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Impacto do Brexit no turismo do Algarve
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Com o Brexit mesmo à porta, o setor do turismo no Algarve continua a crescer. Apesar dos receios
iniciais o pior já passou.
Declarações do presidente do Turismo do Algarve.
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PAULO PIMENTA

Portugal está no grupo onde a maioria das pernoitas é de estrangeiros (66% do total)

Apesar da tendência de abrandamen-

to na taxa de crescimento do turismo 

em Portugal, a subida registada per-

mite ao país crescer acima da média 

da União Europeia (UE). De acordo 

com os dados ontem disponibilizados 

pelo o Eurostat, gabinete europeu de 

estatísticas, o número de dormidas 

em 2019 terá tido uma subida de 3,4% 

(para 76,9 milhões), taxa que compa-

ra com os 2,4% da média da UE (supe-

rando os 3200 milhões). 

“Desde 2009, registou-se um 

aumento constante do número de 

dormidas em estabelecimentos turís-

ticos na UE, especialmente devido ao 

aumento das dormidas de não resi-

dentes no país visitado”, destaca, por 

sua vez, o comunicado enviado pela 

Comissão Europeia. 

Segundo aquela que é a primeira 

estimativa do Eurostat para o ano 

passado e que inclui as dormidas de 

Dormidas de turistas  
em Portugal crescem  
acima da União Europeia

negócios ou de lazer (o número de 

turistas será necessariamente infe-

rior), Portugal está no grupo onde a 

maioria das pernoitas é de estrangei-

ros (66% do total, quando a média da 

UE é de 47%).  

Aqui, a liderança cabe a Malta 

(95%), seguindo-se países como Chi-

pre (94%) e Croácia (92%). 

No sentido contrário, estão merca-

dos como a Roménia, com a maior 

fatia de noites a caber aos residentes 

(83%), seguindo-se a Alemanha e a 

Polónia (ambos com 80%). 

Já em número absolutos, a lideran-

ça cabe a Espanha, com 469 milhões 

de dormidas (uma ligeira subida de 

0,5% face a 2018), seguida de perto 

por França, com 446 milhões (mais 

0,8%), e pela Alemanha, com 436 

milhões (mais 4%). 

Os últimos dados o ciais do sector 

do alojamento turístico em Portugal, 

disponibilizados pelo INE, dizem res-

peito aos 11 primeiros meses do ano, 

período em que as dormidas aumen-

taram 3,9%, com os residentes a cres-

cer 6,3% e os não residentes 3%. As 

receitas tiveram também uma subi-

da, chegando aos 4071 milhões de 

euros (mais 7,2%), mas o tempo de 

estada média sofreu uma quebra, 

descendo 3%, para 2,6 noites. 

E, segundo os dados do banco cen-

tral, entre Janeiro e Outubro, o saldo 

da rubrica de viagens e turismo subiu 

4,5%, para os 11.563 milhões (as 

exportações de turismo chegaram 

aos 16.155 milhões, o equivalente a 

20,3% de todas as vendas ao exterior, 

prevendo-se que um novo recorde 

seja batido este ano). 

Incógnitas para 2020 
No dia 20 de Janeiro, a Organização 

Mundial do Turismo (OMT), organis-

mo ligado às Nações Unidas, a rmou 

que o turismo internacional tinha 

voltado a crescer em 2019, o que 

sucede de forma consecutiva pela 

décima vez. 

De acordo com a OMT, registaram-

se 1,5 mil milhões de chegadas de 

turistas internacionais, o que repre-

senta uma subida de 4% (valor abaixo 

do registado no ano anterior), num 

ambiente de alguma incerteza políti-

ca e económica. Esta taxa é a mesma 

que está prevista para este ano, mas 

está sempre dependente de diversos 

factores. Neste momento, a maior 

incógnita é o impacto do novo coro-

navírus, na China e no resto do mun-

do. E que levou já a perdas no turis-

mo durante as celebrações do Novo 

Ano chinês, esta semana.  

