezembro 2019 //Anal° // Diário // Ninam 3113// Diretor Mário Remires // Dgr exec.:WorkinhollOit exec.arkranJosé Cabrita Samba //Subdzexec.: Marfa F. Reis //Dlr. de arte: FIM Alves  • Violência doméstica. 
35 mortes no corrente ano, 
mais sete do que em 2018 

"O TEMPO 
DA JUSTIÇA 
NÃO E O t 
TEMPO \ 
DA VITIMA" 
II PÁGS. 2-3 

CIP acusa ministro Augusto Santos Silva 
de viver fechado em "ambientes palacianos" 
António Saraiva responde ao ministro que tinha dito que o "problema das empresas é a sua fraquíssima 
qualidade de gestão" e defende que o milagre económico português se deve às empresas HPÁG.6 

Conversa fiada 
ou amnésia? 
OE acentua 
divisões no PSD 
// PÁG. 4 

Mau tempo 
em Moçambique 
volta a provocar 
destruição 

PÁG. 8 

Finanças. 
Entre em 2020 
com as contas 
equilibradas 
// PÁGS. 16-17 

Morreu 
a Lolita de 
Stanley Kuhrick 
// PÁGS. 22-23 Página 10
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Entretenimento 

N ovo circo 
e concerto 
para celebrar 
entrada 
no novo ano 

ALGARVE  Dois espetáculos 
de novo circo e um concerto 
pela Orquestra Vícentina, 
são as propostas para a noi-
te do final do ano em Mon-
chique, no Algarve, onde 
são esperadas milhares de 
pessoas. Inseridos no pro-
grama cultural 365 Algarve, 
os espetáculos "Les Dodós", 
da companhia francesa Le 
P'tit Circk (18h) e "Forever 
Happily" (21h30), dos bel-
gas Collectif Malunés, vão 
decorrer em duas tendas cir-
censes instaladas junto ao 
heliporto da vila serrana, 
com capacidade para 900 
pessoas. Na noite de passa-
gem de ano, haverá ainda 
um concerto pela Orquestra 
Vicentina, dirigida por An-
dré Duarte. Entrada livre.• 
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Dois espetáculos de novo circo e um concerto pela orquestra Vicentina, são as propostas para a noite
do final do ano em Monchique, no Algarve, onde são esperadas milhares de pessoas, disse à Lusa um
dos organizadores.
Inseridos no programa cultural 365 Algarve, os espetáculos "Les Dodós", da companhia francesa Le
P'tit Circk e "Forever Happily", dos belgas Collectif Malunés, vão decorrer em duas tendas circenses
instaladas junto ao heliporto da vila serrana, com capacidade para 900 pessoas.
Em declarações à Lusa, o diretor artístico do projeto Lavrar o Mar, Giacomo Scalisi, disse que são
esperados milhares de pessoas em Monchique para assistirem à vasta programação cultural na noite
de passagem de ano, "que será uma noite diferente e de festa".
 
Aquele responsável, que dirige o projeto cultural que se desenvolve em territórios de baixa densidade,
estima que os espetáculos de novo circo, que vão ser apresentados até ao dia 05 de janeiro, em duas
sessões diárias, possam ser vistos por cerca de sete mil pessoas.
"Atendendo ao elevado número de pessoas que nos três anos anteriores assistiram ao espetáculo,
decidimos este ano duplicar a oferta com duas sessões diárias em horários diferentes e com duas
companhias", sublinhou.
O primeiro espetáculo sobe ao palco às 18:00, com a companhia francesa Le P'tit Circk, a apresentar
"Les Dodós", num misto de acrobacia e música, enquanto os belgas do Collectif Malunés, levam à cena
"Forever Happily", pelas 21:30.
"O primeiro é protagonizado por cinco jovens músicos e o segundo 'vira de pernas para o ar' todos os
contos de fadas, como o Capuchinho Vermelho, a Pequena Sereia e a Branca de Neve através do
teatro, da música e acrobacias", indicou.
Segundo o diretor artístico, "as peças retratam temas atuais, pois abordam algumas das questões e
problemas da nossa sociedade no dia-a-dia, proporcionando uma experiência diferente para viver em
famílias e com amigos no em final de ano".
 
Além dos dois espetáculos de novo circo, na noite de passagem de ano haverá um concerto pela
orquestra Vicentina, dirigida por André Duarte, com entrada livre.
 
O projeto Lavrar o Mar é um programa destinado a promover a oferta cultural em época baixa no
território entre Aljezur e Monchique, no distrito de Faro, apoiado pelo 365 Algarve e pelo Turismo de
Portugal.
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/freis/
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Loulé nos lugares 
de topo no preço 
das casas 

IMOBILIÁRIO 

É um dos concelhos 
mais caros do país 
para se morar, pelo 
menos em termos 
médios, ou não fosse 
este o concelho 
algarvio onde estão 
destinos turísticos 
de luxo como 
a Quinta do Lago. 

MARIA ANA BARROSO 

oulé é um dos mu-
nicípios com o me-
tro quadrado para 
habitação mais ca-
ros do país. De 
acordo com a Câ-

 

mara Municipal de Loulé, apre-
senta o valor mais elevado depois 
de Lisboa, Cascais e ()eiras, an-
do

fic
 à frente do Porto, com um va-

lor a rondar os dois mil euros. 
Um estudo publicado pela 

Century 21 sustenta estes núme-
ros. Loulé é, sem surpresas, o mer-
cado mais valorizado do Algarve -
com uns impressionantes1.917 eu-
ros o metro quadrado - ou não fos-
se este o concelho que alberga con-
cei toados destinos turísticos como 
a Quinta do Lago ou Vikunoura 

Exemplificando, esc imaginar-
mos um imóvel de 90 metros qua-
drados, este custa, em média,172,5 
mil euros no concelho de Loulé, 
bem acimado que aconteceria em 
Portimão (em que a mesma casa 
custaria 125,5 mil euros) ou mes-
mo no Porto onde o valor médio 
ronda os 165 mil euros mas, claro, 
muito abaixo do valor médio em 
Lisboa para a mesma tipologia 
(305,5 mil euros). 

Mas deixemos por momentos 
os valores médios e olhemos para 
os máximos. Um outro estudo fei-
to este ano pelo si te de imobiliário 
Idealista sobre as ruas mais caras 
para comprar casa em Portugal 
concluiu que é precisamente na 
Quinta do Lago- concelho de Lou-
lé - que estão as casas mais caras, 
no Aldeamento \Tilar do Gol f. Nes-
te empreendimento comprar uma 
casa custa, em média, mais de 2,89 
milhões de euros, diz a empresa. 

Louléestámcsmoentreoscon-
celhos do país com maior taxa de 

17 
METRO QUADRADO 
O metro quadrado 
em Loulé vale 1.917 
euros, de acordo 
com a Century 21. 

72.5 
90 M2 
Em média um imóvel 
de 90 m2 no concelho 
de Loulé custa 
172,5 mil euros. 

50% 
TAXA DE ESFORÇO 
Loulé, com 50%, tem 
das maiores taxas de 
esforço para compra 
de casa. 

eslbrço para compra de habitação, 
juntamente com Lisboa, Lagos, Ta-
vira,Albufeira e Cascais. No entan-
to, se no caso da mpi tal, por exem-
plo, os preços elevados se devem 
sobretudo ao desequilíbrio entre a 
oferta e a procura, explica a Cen-
tury21, nos concelhos algarvios 
como Loulé, a razão é outra Além 
de existir uma esperada pressão so-
bre os preços resultante cia procu-
ra turística, oAlgarve é uma dasre-
giões do país com rendimentos fa-
miliares mais baixos, o que, em  

conjunto, origina taxas de esforço 
mais elevadas. 

De acordo com os dados da In-
forma D8c13, relativos a 2017, a 
maior empresa do concelho, em 
termos de volume de exportação, 
é mesmo uma construtora, a CV 
Sarrea. Em oitavo l ugar surge uma 
outra empresa desta área, a 
DarkGlobe. 