Primeira estimativa aponta 
para uma subida de 2,4%  
na União Europeia,  
quando em Portugal  
o aumento foi de 3,4%

Turismo
Luís Villalobos
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"Hotelaria do Algarve necessita de três a quatro mil trabalhadores" no próximo Verão
 
Elidérico Viegas, presidente da Direcção Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve, em entrevista ao 'Correio de Lagos'
 
"Não é certo que vá haver uma quebra de turistas oriundos do Reino Unido. Penso mesmo que se vai
verificar a situação oposta", afirma, em entrevista concedida ao 'site' do  Correio de Lagos , o
presidente da Direção da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
confrontado com os reflexos da prevista saída do Reino Unido da União Europeia. E isto porque,
acrescenta, "o aumento do preço do petróleo e, por conseguinte, do combustível para aviões ('Jet
Fuel'), vai onerar o preço das passagens aéreas, designadamente para destinos concorrentes mais
distantes."
 
Reino Unido, com 30,5 por cento, Portugal (20,5 por cento) e Alemanha (10,2 por cento) foram os
principais mercados de que o Algarve mais beneficiou em 2019. E para 2020, as previsões apontam
para "um ano turístico idêntico", numa altura em que a Espanha continua a ser o maior concorrente.
 
Sem papas na língua, Elidérico Viegas aproveita, uma vez mais, para deixar recados ao Governo sobre
aquilo que aponta como problemas estruturais do Algarve, com destaque para a falta de requalificação
da Estrada Nacional nº. 125, da ligação ao aeroporto de Faro e da eletrificação da linha férrea, bem
como a necessidade do Hospital Central e do Pavilhão Multiusos, entre muitas outras lacunas.
 
Correio de Lagos - Que balanço faz sobre o ano de 2019? Foi melhor, igual, ou pior do que 2018?
 
Elidérico Viegas - Os resultados turísticos de 2019 podem ser considerados positivos, na justa medida
em que as expectativas eram pouco animadoras no início do ano. As taxas de ocupação mantiveram-
se ao nível das verificadas no ano anterior, ou seja, 63,8 por cento, mais 0,6 por cento do que em
2018.
 
O volume de negócios, porém, mostrou um comportamento mais favorável, tendo crescido 3,9 por
cento face ao período homólogo.
 
Correio de Lagos - Houve mais turistas no Algarve? E em que zonas? De onde vieram?
 
Elidérico Viegas - Os principais mercados emissores de turistas para o Algarve foram o Reino Unido
(30,5%), Portugal (20,5%), Alemanha (10,2%), Holanda (6,5%), Irlanda (5,8%), França (5,2%) e
Espanha (4,2%). A zona geográfica de Armação de Pera / Carvoeiro, mais exposta ao mercado
alemão, viu a procura baixar 2 por cento, tendo as restantes áreas geográficas regionais apresentado
subidas ligeiras, sendo de destacar as zonas da Praia da Rocha / Alvor (+2,8%) e Vilamoura /
Quarteira / Quinta do Lago / Vale do Lobo (+3,8%).
 
"O gasto médio por turista foi de 57 euros nas unidades de alojamento do Algarve"
 
Correio de Lagos - Em média, quanto gastou por dia cada turista? Em que tipo de hotéis ficaram
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alojados e quantos dias?
 
Elidérico Viegas - O gasto médio por turista foi de 57 euros nas unidades de alojamento do Algarve,
enquanto o RevPar (Rendimento por Quarto Disponível) aumentou 3 por cento para 54 euros. A
estadia média voltou a baixar, tendo passado de 4,8 para 4,6 dias em média. Esta tendência tem
vindo a acentuar-se nos últimos anos e constitui já um dos grandes desafios do turismo do Algarve:
aumentar a estadia média.
 
Os hotéis de 5 estrelas registaram a melhor performance (+8%), apesar da taxa média de ocupação
anual ser a mais baixa (60,5%). Recordo que a ocupação média anual é de 63,8% no Algarve.
 
Correio de Lagos - Em que mercados se registaram quebras e qual o motivo? E o que está a ser feito
para inverter essa situação?
 
Eliérico Viegas - As principais quebras registaram-se no mercado alemão (- 11,7%) e no holandês (-
8,4%), para citar apenas os mais importantes. As razões parecem resultar da situação económica
menos favorável que estes países atravessam, já que todos os destinos turísticos nossos concorrentes
foram afetados.
 
Até ao momento, segundo o nosso conhecimento, nada foi e/ou está previsto fazer para esbater a
situação.
 
Correio de Lagos - E em termos de receitas, quantos milhões de euros conseguiram as empresas?
 
Elidérico Viegas - Os proveitos totais ascenderam a 1.220 milhões de euros no alojamento classificado
oficialmente.
 
Correio de Lagos - Quais as repercussões até ao momento para o Algarve da anunciada saída do Reino
Unido da União Europeia, o chamado 'Brexit'? E o que espera a partir de agora?
 
Elidérico Viegas - O efeito mais visível do 'Brexit', traduziu-se em uma quebra na procura de turistas
britânicos em 2017 e 2018 de 8,5 e 6 por cento, respetivamente. Em 2019, o mercado britânico
registou uma subida de 4 por cento. Esta recuperação contribuiu, decisivamente, para esbater as
descidas dos restantes mercados, (alemão e holandês), evitando, assim, um saldo negativo nas
nossas contas turísticas do ano. Outro aspeto negativo associado ao 'Brexit' tem sido a desvalorização
da libra face ao euro e a consequente diminuição do poder de compra dos turistas ingleses, embora
estejamos a assistir, no seguimento das eleições inglesas, à recuperação da libra.
 
Não é certo que vá haver uma quebra de turistas oriundos do Reno Unido. Penso mesmo que se vai
verificar a situação oposta. E isto porque o aumento do petróleo e, por conseguinte, do combustível
para aviões ('Jet Fuel'), vai onerar o preço das passagens aéreas, designadamente para destinos
concorrentes mais distantes.
 
Neste contexto, a proximidade do Algarve à Grã-Bretanha, aliada ao facto de sermos servidos por
voos regulares "low cost", constitui uma mais valia competitiva importante face à generalidade da
concorrência mais direta, nomeadamente no Mediterrâneo Oriental, onde sobressaem a Turquia e o
Egipto, por exemplo.
 
"Cinquenta por cento dos hotéis e aldeamentos turísticos encerram durante a época baixa"
 
Correio de Lagos - Como está a ser a denominada época baixa do turismo (Outubro / Março) no
Algarve?
 
Elidérico Viegas - A temporada baixa constitui a maior fragilidade do turismo do Algarve. Este ano não
é exceção. Em boa verdade, apesar de algumas boas vontades e intenções, nada de substancial foi
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feito para esbater esta fraqueza regional.
 
Correio de Lagos - Quantos hotéis e de que estrelas estão encerrados? São mais ou menos do que em
2019? E quantos aldeamentos turísticos?
 
Elidérico Viegas - Também aqui não existem novidades. Cerca de 50 por cento dos hotéis e
empreendimentos turísticos encerram durante a época baixa, abrangendo todas as zonas geográficas
da região, com realce, obviamente, para aquelas que concentram o maior número de unidades
hoteleiras e turísticas - Albufeira, Vilamoura e Praia da Rocha / Alvor.
 
"À falta generalizada de mão de obra, as empresas vêm optando por manter os trabalhadores ao
longo do ano, vencendo como se estivessem a trabalhar, embora em boa verdade estejam em
recuperações, diminuindo, deste modo, as estatísticas do desemprego."
 
Correio de Lagos - O que representa essa situação em termos de desemprego? E o que tem feito o
Algarve em termos de promoção para atrair turistas durante este período? Como avalia nesse sentido
o papel da Região de Turismo do Algarve?
 
Elidérico Viegas - O impacto no desemprego é residual, na medida em que, face à falta generalizada
de mão de obra, as empresas vêm optando por manter os trabalhadores ao longo do ano, vencendo
como se estivessem a trabalhar, embora em boa verdade estejam em recuperações, diminuindo,
deste modo, as estatísticas do desemprego. Trata-se de emprego virtual, uma vez que as empresas
são forçadas a manter trabalhadores todo o ano, melhor forma de assegurar a mão de obra necessária
para enfrentar a época alta.
 
A Região de Turismo do Algarve, conforme decorre da sua lei orgânica, está confinada à animação e
promoção interna, e pouco mais. A questão é mais vasta e envolve, sobretudo, as entidades oficiais
com competências nestas aéreas, incluindo a administração central, a principal beneficiária das
receitas turísticas geradas na região.
 
Correio de Lagos - Quais os principais destinos turísticos que mais concorrência fazem ao Algarve? E o
que é necessário para enfrentar e inverter a situação?
 