No entanto, ainda que do. 
ranking das dez maiores. conti-
nuem a constar duas empresas de 
construção, o cenário é bem dífe-

  

rente do vivido antes de a crise fi-
nanceira rebentarem todo o mun-
do ocidental e, sobretudo, desde 
que Portugal teve de receber ajuda 
externa, em 2011. "A crise matou 
parte da estrutura produtiva de 
obras públicas do País", recorda o 
presidente da Câmara Municipal 
de Loulé ao Negócios, tendo a re-
gião doAlgarve sido uma das gran-
des afetadas. 

De resto; énoconcelho de Lou-
lé que estão alguns dos casos mais 
mediáticos no que a projetos imo-
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biliários diz respeito,pelas piores 
razões. Vale do Lobo tem estado no 
olho do furacão nos últimos anos 
por contado financiamento conce-
dido pela Caixa Geral de Depósitos 
(CGD) antes da crise da dívida so-
berana e que acabou por "implodir" 
nas mãos do banco público, geran-
do prejuízos estimados em mais de 
200 milhões de eu ros. Mas não foi 
caso único. 

Com a crise a chegar aos mer-
cados britânico e sobretudo irlan-
dês, foram muitos os projetos imo-

  

biliários que sofreram o impacto 
muitos foram os "resorts" em Por-
tugal, nomeadamente no Algarve, 
que não resistiram ao embate. A 
Quinta do Lago, por exemplo, foi 
uma das sobreviventes. Seria preci-
so esperar por 2015 para a retoma 
se começara fazer sentir. 

Para o CE0 da Cen tury 21 Por-
tugal esses tempos fazem parte do 
passado: "o Algarveé um mercado 
muito ativo, em partiCular o conce-
lho de Loulé, com projetos de obra 
nova, com a procura nacional e in-

  

ternacional, e cornos preços a refle-
tirem essa dinâmica". Em declara-
ções ao Negócios, Ricardo Sousa 
diz que, para 2020, é expectável 
urna estabilização de preços. 

Questionado sobreos efeitos no 
concelho de Loulé do arrefecimen-
tono mercado imobiliário nacional, 
o responsável da Century 21 Portu-
gal recorda que "o concelho de Lou-
lé, em particular Quarteira e Vila-
moura, foi das primeiras zonas do 
Algarve a registar um aumento de 
procura. com o consequente au-

 

O concelho de Loulé 

tem das casas mais 

caras. Na Quinta do 

Lago, no Aldeamento 

Vilar do Golf, comprar 

uma casa custa, 

em média, mais 

de 2,89 milhões 

de euros. 

66 
Os franceses 
foram, 
claramente, 
a tipologia 
de cliente 
internacional 
que mais cresceu, 
nos últimos anos. 
RICARDO SOUSA 

CEO da Century 21 Portugal 

Há uma 
carência 
enorme 
de primeira 
habitação 
VITOR ALEIXO 

Presidente da Câmara 

Municipal de Loulé 

mento dos preços. É, portanto, na-
tural que também sejam as pintei-
ras zonas aestabilizar". 

Há falta de oferta 
de habitação em Loulé 
Depoisdo impacto da crise, que pôs 
cm causa um grande número de 
projetos imobiliários, o problema 
é, nesta altura, o inverso, defende o 
presidente da Câmara Municipal 
de Loulé. 

Há "uma carência enorme de 
habitação", denuncia VitorAleixo.  

"Não há para alugar nem para com-
prar", disse o autarca na entrevista 
ao Negócios. 

A explicar esta realidade está, 
em grande medida, a falta de mão 
de obra que afeta vários setores, en-
tre os quais o da habitação, depois 
de muita gente ter emigrado para 
outras paragens na altura da crise. 
Poroutro lado, e ainda que seja pre-
ciso esperar pelos novos Censos à 
população para ter dados concre-
tos, Vitor Alei xo diz que o atunen-
to depopulação é visível pela che-
gada de novas crianças às escolas 
do concelho. 

"Por motivos relacionadoseom 
a qualidade de vida, a segurança e 
a tranquil idade têm chegado famí-
lias, muitas do Brasil mas também 
da Venezuela", diz o autarca. Em 
2018 o município abriu onze salas 
cio ensino básico. Este ano outras 
treze. 

O Algarve já não é 
só terra de ingleses 
Nora do mercado de primeira ha-
bitação, esta região historicamen-
te atrativa para os ingleses, tem 
sido alvo do interesse, nos últimos 
anos, de franceses e italianos, que 
escolhem o concelho para segun-
da residência. "Loulé tem atraído 
muitos compradores que vêm de 
França, de Itália", diz o presiden-
te da Câmara. 

Essa mesma leitura é corrobo-
rada pelOCE0 da Cen tu ry 21Por-
tugal: "os franceses foram, clara-
mente, a tipologia de cliente inter-
nacional que mais cresceu, nos úb 
timos anos. 

O Negócios tentou obteros co-
mentários da Remaxe Era mas, até 
ao fecho da edição, não foi possíVel 
obter uma resposta  a 
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Estudo do Gabinete de Estratégia do Ministério da Economia revela que nos 
municípios onde o imposto baixou o ritmo de criação de negócios cresceu i4%. 

investidor privado 
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o 
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Passagem do ano: 
opções para deixar 
ocarro em casa 
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Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

Rendimentos vão subir 
mais do que os preços 
Saiba o que vai mexer com a sua carteira em 2020 I Pensionistas esperam ter um aumento extra, 
trabalhadores na expectatival Luz desce, telecomunicações sobem 1 Combustíveis ficam mais caros 
PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Sondagem 
Um terço 
acha que 
oGoverno 
piora sem 
Centeno 
Ministro das Finanças baixa 
expectativa de excedente 
orçamental já este ano. 
HOME PAGE 2, ECONOMIA 10 

ERIC BRARD 
GESTOR DA AMUNDI 

"Preferimos 
dívida de países 
como Portugal" 

Gestor diz que 
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46º Congresso da APAVT já tem data marcada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/12/2019

Meio: Publituris Online Autores: Raquel Relvas Neto

URL: https://www.publituris.pt/2019/12/30/46o-congresso-da-apavt-ja-tem-data-marcada/

 
Recorde-se que o congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo regressa à
cidade de Aveiro
 
O 46º Congresso Nacional da APAVT - Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo vai
realizar-se de 12 a 15 de novembro na cidade de Aveiro.
Recorde-se que esta será a quarta vez, em dez anos, que o Centro de Portugal acolhe o Congresso da
APAVT, depois de tal ter já acontecido em 2011 (Viseu), 2012 (Coimbra) e 2016 (Aveiro). Antes, esta
região já tinha sido palco dos congressos de 1981 (Figueira da Foz), 1984 (Fátima) e 1986 (Aveiro).
2020 será assim a terceira vez em que a associação escolhe Aveiro como palco do encontro.
 
Raquel Relvas Neto
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Brexit, prémios e nova SET
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/12/2019

Meio: Publituris Online Autores: Inês de Matos

URL: https://www.publituris.pt/2019/12/30/brexit-premios-e-nova-set/

 
2019 trouxe novidades ao turismo português, algumas mais novas do que outras, já que o Brexit se
manteve como um dos temas quentes do ano, que viu também chegar uma nova secretária de Estado
do Turismo e muitas distinções.
 
O arranque do ano foi marcado pelas eleições para o Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP),
que decorreram a 18 de janeiro, depois da prisão do anterior presidente da instituição, Melchior
Moreira, por suspeitas de corrupção. Luís Pedro Martins, antigo diretor executivo da Torre dos
Clérigos, era o único candidato e foi eleito com 73 votos.
Já a 18 de janeiro, as atenções centravam-se no NEST - Centro de Inovação do Turismo, quando se
ficou a saber que o projeto, que vai funcionar como um "instrumento-chave para afirmar Portugal
como uma referência mundial na inovação no Turismo", segundo a secretária de Estado do Turismo,
Ana Mendes Godinho, ficaria sediado na Covilhã. O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira,
inauguraria o NEST em julho.
Em fevereiro, era apresentada a edição seguinte da BTL - Feira Internacional de Turismo, que
decorreria entre 13 e 17 de março, contando com uma nova área, a BTL Cultural, com 300 metros
quadrados e na qual participavam 16 instituições culturais e eram conhecidas as receitas turísticas de
2018, que traduziam um novo recorde: mais de 16,6 mil milhões de euros, depois de uma subida de
9,6%. Poucos dias depois, a Associação de Turismo de Lisboa (ATL) divulgava um estudo da Deloitte
sobre o impacto do turismo na capital em 2017, que apurava que o setor tinha gerado, direta ou
indiretamente, 13,6 mil milhões de euros e sido responsável por 182 mil postos de trabalho.
Mas fevereiro ficaria marcado pelas suspeitas de corrupção na Associação de Turismo dos Açores
(ATA), que levaram a PJ a realizar buscas na associação, constituindo arguido o presidente, Francisco
Coelho. No início de março, o vice-presidente da ATA e o vogal apresentavam a demissão, provocando
eleições antecipadas, que decorreram em maio.
Já no início de março, arrancava o programa Revive Internacional, depois de São Tomé e Príncipe e
Moçambique terem decidido replicar o programa que visa reabilitar o património edificado, colocando-
o ao serviço do turismo. Enquanto isso, os Açores voltavam a figurar no Top100 dos destinos mais
sustentáveis do mundo, segundo a Green Destinations.
 