Elidérico Viegas - O nosso principal concorrente, desde sempre, é a vizinha Espanha, o maior gigante
turístico mundial. Precisamos de responsáveis capazes de entender a verdadeira substância da
atividade turística e a capacidade do turismo do Algarve para gerar bens transacionáveis, ajustando as
medidas e os meios financeiros às necessidades competitivas da região, quer em termos
promocionais, quer no que se refere aos investimentos em infraestruturas e equipamentos públicos
que ainda não temos. De uma maneira geral, todos os destinos da bacia do mediterrâneo concorrem
directamente com o Algarve.
 
Apostar cada vez mais naquilo que nos identifica e, simultaneamente, nos diferencia, através de uma
estratégia assente na autenticidade, parece ser uma boa receita para sermos competitivos
relativamente aos restantes concorrentes.
 
Correio de Lagos - Foi um dos críticos sobre a anunciada criação de uma taxa municipal por parte da
maioria das autarquias do Algarve a incidir sobre o turismo. Como está a situação?
 
Elidérico Viegas - Embora anunciada por muitas autarquias, até ao momento, apenas a Câmara
Municipal de Vila Real de Santo António implementou a chamada taxa turística. A AHETA impugnou
judicialmente a referida taxa, aguardando-se, brevemente, uma decisão judicial sobre esta matéria.
Espero, vivamente, que à semelhança do que vem acontecendo um pouco por todo o lado, as
autarquias não optem pelo lançamento de mais um imposto que, em última análise, vai contribuir,
decisivamente, para retirar competitividade ao destino Algarve nos mercados internacionais.
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"As oscilações na procura vão ser diminutas. Em matéria promocional, o calcanhar de Aquiles do
Turismo Português, tanto quanto se sabe, vai continuar igual a si própria, não estando previsto
qualquer reforço de verbas nem alteração de estratégias."
 
Correio de Lagos - Como perspetiva a próxima época turística no Algarve, de Abril a Outubro?
 
Elidérico Viegas - As previsões apontam para um ano turístico mais ou menos idêntico ao de 2019,
quer em matéria de ocupação, quer no que se refere a resultados económicos empresariais.
 
Correio de Lagos - Espera mais turistas? Quais os mercados onde estão a ser feitas mais promoções?
 
Elidérico Viegas - Tal como referido anteriormente, as oscilações na procura vão ser diminutas. Em
matéria promocional, o calcanhar de Aquiles do Turismo Português, tanto quanto se sabe, vai
continuar igual a si própria, não estando previsto qualquer reforço de verbas nem alteração de
estratégias.
 
Correio de Lagos - Quais os principais problemas que destaca no Algarve?
 
Elidérico Viegas - O ancestral tratamento de desfavor dado à região em matéria de investimento
público comparativamente a outras regiões portuguesas, porventura menos rentáveis para a economia
nacional, não só não se esbateu como se acentuou ainda mais, conforme decorre do último Orçamento
de Estado.
 
Nesta matéria, o que mais sobressai é a não construção do novo Hospital Central, Espaço Multiusos /
Centro de Congressos, Policlínica Desportiva para Atletas de Alta Competição, Modernização /
Eletrificação da Linha Férrea Regional e respetivo Material Circulante, Ligação Ferroviária ao
Aeroporto, Requalificação da EN 125 e a construção das variantes em falta, etc., para citar apenas
alguns exemplos.
 
Por outro lado, ao nível da chamada envolvente, pioraram os serviços de saúde, segurança, higiene e
limpeza, abastecimento de água, electricidade, etc. Sem bons serviços de apoio não seremos
competitivos.
 
Correio de Lagos - De onde vem a mão-de-obra durante os meses de Verão e que sectores ocupa?
Como analisa essa lacuna no Algarve?
 
Elidérico Viegas - A mão de obra que trabalha na hotelaria é oriunda de vários pontos do nosso País,
com especial destaque para o Alentejo, mas também de países terceiros, designadamente da CPLP -
Comunidade de Países de Língua Portuguesa. A falta de mão de obra na economia portuguesa e,
sobretudo, no turismo do Algarve, constitui um dos maiores desafios no futuro que urge saber
ultrapassar e resolver. Contudo, a maior fatia dos nossos trabalhadores é, obviamente, natural do
Algarve.
 
Correio de Lagos - Porque é que falta pessoal nesta região para trabalhar na área do turismo? E de
quantos trabalhadores necessita o Algarve para o próximo Verão?
 
Elidérico Viegas - Estima-se que a hotelaria do Algarve necessite entre 3 a 4 mil trabalhadores para
satisfazer as carências existentes. É verdade que a falta de uma política de habitação a custos
controlados impede, na prática, a deslocação de trabalhadores de outras regiões e de outros países
para o Algarve, sendo essa uma das principais, senão a principal razão, para a falta de mão de obra
existente na hotelaria algarvia.
 
Correio de Lagos - Quanto ganham, em média, os trabalhadores?
 
Elidérico Viegas - O salário médio na hotelaria é de EUR 992,00, acrescidos de um conjunto de
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facilidades, como a alimentação, por exemplo, e outros subsídios próprios da atividade hoteleira, como
os abonos para falhas e subsídios de línguas.
 
"Não está prevista, pelo menos nos tempos mais próximos, a construção de novos hotéis no Algarve"
 
Correio de Lagos - Fala-se na construção de mais hotéis no Algarve. Quantos são necessários e em
que zonas?
 
Elidérico Viegas - Não está prevista, pelo menos nos tempos mais próximos, a construção de novos
hotéis no Algarve. São necessários aqueles que a procura e o mercado determinarem. É assim numa
economia de mercado.
 
Correio de Lagos - Quais os efeitos da criação de alojamento local e de hostéis no Algarve?
 
Elidérico Viegas - A realidade do alojamento local e dos hostéis no Algarve diferem do resto do País,
onde esta realidade é bastante recente.
 
No nosso caso, trata-se de legalizar / registar apartamentos e moradias que já tinham utilização
turística, mas não se encontravam inscritos oficialmente.
 
Por outro lado, muitos empreendimentos turísticos e pensões, refugiaram-se na figura do alojamento
local, uma vez que os requisitos legais são mais fáceis de dar cumprimento.
 
O alojamento local no Algarve oscila entre as moradias superluxuosas e os quartos de antigas pensões
residenciais, passando pela acomodação em camaratas coletivas dos hostéis.
 
Correio de Lagos - Que alertas pretende deixar às autarquias em relação à próxima época turística? E
ao Governo?
 
Elidérico Viegas - As autarquias são parte integrante da oferta turística do Algarve, nomeadamente no
que se refere à manutenção e conservação da chamada envolvente. É preciso continuar a garantir
bons serviços de apoio, como higiene e limpeza, recolha de resíduos sólidos urbanos, manutenção de
espaços verdes, abastecimento de água, etc. etc. Volto a frisar, sem bons serviços de apoio, o turismo
do Algarve não só não será competitivo como não poderá ser considerado um destino de qualidade.
 
"Não tenho vocação para ser governante"
 
Correio de Lagos - Como avalia o papel da atual secretária de Estado do Turismo, Rita Marques? Quais
os aspectos positivos e negativos?
 
Elidérico Viegas - A atual Secretária de Estado de Turismo acabou de chegar. A primeira impressão é
positiva. Parece ser determinada e, muito principalmente, empenhada em enfrentar alguns 'dossiers'
problemáticos, como a implementação de um verdadeiro programa de animação durante a época
baixa para ajudar a esbater os efeitos negativos da sazonalidade do turismo do Algarve.
 
Correio de Lagos - Se um dia chegar ao Governo, qual será a primeira medida a tomar em prol do
Algarve?
 
Elidérico Viegas - Essa hipótese está totalmente fora de questão. Não tenho vocação para ser
governante.
 
"Deu gosto ver os algarvios unidos" contra a exploração de petróleo e gás natural na costa
 
Correio de Lagos - E como sente o Algarve em termos de segurança? Faltam agentes da GNR, da PSP
e da Polícia Marítima, por exemplo?
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Elidérico Viegas - Enquanto princípio geral, a segurança é sempre insuficiente. Todos temos
consciência que o Algarve carece de mais meios humanos e técnicos para dar resposta às
necessidades da região nesta matéria.
 
Correio de Lagos - Acha que a região está minimamente preparada para enfrentar situações
problemáticas, como seca extrema, um terramoto ou um atentado terrorista?
 