International Tourism Academy e Brexit
Antes do arranque da BTL, Ana Mendes Godinho foi ao XI Fórum Turismo Portugal-América Latina,
promovido pelo IPDAL, anunciar que Portugal passaria a contar com a primeira escola de turismo da
rede da Organização Mundial de Turismo (OMT), a International Tourism Academy. O protocolo seria
assinado a 16 de julho, quando se ficou a saber que o projeto incluiria um Centro de Formação da
OMT, um hotel de aplicação, residências de estudantes, o Instituto de Formação Turística de Macau
Macau e a ESHTE, num investimento de 24 milhões de euros.
Já a BTL 2019 voltou a ser fértil em novidades. Logo no primeiro dia, era apresentado o projeto de
expansão da FIL - que comemorava 20 anos -, prevendo o triplo da área expositiva e um investimento
de 150 milhões de euros, num projeto a várias fases, enquanto o Turismo de Portugal apresentou o
Plano de Ação para o Enoturismo 2019/2021, para afirmar Portugal como destino de referência neste
segmento e que, entre várias iniciativas, prevê a criação da plataforma Portuguese Wine Tourism. Já o
Algarve apresentou o Observatório de Turismo Sustentável, tornando Portugal no país com mais
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observatórios deste tipo da rede da OMT.
Mas a BTL ficaria marcada pelas medidas anunciadas pelo ministro da Economia para compensar os
efeitos do Brexit, plano de contingência que inclui medidas como a isenção de visto para turistas do
Reino Unido. Siza Vieira garantia que "os britânicos não vão sentir diferença na forma como são
recebidos em Portugal". Incluída no plano estava também a campanha Brelcome, que o Turismo de
Portugal lançou no dia 15 e que deixava aos britânicos a mensagem: 'Portugal will never leave you". O
sucesso da campanha seria conhecido em abril, quando foi revelado que a campanha já tinha
impactados oito milhões de pessoas.
No final de março, Vítor Silva era reeleito presidente da Agência Regional de Promoção Turística do
Alentejo e o TPNP criticava a CP pelo fim do comboio turístico no Douro, que representava "forte
prejuízo" para a região, denunciava Luís Pedro Martins. A CP não acabaria com o comboio mas
realizou metade das viagens de 2018.
Abril foi o mês da greve dos motoristas de matérias perigosas, que deixou o país sem combustível nas
férias da Páscoa, ainda que este período festivo tenha sido marcado pelo atentado terrorista no Sri
Lanka, que matou 263 pessoas, incluindo 45 estrangeiros e um português. Em Portugal, poucos dias
depois, decorriam as eleições para a Associação de Turismo de Lisboa (ATL), cujos órgãos sociais
tomaram posse a 9 de maio, e a Madeira lançava uma nova campanha de promoção para o mercado
nacional.
 
ICCA e filmagens internacionais
Em maio, Cascais aumentava a taxa turística para o dobro e o meio do mês trazia notícias muito
positivas, uma vez que o ranking da ICCA colocou Portugal na 11.ª posição entre os países do mundo
que mais congressos recebem. Lisboa também tinha motivos para festejar ao subir três posições para
o sexto lugar, enquanto o Porto figurava na 32.ª posição.
Já a 16 de maio, o Governo criava a Portugal Film Commission, para afirmar Portugal enquanto
destino de filmagens internacionais e, no dia 21, o Turismo Centro de Portugal (TCP) organizava a 6.ª
edição do Fórum de Turismo Interno Vê Portugal que levou a debate a descentralização turística,
apelidada de novo "complicador" do setor. No mesmo dia, eram conhecidas ainda as receitas turísticas
do primeiro trimestre, que voltaram a não desiludir: 2.732,91 mil milhões de euros, depois de um
crescimento de 5,3%.
No final de maio, Portugal era reeleito para o Conselho Executivo da OMT e o TPNP regressava à
Associação de Turismo do Porto (ATP) como associado. Já o último dia do mês ficaria marcado pela
demissão da diretora Regional de Turismo dos Açores, Cíntia Martins, por suspeitas de corrupção,
relativas à extinta Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas (SPRHI),
onde era vogal. Marlene Damião foi escolhida para a substituir.
Em junho, começavam, em Hong Kong, os protestos pró-democracia, inicialmente contra a lei que
previa a extradição de suspeitos de crimes para a China. O protesto cresceu e, em agosto,
manifestantes invadiram o aeroporto, mantendo-se os protestos até final do ano. Enquanto isso,
Portugal voltava a destacar-se na gala europeia dos World Travel Awards (WTA), que decorreu na
Madeira e voltou a entregar a Portugal, pelo terceiro ano consecutivo, o título de melhor destino
turístico. No total, foram arrecadados 38 prémios, mais três que na edição anterior. A Madeira
também foi eleita melhor destino insular, o que motivou nova campanha de promoção, com a
mensagem "Veja por si mesmo". Já o Revive Internacional passava a contar também com a Bahia e o
Governo lançava o programa Interior +, para apoiar eventos no interior do país com mais de 50
participantes. As candidaturas abriram a 18 de julho.
 
UNESCO, Zoomarine e World Economic Forum
Em julho, a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, reeleita nas europeias de maio, voltava a ser
nomeada para a Comissão de Transportes e Turismo do Parlamento Europeu e a UNESCO reconhecia o
Santuário do Bom Jesus e o Palácio de Mafra como Património Cultural Mundial. E como 2019 era ano
de eleições legislativas, chegava a notícia que João Cotrim de Figueiredo, ex-presidente do Turismo de
Portugal, seria o cabeça-de-lista por Lisboa da Iniciativa Liberal.
Mas, em julho, esteve também em destaque o turismo militar, com o Governo a lançar o programa
"Dinamizar Fortalezas", para promover 62 fortalezas da zona da fronteira, e a criar a marca 'Turismo
Militar' e uma plataforma para promover este produto.
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No início de agosto, a World Animal Protection acusava o Zoomarine de causar "sofrimento atroz" aos
animais, que, dizia a associação, são forçados a fazer acrobacias, apelando a um boicote dos turistas
britânicos. O Zoomarine reagiu no dia seguinte, acusando a associação de querer angariar donativos
com "graves e infundadas acusações" e garantindo que é um dos zoos com melhores práticas de bem-
estar animal. Neste mês, era ainda conhecido o ranking da OMT dos países que mais turistas recebem
e que colocou Portugal no 17.º lugar, com 22,8 milhões de turistas; o empresário José Alberto
Cardoso substituía Roberto Santa Clara na AP-Madeira e era lançado o Portugal Health Passport, no
âmbito do plano de contingência para o Brexit. No final do mês, seriam ainda conhecidas as receitas
turísticas do primeiro semestre, que trouxeram uma subida de 6,5%, para 7,3 mil milhões de euros.
Em setembro, a Madeira lançava uma nova brochura com atividades na natureza e o vereador do
Turismo de Braga avançava que a taxa turística da cidade entraria em vigor em março de 2020,
custando 1,5 euros por noite. Nesse mês, chegavam mais notícias animadoras, pois o World Economic
Forum divulgava o Relatório de Competitividade no Turismo 2019, que colocava Portugal na liderança
em termos de infraestruturas e na 12.ª posição a nível global.
A 10 de setembro, mais notícias positivas: Portugal vencia o prémio de Destino Turístico Acessível da
OMT. Apesar dos aplausos, a Associação Salvador, que atua na área da deficiência motora, criticava a
distinção, com Salvador Mendes de Almeida, fundador da associação e também ele deficiente motor, a
denunciar que não podia concordar se não consegue ir à rua sozinho, porque se depara com
sucessivos obstáculos. Já a Madeira assinalava a nomeação para melhor destino insular do mundo nos
WTA com nova campanha e o Governo lançava uma linha de apoio de 150 milhões de euros para
empresas afetadas pela falência da Thomas Cook e um plano de promoção para Algarve e Madeira, os
destinos mais afetados pela insolvência.
 