Elidérico Viegas - Nada nem ninguém está, verdadeiramente, preparado para enfrentar cataclismos
desta natureza. O que podemos e devemos fazer é criar condições que permitam esbater os efeitos
negativos provocados por eventuais problemas que esperamos nunca ocorram, embora todos
saibamos que isso vai acontecer. Só não sabemos quando. Também nesta matéria, penso que há
muito a fazer, nomeadamente no que se refere ao envolvimento dos hotéis e empreendimentos
turísticos nas estratégias de proteção civil, na medida em que até agora têm sido, sucessivamente,
ignorados. E é pena.
 
Correio de Lagos - A exploração de petróleo e gás natural na costa vicentina ainda constitui uma
ameaça para o turismo? Ou tudo não passou, afinal, de um cenário?
 
Elidérico Viegas - O problema parece, definitivamente, afastado. E bem, digo eu. Esta problemática
teve o condão de unir os algarvios em torno do mesmo objetivo. Deu gosto ver.
 
*José Manuel Oliveira
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 	Duração: 00:02:04
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Portugal é considerado o melhor destino de golfe

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9413a8b3-80ca-4f31-8af8-

6d7ea360c620&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal é considerado o melhor destino de golfe. Portugal conta com 15 campos na lista dos 100
melhores da Europa.

 
Repetições: Sport TV4 - Golf & Golfistas , 2020-01-26 21:06
 Sport TV4 - Golf & Golfistas , 2020-01-27 15:36
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Sustentabilidade em análise no 8º Congresso da APECATE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2020

Meio: Event Point Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e9ca28cb

 
Sustentabilidade em análise no 8º Congresso da APECATE
 
O Congresso da APECATE vai decorrer em Faro, a 6 e 7 de fevereiro.
 
A Sustentabilidade é uma das apostas do 8º Congresso da APECATE - Associação Portuguesa de
Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos, que decorre a 6 e 7 de fevereiro, em Faro. O
tema vai estar em análise num painel, que vai abordar, entre outros, o tópico do 'overtourism'.
 
Não são novas as preocupações da atividade turística com a sustentabilidade. Mas agora há uma certa
urgência que se impõe. Assim, o congresso da APECATE apresenta um painel dedicado à
Sustentabilidade, centrando-se em três temas: "como prevenir o 'overtourism' com políticas de gestão
dos fluxos turísticos que, em simultâneo, impulsionem o desenvolvimento do setor, a qualidade do
serviço, as boas práticas empresariais, o bem-estar das populações e a conservação dos recursos
naturais; que relações podem e devem ser estabelecidas entre as exigências da sustentabilidade e as
políticas de promoção dos destinos; e qual o valor de mercado, hoje, das certificações ambientais",
explica a associação.
 
O painel, que vai ser moderado por Olga Romão, do GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do
Território e Ambiente, vai contar com a participação de John-Paul Eatock (National Coasteering
Charter), que vai falar das boas práticas empresariais em atividades de coasteering, Leonor Picão
(Turismo de Portugal), que vai apresentar a perspetiva da entidade sobre a forma como as políticas
promocionais podem influenciar as práticas de um turismo sustentável, Milena Nikolova (Adventure
Travel Trade Association), que vai mostrar o que considera ser o real 'overtourism' e apresentar
exemplos europeus de políticas de gestão de fluxos, e Paulo Gomes (SGS Portugal), que vai centrar a
sua intervenção no "estado das coisas" das certificações ambientais.
 
A sessão de abertura do 8º Congresso da APECATE vai contar com a presença de António Marques
Vidal (presidente da APECATE), Carlos Baía (vereador da Câmara Municipal de Faro) e Rita Marques
(secretária de Estado do Turismo). Segue-se a intervenção de António Sampaio da Nóvoa (embaixador
de Portugal na UNESCO), dedicada ao tema do congresso: "Turismo e Democracia - reflexões".
 
O primeiro painel do congresso tem como tema "Turismo e Democracia - agenda 2020/2025" e vai ter
a participação de Ana Jacinto (AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal), António Marques Vidal (APECATE), Eduardo Miranda (ALEP - Associação do Alojamento Local
em Portugal), Pedro Costa Ferreira (APAVT - Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo) e Raúl Martins (AHP - Associação da Hotelaria de Portugal). Uma mesa redonda com a
moderação de Francisco Sá Nogueira (APECATE).
 
"Digital - dependência versus oportunidade" é o tema do segundo painel, que tem Euclides Major
(Ozzy Ventures) e Rui Brás (Digital Group) como oradores, e João Mendes (APECATE) como
moderador. O terceiro painel é dedicado ao tema "Promoção de destino - eventos e animação turística
como fatores de qualificação e diferenciação". Participam neste painel Álvaro Covões (Everything Is
New), Anabela Afonso (Programa Cultural 365 Algarve), José Teixeira (RunPorto), Maria João Fonseca
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(Vertigem Azul) e Cláudia Caetano (APECATE), na moderação.
 
O quarto painel tem como tema "Fiscalidade - as agruras do empresário" e conta com a participação
de Carlos Montemor (ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho) e Tânia de Almeida (CCA Law
Firm), e ainda com Amílcar Nunes (Ernst & Young), como moderador. O quinto painel vai abordar o
tema "Sustentabilidade - boas práticas".
 
Seguem-se as sessões temáticas do sexto painel. Na secção de Congressos e Eventos, o debate dá-se
em torno do tema "Eventos - um setor em autogestão ou a urgência de uma estratégia setorial", com
Maarten Schram (LiveComAlliance) e Sónia Brochado (APECATE), e tambémRui Costa (Universidade
de Aveiro), na moderação. Na secção de Animação Turística, debate-se o tema "Ordenamento e
delegação de competências - a realidade do Algarve", com Carlos Baía (Câmara Municipal de Faro),
Fernando Rocha Pacheco (Polícia Marítima do Sul), José Saleiro (Vertente Natural), Rogério Neto
(Câmara Municipal de Albufeira) e Rui Palma (Palmayachts), como moderador.
 
O sétimo e último painel tem como tema "Um outro olhar" e tem como oradores Erik Seedhouse
(Embry-Riddle Aeronautical University), João Correia (Flying Sharks), João Carlos Currito (Carob
World) e, ainda a confirmar, Luís Araújo (Turismo de Portugal). A moderação está a cargo de Ana
Fernandes (APECATE). O congresso encerra com António Marques Vidal, João Fernandes (presidente
da Entidade Regional de Turismo do Algarve) e Rogério Bacalhau Coelho (presidente da Câmara
Municipal de Faro).
 
Mais informações em www.apecate.pt.
 
Tags: Congressos, Eventos, Animação Turística, Sustentabilidade, APECATE
 
27-01-2020
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MAIS&MENOS 

EMPRESAS 

ATRASOS A PAGAR 
Apenas 14 em cada 100 
empresas portuguesas 

pagaram aos fornecedo-
res nos prazos acordados 
em 2019, o que afastou 
ainda mais Portugal da mé-
dia europeia neste indica-
dor, revelou o Barómetro 
de Pagamentos da Informa 
D&B, garantindo que a si-
tuação foi "transversal a 
todas as regiões do Pais e 
setores de atividade". 

TURISMO 

MAIS INOVAÇÃO 
Mais de 40% das em-

' presas de turismo in-
vestiram em inovação no 
último ano e, embora só 
13,6% o tenham feito dire-
tamente em inovação digi-
tal, 729'0 tem vindo a au-
mentar o investimento em 
tecnologias digitais, revela 
um estudo feito pela Nova 
Information Management 
School em parceria com a 
Confederação do Turismo. 
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: I •e 

Fórum debate 
Turismo 
['Depois de Lisboa, em 2019, 
o Porto foi a cidade escolhida 
para acolher, em 2021, o Fó-
rum Munclialde Presidentes 
de Câmara da Organização 
Mundial de Turismo. A deci-
são surgiu em Madrid, à 
margem da FITUR. O fórum 
vai abordar os desafios do 
turismo sustentável. • 
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Abreu online promove verão no Algarve com reservas antecipadas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5082e055

 
Até domingo, 2 de fevereiro, decorre na Abreu online a já tradicional campanha de Reservas
Antecipadas: "O seu verão no Algarve", com descontos que podem chegar aos 50%. Esta campanha é
composta por ofertas para o destino de eleição dos portugueses, Algarve, e está também em vigor nas
agências internacionais parceiras que pretendem dar resposta a quem já está a pensar nas próximas
férias.
 
É deste modo que aquele que foi distinguido, pela terceira vez consecutiva, como o Melhor Destino de
Praia em 2019, pelos World Travel Awards, volta a estar em evidência na Abreu online. Com produto
para quem procura praia, natureza, desporto e lazer, esta seleção criada para o Algarve, reúne mais
de 150 propostas de alojamento em All Inclusive, em Família, com Crianças ou Só para Adultos e
descontos até aos 50%.
 