Eleições, nova SET e prémios
Outubro foi mês de eleições legislativas e começou com Portugal a renovar a presidência do Comité de
Turismo da OCDE e Eduardo Jesus a ser empossado secretário Regional de Turismo e Cultura da
Madeira, depois das eleições regionais de setembro. Em meados do mês, saíram as receitas turísticas
de agosto, que trouxeram novo recorde: 2.983,97 mil milhões de euros e crescimento de 5,9%,
enquanto o Algarve era eleito melhor destino de golfe do mundo pela IAGTO.
Mas foi a 21 de outubro que o país ficou a saber quem seria a nova secretária de Estado do Turismo,
depois de Ana Mendes Godinho ser promovida a ministra do Trabalho. Rita Marques, ex-CEO da
Portugal Ventures, seria a escolhida. Quatro dias depois, era publicado o decreto-lei que criava o
Revive Natureza, que tinha sido aprovado em setembro, com 96 imóveis; e a 26 de outubro, tomava
posse o novo executivo, cujo Programa de Governo previa a manutenção da aposta no turismo para
aumentar as exportações, destacando o turismo de natureza, ferroviário, LGBTI e cinematográfico
como prioridades.
Em novembro, a autarquia de Ourém desistia da taxa turística de Fátima, prevista para início de 2020,
e arrancava o 45.º Congresso da APAVT, com a primeira intervenção pública da secretária de Estado
do Turismo, que apontou infraestruturas, aumento da estada média e investimento das empresas
como desafios. No final do mês, no Congresso da AHP, Rita Marques voltaria a intervir, defendendo
um 'refrescamento' da estratégia turística 20/27.
E foi também durante o congresso da APAVT que se ficou a saber que o Tribunal Central
Administrativo tinha anulado o contrato para aquisição de serviços para a participação em feiras
internacionais do Turismo de Portugal, adjudicado à Multilem, mas que foi contestado por
irregularidades. Foi considerado ilegal e deve ser repetido.
A 27 de novembro, Lisboa apresentava o projeto de requalificação da frente ribeirinha central,
investimento de 27 milhões de euros, suportado pela taxa turística e, no dia seguinte, decorria mais
uma edição dos WTA, em Omã, e Portugal voltou a ser eleito melhor destino turístico do mundo,
arrecadando ainda outros 11 prémios.
No início de dezembro, o TCP lançou o Plano Regional de Desenvolvimento Turístico 2020-2030,
prevendo 13 milhões de dormidas em 2030, e o país conhecia a campanha Proudly Portugal, para o
segmento LGBTI, que causaria polémica nas redes sociais. O Turismo de Portugal viria esclarecer que
a campanha é da Associação Variações, mas contou com apoio público, pois visa posicionar o país
como "destino inclusivo e respeitador de todas as pessoas".
O ano acabaria com os Açores a tornarem-se no único arquipélago no mundo certificado como Destino
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Turístico Sustentável pela Earthcheck, ao abrigo dos critérios da Global Sustainable Tourism Council
(GSTC).
 
Inês de Matos
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RTP 1

 	Duração: 00:02:56

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 84174736

 
29-12-2019 13:27

1 1 1

Passagem de ano no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3a2c557f-4290-4dab-9d82-

e25b2278b013&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, há municípios que optaram por ligar as comemorações do Natal à festa de fim-de-ano,
para cativar mais turistas, que nesta altura são sobretudo portugueses. O mercado nacional conta
muito com alojamento privado e segundas habitações, mas também escolhe hotéis e a ocupação
chega aos 90%.
Declarações de Hugo Gonçalves, diretor de hotel; Elidérico Viegas, Assoc. Hotéis e Empreendimentos
do Algarve; Vítor Aleixo, presidente C.M. de Loulé; Agor, cantor.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2019-12-29 14:36
 RTP 3 - 3 às... , 2019-12-29 17:32
 RTP 3 - 3 às... , 2019-12-29 18:34
 RTP 3 - 3 às... , 2019-12-29 19:45
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2019-12-30 09:47
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-12-30 09:48
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SIC

 	Duração: 00:02:44

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 84174719

 
29-12-2019 13:24

1 1 1

Turismo na passagem de ano

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3ee56f6c-80d7-43b4-a4c8-

c17f779eb28a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo continua a crescer, mas menos do que nos anos anteriores. A Confederação do Turismo diz
que as receitas aumentaram 7 por cento. Lisboa é o principal destino e assim vai ser também na noite
de passagem do ano.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2019-12-29 13:25
 SIC Notícias - Notícias , 2019-12-29 15:12
 SIC Notícias - Notícias , 2019-12-29 16:18
 SIC Notícias - Notícias , 2019-12-29 17:34
 SIC Notícias - Notícias , 2019-12-29 18:33
 SIC - Jornal da Noite , 2019-12-29 20:35
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2019-12-29 19:47
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2019-12-29 20:36
 SIC - Edição da Manhã , 2019-12-30 06:39
 SIC - Edição da Manhã , 2019-12-30 07:51
 SIC - Edição da Manhã , 2019-12-30 08:50
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2019-12-30 06:40
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 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2019-12-30 07:51
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2019-12-30 08:51
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2019-12-29 00:39
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2019-12-30 09:34

Página 23



A24

Festival das Amendoeiras estreia em Alta Mora sob o signo do 365 Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/12/2019

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7f40c195

 
Pela primeira vez, a Alta Mora, no concelho de Castro Marim, recebe o Festival das Amendoeiras em
Flor.
 
O evento acontece nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2020 e vem dar resposta ao consecutivo aumento do
número de participantes nos passeios pedestres Amendoeiras em Flor, organizados pela Associação
Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora (ARCDAA).
 
Com
o apoio do programa 365 Algarve, este festival pretende lançar-se como
referência turística, cultural e gastronómica do Algarve em época baixa,
procurando assim reduzir alguns impactos da sazonalidade na economia regional.
 
Por
outro lado, é uma ação de sensibilização para os valores da serra algarvia, com
um enorme potencial de afirmação no roteiro turístico do Algarve.
 
O Festival das Amendoeiras em Flor apresenta-se como um produto alternativo, que valoriza a dieta
mediterrânica, a força identitária e a autenticidade deste território.
 
Em
meados de janeiro costumamos ver a paisagem da serra algarvia transformar-se.
Habitualmente mosqueados de verde e castanho, os campos são retalhados dos tons
rosa e branco das amendoeiras em flor, proporcionando, sem dúvida, uma das
paisagens mais bonitas da estação e que resultará num dos recursos endógenos
mais procurados, mais versáteis e com mais potencial da região algarvia, a
amêndoa , diz a organização.
 
A
iniciativa  pretende também incrementar o crescimento de mais plantações de
amendoeiras, numa estratégia que procura rentabilizar as várias vertentes do
produto, que pode passar pelas artes, desporto de natureza ou gastronomia .
 
Com animação de rua, ateliers infantis, gastronomia, música e teatro, o Festival das Amendoeiras em
Flor é gratuito, no entanto os passeios pedestres têm o valor de 14 euros e têm inscrições limitadas,
garantindo pequeno-almoço, almoço, seguro, abastecimentos e brinde.
 
As
crianças dos 6 aos 12 anos, pagam apenas 8 euros.
 
Para
mais informações ou inscrições, a ARCDAA disponibiliza um e-mail ([email protected]) e um contacto
telefónico (965
284 657).
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Organizado pela ARCDAA com o apoio do 365 Algarve, o Festival das Amendoeiras em Flor conta
também com as parcerias do município de Castro Marim, Junta de Freguesia de Odeleite, Associação
Odiana e Associação Artística Satori e com a colaboração da ADRIP (Associação de Defesa,
Reabilitação, Investigação e Promoção do Património Natural e Cultural de Cacela), da concessionária
Mscar, da empresa de segurança Especial1 e da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo
António.
 
[Additional Text]:
Festival-da-Amendoeira-em-Flor-Alta-Mora
Pela primeira vez, a Alta Mora, no concelho de Castro Marim, recebe o Festival das Amendoeiras em
Flor.
Print Icon
 
barlavento
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Há cada vez mais pessoas a viajar e Hong Kong está no topo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/12/2019

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cac91084

 
Lisboa e Porto também estão no ranking das 100 cidades mais visitadas em 2019
 
Ano após ano, o recorde é batido e a previsão é para que assim continue a ser por mais umas
décadas. Só em 2019 deverão ter-se realizado 1,5 mil milhões de viagens internacionais. São mais
4% face a 2018 e o dobro do registado no início do século. O aumento do poder de compra das
famílias em muitos países, a redução dos custos de viajar, a digitalização dos serviços que permite
tudo planear e marcar desde casa, através do telemóvel ou do portátil, ajudam a que cada vez mais
pessoas partam à descoberta do mundo. Em particular de alguns destinos que continuam a concentrar
a maioria das preferências. De acordo com o mais recente relatório da empresa de estudos de
mercado Euromonitor International (EI), Hong Kong e Banguecoque foram em 2018 - e deverão ter
sido também este ano - as cidades que receberam mais turistas. Já Londres poderá perder a terceira
posição para mais duas cidades asiáticas: Macau e Singapura.
 
O estudo contabiliza a entrada de turistas internacionais em 400 cidades e indica as 100 mais
visitadas, excluindo estadias inferiores a 24 horas, cidadãos nacionais e passageiros de cruzeiros.
Entre esta centena de locais, quase metade (43) ficam na Ásia. Não se estranha se se pensar que é de
longe o continente mais populoso e que o crescimento económico de alguns dos países desta região
tem feito aumentar consideravelmente o número de famílias de classe média, com capacidade
económica para viajar.
 
Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os
conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do
Expresso.
 
Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços. Assim terá acesso a todos os nossos
artigos.
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Humor, tradição e muita música no arranque do novo ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/12/2019

Meio: Jornal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=467b2d92

 
Humor, magia e celebração de tradições preenchem a agenda do Algarve para dar as boas-vindas a
2020. São dezenas de eventos preparados para os milhares de residentes algarvios e de turistas, que
escolhem a região para receber uma nova década, e que podem já ser consultados no  Guia Algarve
para janeiro, disponível para download aqui.
 
O ano arranca com o festival de humor Solrir que, entre 01 e 04 de janeiro, leva ao palco do auditório
do Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira, nomes de artistas de luxo como Eduardo Madeira,
Manuel Marques, Fernando Rocha, Aldo Lima, Nilton, Serafim e Marco Horácio com o seu personagem
Rouxinol Faduncho.
 
O primeiro mês do ano reserva também muita magia com o espetáculo Impossível ao Vivo, trazido por
um dos mais premiados mágicos internacionais, o português Luís de Matos, que se apresenta no
Teatro das Figuras, em Faro, nos dias 16, 17, 18 (com sessões às 21h30) e 19 de janeiro (com sessão
às 17h00).
 
Janeiro é, igualmente, sinónimo de tradição e, por isso, diversos os encontros e espetáculos de
charolas acontecem em toda a região, desde Tavira, a São Brás de Alportel, passando por Paderne,
Silves a Faro. É precisamente a capital algarvia que recebe o 39.º Encontro de Charolas da Cidade de
Faro, o último grande espetáculo dedicado a esta expressão popular (dia 12, às 15h00, no Teatro das
Figuras).
 
A música é um dos pontos fortes da agenda para o início do ano. Entre os destaques estão os
concertos de Rodrigo Leão (04 de janeiro, às 19h00) e de Salvador Sobral (24 e 25 de janeiro, às
21h30), que decorrem no Centro Cultural Auditório Duval Pestana, em Lagos.
 
Como já vai sendo hábito, o programa cultural  365 Algarve  presenteia residentes e turistas com uma
diversidade de atividades para todos os gostos. A 01, 03, 04 e 05 de janeiro, no âmbito do Novo Ano,
Novo Circo, as companhias Le P'tit Cirk e Collectif Malunés apresentam em Monchique os espetáculos
Les Dodos e Forever Happily..., respetivamente. Durante todo o mês, continuam a chegar os
momentos musicais do Jazz nas Adegas. Todas as informações sobre estas e outras propostas
culturais para o mês de janeiro, disponíveis em www.365algarve.pt.
 
Todas as informações destas e de outras sugestões na edição de janeiro de 2020 do  Guia Algarve , a
agenda de eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do
Algarve. O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil
exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de
Faro, rent-a-car e campos de golfe da região.
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/freis/
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Monchique propõe novo circo e concerto para celebrar entrada no novo ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/12/2019

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e6d08c4e

 
Dois espetáculos de novo circo e um concerto pela orquestra Vicentina, são as propostas para a noite
do final do ano em Monchique, no Algarve, onde são esperadas milhares de pessoas, disse à Lusa um
dos organizadores.
 
Inseridos no programa cultural 365 Algarve, os espetáculos 'Les Dodós', da companhia francesa Le
P'tit Circk e 'Forever Happily', dos belgas Collectif Malunés, vão decorrer em duas tendas circenses
instaladas junto ao heliporto da vila serrana, com capacidade para 900 pessoas.
 
Em declarações à agência Lusa, o diretor artístico do projeto Lavrar o Mar, Giacomo Scalisi, disse que
são esperados milhares de pessoas em Monchique para assistirem à vasta programação cultural na
noite de passagem de ano, "que será uma noite diferente e de festa".
 
Aquele responsável, que dirige o projeto cultural que se desenvolve em territórios de baixa densidade,
estima que os espetáculos de novo circo, que vão ser apresentados até ao dia 05 de janeiro, em duas
sessões diárias, possam ser vistos por cerca de sete mil pessoas.
 
"Atendendo ao elevado número de pessoas que nos três anos anteriores assistiram ao espetáculo,
decidimos este ano duplicar a oferta com duas sessões diárias em horários diferentes e com duas
companhias", sublinhou.
 
O primeiro espetáculo sobe ao palco às 18:00, com a companhia francesa Le P'tit Circk, a apresentar
'Les Dodós', num misto de acrobacia e música, enquanto os belgas do Collectif Malunés, levam à cena
'Forever Happily', pelas 21:30.
 
"O primeiro é protagonizado por cinco jovens músicos e o segundo 'vira de pernas para o ar' todos os
contos de fadas, como o Capuchinho Vermelho, a Pequena Sereia e a Branca de Neve através do
teatro, da música e acrobacias", indicou.
 
Segundo o diretor artístico, "as peças retratam temas atuais, pois abordam algumas das questões e
problemas da nossa sociedade no dia-a-dia, proporcionando uma experiência diferente para viver em
famílias e com amigos no em final de ano".
 
Além dos dois espetáculos de novo circo, na noite de passagem de ano haverá um concerto pela
orquestra Vicentina, dirigida por André Duarte, com entrada livre.
 
O projeto Lavrar o Mar é um programa destinado a promover a oferta cultural em época baixa no
território entre Aljezur e Monchique, no distrito de Faro, apoiado pelo 365 Algarve e pelo Turismo de
Portugal.
 
Lusa
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Elevada ocupação hoteleira no Algarve para a passagem de ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/12/2019

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b97db203

 
No Algarve, há municípios que optaram por ligar as comemorações de Natal à festa de fim de ano,
para cativar mais turistas que, nesta altura, são sobretudo portugueses.
 
O mercado nacional conta muito com alojamento privado e segundas habitações, mas também escolhe
hotéis e a ocupação chega aos 90 por cento.
 
RTP
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Vem aí um Festival dedicado às amendoeiras em flor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/12/2019

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5801620b

 
Iniciativa tem apoio do 365Algarve
 
Animação de rua, ateliers infantis, gastronomia, música e teatro. Estes vão ser alguns dos
condimentos do primeiro Festival das Amendoeiras em Flor que se vai realizar a 1 e 2 de Fevereiro,
em Alta Mora (Castro Marim).
 
O evento  vem dar resposta ao consecutivo aumento do número de participantes nos passeios
pedestres "Amendoeiras em Flor", organizados pela Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos
Amigos da Alta Mora (ARCDAA) , explica a Câmara de Castro Marim.
 
Com o apoio do programa 365Algarve, este Festival pretende lançar-se como uma referência turística,
cultural e gastronómica do Algarve em época baixa, procurando, assim, reduzir alguns impactos da
sazonalidade na economia regional.
 
Por outro lado, é uma ação de sensibilização para os valores da serra algarvia, com um enorme
potencial de afirmação no roteiro turístico do Algarve. O Festival das Amendoeiras em Flor apresenta-
se como um "produto" alternativo, que valoriza a dieta mediterrânica, a força identitária e a
autenticidade deste território.
 
Em meados de Janeiro, costumamos ver a paisagem da serra algarvia transformar-se. Habitualmente
mosqueados de verde e castanho,  os campos são retalhados dos tons rosa e branco das amendoeiras
em flor, proporcionando, sem dúvida, uma das paisagens mais bonitas da estação e que resultará num
dos recursos endógenos mais procurados, mais versáteis e com mais potencial da região algarvia: a
amêndoa , enquadra a autarquia.
 
A iniciativa pretende também incrementar o crescimento de mais plantações de amendoeiras, numa
estratégia que procura rentabilizar as várias vertentes do produto, que pode passar pelas artes,
desporto de natureza ou gastronomia.
 
Com animação de rua, ateliers infantis, gastronomia, música e teatro, o Festival das Amendoeiras em
Flor é gratuito, no entanto os passeios pedestres têm o valor de 14 euros e têm inscrições limitadas,
garantindo pequeno-almoço, almoço, seguro, abastecimentos e brinde.
 
As crianças dos 6 aos 12 anos, pagam apenas 8 euros. Para mais informações ou inscrições:
arcdaa@gmail.com ou 965 284 657.
 
Organizado pela ARCDAA com o apoio do 365Algarve, o Festival das Amendoeiras em Flor conta
também com as parcerias do Município de Castro Marim, Junta de Freguesia de Odeleite, Associação
Odiana e Associação Artística Satori e com a colaboração da ADRIP (Associação de Defesa,
Reabilitação, Investigação e Promoção do Património Natural e Cultural de Cacela), da concessionária
Mscar, da empresa de segurança Especial1 e da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de St.
António.
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CM TV

 	Duração: 00:01:21

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 84169930

 
28-12-2019 20:17

1 1 1

Mais de 10 mil acidentes nas estradas do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cb949381-4d4a-4009-898c-

4aaadeab0e3f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Só este ano, houve mais de 10 mil acidentes nas estradas na região do Algarve. 36 pessoas morreram
e mais de 200 ficaram feridas com gravidade.
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TVI

 	Duração: 00:01:52

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 84169714

 
28-12-2019 20:16
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Passagem de ano no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a476d58e-9d5e-4297-9b27-

284da9090479&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Ainda no Algarve, já sente a procura nos hotéis para a passagem de ano. Desta vez, o setor turístico
prevê estadias mais curtas, isto pelo facto da festa acontecer a uma terça-feira, mas as taxas de
ocupação deverão rondar os 90 por cento.
Comentários de Hugo Gonçalves, diretor Tivoli Marina Vilamoura; Elidérico Viegas, Ass. Hotéis e
Empreendimentos Turísticos.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2019-12-29 09:47
 TVI - Jornal da Uma , 2019-12-29 13:42
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2019-12-29 13:42
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2019-12-28 20:16
 TVI 24 - Notícias , 2019-12-28 00:34
 TVI - Diário da Manhã , 2019-12-30 08:27
 TVI 24 - Notícias , 2019-12-29 19:31
 TVI - Diário da Manhã , 2019-12-30 09:50
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2019-12-30 08:27
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2019-12-30 09:50
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TVI

 	Duração: 00:01:45

 	OCS: TVI - Jornal das 8
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Bom tempo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9b4ebe97-a167-4d51-ba84-

b692efd2db59&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Este último fim-de-semana de 2019 está a ser marcado pelo bom tempo e as temperaturas acima
daquilo que é habitual para esta época do ano. No Algarve não falta quem queira aproveitar o sol e as
esplanadas ganham um especial relevo.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2019-12-29 09:46
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2019-12-28 20:15
 TVI 24 - Notícias , 2019-12-28 00:32
 TVI 24 - Notícias , 2019-12-29 12:42
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SIC Notícias

 	Duração: 00:05:40

 	OCS: SIC Notícias - Imagens de Marca

 
ID: 84169119

 
28-12-2019 17:41

1 1 1

A Excelência do Luxo: Cascade Wellness Resort

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ee955ba1-476b-4aba-93a3-

7af4f74ec181&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A natureza marca o ritmo do tempo que escorre sereno como água da cascata. Contemplamos o
simples olhar de uma gaivota. É este luxo que nos faz parar, respirar e sentir, que o Cascade quer
oferecer de uma forma genuína, seguindo as tendências do turismo experiencial. Um resort que se
estende entre a praia Dona Ana e a  praia do Canavial, especializado no segmento do wellness e
conceituado no mercado do futebol como lugar de excelência para acolher as grandes equipas
profissionais de todo o mundo.
Comentários de Silvana Pombo, diretora geral Cascade Wellness Resort; Diogo Pereira, chef executivo
Cascade Wellness Resort.

 
Repetições: SIC Notícias - Imagens de Marca , 2019-12-29 10:39
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SIC

 	Duração: 00:02:23

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 84167280

 
28-12-2019 13:38

1 1 1

Passagem de ano no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cff2fe01-b9fe-4199-8e0a-

eb682fd5b20f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, estão a ser preparadas várias festas gratuitas e ao ar livre, e parece que o tempo vai
ajudar.
Comentários de Vítor Aleixo, presidente da C. M. de Loulé; José Carlos Rôlo, presidente da C. M. de
Albufeira.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2019-12-28 13:39
 SIC Notícias - Jornal das Duas , 2019-12-28 14:33
 SIC Notícias - Notícias , 2019-12-28 16:38
 SIC Notícias - Notícias , 2019-12-28 18:39
 SIC - Jornal da Noite , 2019-12-28 20:59
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2019-12-28 19:51
 SIC Notícias - Notícias , 2019-12-28 21:52
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2019-12-28 00:42
 SIC Notícias - Notícias , 2019-12-29 11:35
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TSF

 	Duração: 00:18:56

 	OCS: TSF - Negócios em Português

 
ID: 84186796

 
28-12-2019 08:30

Centro de Congressos do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=10fae3f8-1427-48aa-b672-

4f2efd772d3c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O novo Centro de Congressos do Algarve nasceu após um investimento de 10 milhões de euros, e foi
projetado para ter uma capacidade máxima entre 3 a 4 mil pessoas, e com diferentes valências.
Conversa com Hugo Gonçalves, diretor geral do Centro de Congressos do Algarve.
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Algarve recebe 2020 com Humor, Tradição e muita Música
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/12/2019

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8900e3e1

 
Humor, magia e celebração de tradições preenchem a agenda do Algarve para dar as boas-vindas a
2020. São dezenas de eventos preparados para os milhares de residentes algarvios e de turistas, que
escolhem a região para receber uma nova década, e que podem já ser consultados no  Guia Algarve
para janeiro, disponível para download aqui.
 
O ano arranca com o festival de humor Solrir que, entre 01 e 04 de janeiro, leva ao palco do auditório
do Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira, nomes de artistas de luxo como Eduardo Madeira,
Manuel Marques, Fernando Rocha, Aldo Lima, Nilton, Serafim e Marco Horácio com o seu personagem
Rouxinol Faduncho.
 
O primeiro mês do ano reserva também muita magia com o espetáculo Impossível ao Vivo, trazido por
um dos mais premiados mágicos internacionais, o português Luís de Matos, que se apresenta no
Teatro das Figuras, em Faro, nos dias 16, 17, 18 (com sessões às 21h30) e 19 de janeiro (com sessão
às 17h00).
 
Janeiro é, igualmente, sinónimo de tradição e, por isso, diversos os encontros e espetáculos de
charolas acontecem em toda a região, desde Tavira, a São Brás de Alportel, passando por Paderne,
Silves a Faro. É precisamente a capital algarvia que recebe o 39.º Encontro de Charolas da Cidade de
Faro, o último grande espetáculo dedicado a esta expressão popular (dia 12, às 15h00, no Teatro das
Figuras).
 
A música é um dos pontos fortes da agenda para o início do ano. Entre os destaques estão os
concertos de Rodrigo Leão (04 de janeiro, às 19h00) e de Salvador Sobral (24 e 25 de janeiro, às
21h30), que decorrem no Centro Cultural Auditório Duval Pestana, em Lagos.
 
Como já vai sendo hábito, o programa cultural  365 Algarve  presenteia residentes e turistas com uma
diversidade de atividades para todos os gostos. A 01, 03, 04 e 05 de janeiro, no âmbito do Novo Ano,
Novo Circo, as companhias Le P'tit Cirk e Collectif Malunés apresentam em Monchique os espetáculos
Les Dodos e Forever Happily..., respetivamente. Durante todo o mês, continuam a chegar os
momentos musicais do Jazz nas Adegas. Todas as informações sobre estas e outras propostas
culturais para o mês de janeiro, disponíveis em www.365algarve.pt.
 
Todas as informações destas e de outras sugestões na edição de janeiro de 2020 do  Guia Algarve , a
agenda de eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do
Algarve. O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil
exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de
Faro, rent-a-car e campos de golfe da região.
 
LPM
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O que lhe reserva o Guia Algarve para o primeiro mês da década?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/12/2019

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=897ef66c

 
São dezenas de eventos preparados para os milhares de residentes algarvios e de turistas, que
escolhem a região para receber uma nova década, e que podem já ser consultados no  Guia Algarve
para janeiro.
 
Segundo a RTA, o ano arranca com o festival de humor Solrir que, entre 01 e 04 de janeiro, leva ao
palco do auditório do Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira, nomes como Eduardo Madeira,
Manuel Marques, Fernando Rocha, Aldo Lima, Nilton, Serafim e Marco Horácio com o seu personagem.
 
O primeiro mês do ano reserva também muita magia com o espetáculo Impossível ao Vivo, trazido por
um dos mais premiados mágicos internacionais, o português Luís de Matos, que se apresenta no
Teatro das Figuras, em Faro, nos dias 16, 17, 18 (com sessões às 21h30) e 19 de janeiro (com sessão
às 17h00).
 
Janeiro é mês de Charolas, em Tavira, São Brás de Alportel, Paderne, Silves ou Faro. É precisamente a
capital algarvia que recebe o 39.º Encontro de Charolas da Cidade de Faro, o último grande espetáculo
dedicado a esta expressão popular (dia 12, às 15h00, no Teatro das Figuras).
 
A música é um dos pontos fortes da agenda para o início do ano. Entre os destaques estão os
concertos de Rodrigo Leão (04 de janeiro, às 19h00) e de Salvador Sobral (24 e 25 de janeiro, às
21h30), que decorrem no Centro Cultural Auditório Duval Pestana, em Lagos.
 
Como já vai sendo hábito, o programa cultural  365 Algarve  presenteia residentes e turistas com uma
diversidade de atividades para todos os gostos. A 01, 03, 04 e 05 de janeiro, no âmbito do Novo Ano,
Novo Circo, as companhias Le P'tit Cirk e Collectif Malunés apresentam em Monchique os espetáculos
Les Dodos e Forever Happily..., respetivamente. Durante todo o mês, continuam a chegar os
momentos musicais do Jazz nas Adegas. Mais informações sobre estas e outras propostas culturais
para o mês de janeiro, disponíveis em www.365algarve.pt.
 
Todas as informações destas e de outras sugestões na edição de janeiro de 2020 do 
Guia Algarve
 , a agenda de eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo
do Algarve. O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil
exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de
Faro, rent-a-car e campos de golfe da região.
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Fogo de artifício e concertos ao ar livre são os principais atrativos da programação apresentada pelas autarquias 

PASSAGEM DE ANO. FESTAS EM VÁRIOS LOCAIS DA REGIÃO 

Fim de ano algarvio atrai 
meio milhão de pessoas 
PREFERÊNCIA  O-Portugueses são os turistas que mais procuram o Algarve nesta altura do ano 
DESVANTAGEM  O Festa a meio da semana não permite aumentar estadias e deverá reduzir receitas 

DIANA SANTOS GOMEZ 

C erva de meio milhão de 
pessoas são esperadas no 
Algarve durante os feste-

jos da Passagem de Ano, segun-
do a previsão da Associação dos 
Hotéis e Empreendimentos Tu-
rísticos cio Algarve (META). 

Numa fase em que se atraves-
sa a época baixa no setor do tu-
rismo, os portugueses são os 
que mais procuram a região 
nesta altura do ano. "É um pe-
ríodo em que recebemos sobre-
tudo mais portugueses", expliT 

SOTAVENTO ESTÁ A SER 
A ZONA MAIS PROCURADA 
PARA A PASSAGEM DE ANO 

cou ao CM Elidérico Viegas, 
presidente da AHETA, que con-
sidera que este ano "o volume 
de negócios para os hotéis e 
empreendimentos turísticos 
será inferior", tendo em consi-
deração que a Passagem de Ano 
acontece a meio cia semana e "a 
estadia dos turistas será mais 
curta". Ainda de acordo com o 
mesmo responsável da AIIETA, 
a zona do Sotavento é, até este 
momento, a zona mais procu -  

rada pelos portugueses para dar 
as boas-vindas ao novo ano. 

Para atrair cada vez mais pes-
soas à região, as várias autar-
quias do Algarve apostaram 
numa programação diversifi-
cada, incluindo concertos com 
entrada livre e espetáculos de 
fogo de artifício. Estão previstos  

espetáculos ao ar livre em La-
gos, Portimão, Armação de Pe-
ga, Albufeira, Quarteira, Faro, 
Tavira, Olhão e Monte Gordo. 
"O trabalho realizado pelas cã 
maras é sempre uma mais-va-
lia", assume Elidérico Viegas, 
no sentido de "cativar mais 
pessoas". Para receber as mi-

  

lhares de pessoas que procuram 
a região para entrar no ano de 
2020, o Algarve dispõe de cerca 
de 130 mil camas em unidades 
hoteleiras registadas, às quais se 
adicionam, aproximadamente, 
cerca de 130 mil camas prove-
nientes de unidades de aloja-
mento local.* 
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Lagos apoia o projeto "Museu Zer0"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/12/2019

Meio: Jornal do Algarve Online

URL: https://jornaldoalgarve.pt/lagos-apoia-o-projeto-museu-zer0/

 
A Câmara Municipal de Lagos aprovou uma proposta de contrato de parceria a celebrar entre o
município e o Instituto Lusíada da Cultura e a AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve no
âmbito do "Museu Zer0" para a criação de um museu especialmente dedicado à arte digital. O projeto
conta, para além de Lagos, com a colaboração de vários municípios, através da criação de uma
sinergia com as escolas e de uma programação cultural direcionada para essa forma de Arte.
 
O projeto Museu Zer0://centro de arte d1g1tal, nascido nas instalações da Cooperativa Agrícola em
Santa Catarina da Fonte do Bispo (Tavira), surge da vontade de se criar no Algarve um local de
representação física de obras de arte de carácter digital com vista ao reconhecimento nacional e
internacional da região e da sua potencialidade artística. As obras apresentadas serão diretamente
concebidas para serem exibidas nos espaços desse museu, mas também oriundas de acervos de
outros museus internacionais, sempre apostando na inovação, nas novas tecnologias e na criatividade
dos artistas residentes, portugueses e estrangeiros.
 
Contando com a parceria de vários municípios algarvios, a autarquia de Lagos aprovou em Reunião de
Câmara o contrato com o Instituto Lusíada de Cultura e a AMAL que visa a atribuição de um apoio
financeiro de 3 500 EUR para suportar o projeto. Esse contrato inclui, entre outros aspetos, o
estabelecimento de um programa de iniciativas de sensibilização e educação junto de agrupamentos
escolares com o objetivo de aproximar a comunidade escolar ao "Museu Zer0" e ao seu conceito. Em
adição, a parceria tem também o intuito de apresentar as obras digitais criadas no âmbito das
atividades do projeto nos espaços detidos pelo Museu ou pelo município de Lagos.
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/freis/
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Turismo: Cresce ou não em 2020?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/12/2019

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Sónia Bexiga

URL: https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/turismo-cresce-ou-nao-em-2020-529655

 
Para a recém-chegada secretária de Estado Turismo, Rita Marques, o setor atingiu o seu "estado
maduro", o qual não é sinónimo de estagnação mas sim de crescimento moderado
 
Enquanto os decisores políticos e os principais agentes económicos do setor vão alinhando na
perspetiva otimista de um crescimento que continuará, ainda que a ritmo inferior ao alcançado nos
últimos anos, os resultados obtidos na entrada do último trimestre deste ano deixam a porta
entreaberta a um sentido diferente na trajetória do setor vedeta da economia portuguesa.
 
Para a recém-chegada secretária de Estado Turismo, Rita Marques, o setor atingiu o seu "estado
maduro", o qual não é sinónimo de estagnação mas sim de crescimento moderado.
 
Contudo, admite que estão longe dos aumentos de dois dígitos que o caracterizaram nos últimos anos.
A inevitabilidade do compasso a dois dígitos é corroborada por Francisco Calheiros, presidente da
Confederação do Turismo de Portugal, defendendo mesmo não ser possível crescer infinitamente a tal
ritmo, porém, se solucionadas questões prementes como o aeroporto de Lisboa ou a falta de recursos
humanos qualificados, entre outros, o setor continuará a registar um crescimento sustentado.
 
Com a moderação e a desaceleração nos pratos da balança, os números da atividade turística de
outubro deste ano, apurados pelo Instituto Nacional de Estatística, veem reforçar a inversão de
sentido dos últimos meses e os recuos voltam a evidenciar-se com a estada média a ficar-se pelas
2,55 noites, numa redução de 3,2%; a taxa de ocupação foi de 48,7% (menos 1,2 p.p.), e as receitas
totais, a desacelerar para 5,4%, atingiram 387,9 milhões de euros.
 
Em jeito de "big picture", a Conta Satélite do Turismo sobre 2018, agora apresentada pelo INE, vem
mostrar que o Valor Acrescentado Bruto gerado pelo Turismo (VABGT) atingiu 14.091 milhões de
euros em 2018 (em 2017 tinham sido 13.045 milhões e em 2016, 11.123 milhões). Ainda que esteja
em causa um aumento de 8% do VAB, não deixa de representar uma desaceleração relativamente aos
17,3% verificados em 2017.
 
Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor
 
Ler mais
 
Sónia Bexiga
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Algarve recebe 2020 com humor, tradição, circo e muita música
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/12/2019

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ce0a65b3

 
Já está disponível o  Guia Algarve  para Janeiro
 
Humor, magia e celebração de tradições preenchem a agenda do Algarve para dar as boas-vindas a
2020. São dezenas de eventos preparados para os milhares de residentes algarvios e de turistas, que
escolhem a região para receber uma nova década, e que podem já ser consultados no  Guia Algarve
para janeiro, disponível para download aqui.
 
O ano arranca com o festival de humor Solrir que, entre 01 e 04 de janeiro, leva ao palco do auditório
do Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira, nomes de artistas de luxo como Eduardo Madeira,
Manuel Marques, Fernando Rocha, Aldo Lima, Nilton, Serafim e Marco Horácio com o seu personagem
Rouxinol Faduncho.
 
O primeiro mês do ano reserva também muita magia com o espetáculo Impossível ao Vivo, trazido por
um dos mais premiados mágicos internacionais, o português Luís de Matos, que se apresenta no
Teatro das Figuras, em Faro, nos dias 16, 17, 18 (com sessões às 21h30) e 19 de janeiro (com sessão
às 17h00).
 
Janeiro é, igualmente, sinónimo de tradição e, por isso, diversos os encontros e espetáculos de
charolas acontecem em toda a região, desde Tavira, a São Brás de Alportel, passando por Paderne,
Silves a Faro.
 
É precisamente a capital algarvia que recebe o 39º Encontro de Charolas da Cidade de Faro, o último
grande espetáculo dedicado a esta expressão popular (dia 12, às 15h00, no Teatro das Figuras).
 
A música é um dos pontos fortes da agenda para o início do ano. Entre os destaques estão os
concertos de Rodrigo Leão (04 de janeiro, às 19h00) e de Salvador Sobral (24 e 25 de janeiro, às
21h30), que decorrem no Centro Cultural Auditório Duval Pestana, em Lagos.
 
Como já vai sendo hábito, o programa cultural  365 Algarve  presenteia residentes e turistas com uma
diversidade de atividades para todos os gostos. A 01, 03, 04 e 05 de janeiro, no âmbito do Novo Ano,
Novo Circo, as companhias Le P'tit Cirk e Collectif Malunés apresentam em Monchique os espetáculos
Les Dodos e Forever Happily..., respetivamente.
 
Durante todo o mês, continuam a chegar os momentos musicais do Jazz nas Adegas. Todas as
informações sobre estas e outras propostas culturais para o mês de janeiro, disponíveis em
www.365algarve.pt.
 
Todas as informações destas e de outras sugestões na edição de janeiro de 2020 do  Guia Algarve , a
agenda de eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do
Algarve.
 
O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil exemplares e
distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car
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e campos de golfe da região.
 
Sul Informação
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NÃO PERCA OS ESPETÁCULOS DE FIM DE ANO NO ALGARVE
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ALGARVE RECEBE 2020 COM HUMOR, TRADIÇÃO E MUITA MÚSICA
 
Humor, magia e celebração de tradições preenchem a agenda do Algarve para dar as boas-vindas a
2020.
 
São dezenas de eventos preparados para os milhares de residentes algarvios e de turistas, que
escolhem a região para receber uma nova década, e que podem já ser consultados no  Guia Algarve
para janeiro, disponível para download aqui.
 
O ano arranca com o festival de humor Solrir que, entre 01 e 04 de janeiro, leva ao palco do auditório
do Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira, nomes de artistas de luxo como Eduardo Madeira,
Manuel Marques, Fernando Rocha, Aldo Lima, Nilton, Serafim e Marco Horácio com o seu personagem
Rouxinol Faduncho.
 
O primeiro mês do ano reserva também muita magia com o espetáculo Impossível ao Vivo, trazido por
um dos mais premiados mágicos internacionais, o português Luís de Matos, que se apresenta no
Teatro das Figuras, em Faro, nos dias 16, 17, 18 (com sessões às 21h30) e 19 de janeiro (com sessão
às 17h00).
 
Janeiro é, igualmente, sinónimo de tradição e, por isso, diversos os encontros e espetáculos de
charolas acontecem em toda a região, desde Tavira, a São Brás de Alportel, passando por Paderne,
Silves a Faro. É precisamente a capital algarvia que recebe o 39.º Encontro de Charolas da Cidade de
Faro, o último grande espetáculo dedicado a esta expressão popular (dia 12, às 15h00, no Teatro das
Figuras).
 
A música é um dos pontos fortes da agenda para o início do ano. Entre os destaques estão os
concertos de Rodrigo Leão (04 de janeiro, às 19h00) e de Salvador Sobral (24 e 25 de janeiro, às
21h30), que decorrem no Centro Cultural Auditório Duval Pestana, em Lagos.
 
Como já vai sendo hábito, o programa cultural  365 Algarve  presenteia residentes e turistas com uma
diversidade de atividades para todos os gostos. A 01, 03, 04 e 05 de janeiro, no âmbito do Novo Ano,
Novo Circo, as companhias Le P'tit Cirk e Collectif Malunés apresentam em Monchique os espetáculos
Les Dodos e Forever Happily..., respetivamente. Durante todo o mês, continuam a chegar os
momentos musicais do Jazz nas Adegas. Todas as informações sobre estas e outras propostas
culturais para o mês de janeiro, disponíveis em www.365algarve.pt.
 
Todas as informações destas e de outras sugestões na edição de janeiro de 2020 do  Guia Algarve , a
agenda de eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de Turismo do
Algarve. O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 50 mil
exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de
Faro, rent-a-car e campos de golfe da região.
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