A campanha decorre em simultâneo em todas as agências parceiras da Plataforma de Reservas Global
até dia 2 de fevereiro, com oferta válida para estadias entre 1 de junho e 30 de setembro.
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Abreu online promove reservas antecipadas para o Verão no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=527fd48e

 
Plataforma de reservas promove descontos até 50%
 
A campanha de reservas antecipadas "O seu Verão Algarve" está de regresso à Abreu Online e até
domingo, 2 de fevereiro, há descontos que podem chegar aos 50%.
 
Com opções que vão desde a praia atá à natura, a campanha contempla mais de 150 propostas de
alojamento em All Inclusive, em família, com crianças ou só para adultos.
 
A campanha decorre em simultâneo em todas as agências parceiras da plataforma de reservas global
até dia 2 de fevereiro, com oferta válida para estadias entre 1 de junho e 30 de setembro.
 
Publituris
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Abreu lança reservas antecipadas de verão para o Algarve - com descontos até 50%
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2020

Meio: NiT New in Town Online Autores: Patrícia Naves

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=45086f5

 
Seja em regime Tudo Incluído ou só para adultos, pode já deixar as férias resolvidas se aproveitar os
pacotes promocionais.
 
Enquanto o inverno cumpre o seu curso normal de frio, chuva e até neve, o melhor mesmo é começar
a organizar as férias de verão. Sobretudo quando já consegue encontrar pacotes em reserva
antecipada - e até com desconto.
 
A Abreu lançou os programas de verão para o Algarve e, até 2 de fevereiro consegue marcar já as
suas férias com valores promocionais. Encontra estadias de cinco noites em Tudo Incluído a partir de
250EUR, enquanto nas restantes unidades - tem dezenas de opções, de pacotes com crianças a
unidades para adultos - os valores começam nos 154EUR.
 
Segundo a "Publituris", a campanha abrange mais de 150 unidades e os descontos podem chegar aos
50%, com a oferta a decorrer em simultâneo em todas as agências parceiras da plataforma até 2 de
fevereiro - para estadias entre 1 de junho e 30 de setembro. Os lugares são limitados à
disponibilidade.
 
tags:
 
abreu, algarve, férias de verão, tudo incluido, verão
 
Patrícia Naves
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reservas antecipadas para o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/01/2020

Meio: Turisver Online

URL: https://www.turisver.com/abreu-online-reservas-antecipadas-para-o-algarve/

 
"O seu Verão Algarve" é o mote da campanha de reservas antecipadas que regressa à Abreu online.
 
Em vigor até ao próximo domingo, dia 2 de Fevereiro, a campanha e reservas antecipadas da Abreu
online para a época de Verão na região algarvia apresenta descontos que podem chegar até aos 50%.
 
A campanha, que está também em vigor nas agências internacionais parceiras da Abreu online,
decorre em simultâneo em todas as agências parceiras da Plataforma de Reservas Global, incluindo as
internacionais, até dia 2 de Fevereiro, com oferta válida para estadas entre 1 de Junho e 30 de
Setembro.
 
Com produto para quem procura praia, natureza, desporto e lazer, a campanha abrange mais de 150
propostas de alojamento em diferentes regimes, nomeadamente, All Inclusive, Família, com Crianças
ou Só para Adultos.
 
F.R.
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Algarve distinguido nos prémios irlandeses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2020

Meio: Magazine Imobiliário Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=42e07056

 
O primeiro mês do ano ainda não chegou ao fim e o Algarve continua a conquistar prémios
internacionais. O mais recente galardão foi anunciado na edição de 2020 dos Irish Travel Industry
Awards que distinguiram a região como o "Melhor Destino de Verão 2020".
 
Este prémio, atribuído pela indústria de viagens da Irlanda, reconhece a qualidade na prestação de
serviços de viagens internacionais para clientes que viajam a partir desse mercado e constitui um selo
de garantia concedido pela Associação dos Agentes de Viagens Irlandeses. O Algarve foi eleito favorito
numa lista de nomeados que incluía outros destinos como Espanha e as ilhas Canárias, Grécia, Itália e
Orlando.
 
"Esta é mais uma importante distinção para a nossa região e terá um papel estratégico na
consolidação do prestígio e da notoriedade que a marca Algarve tem construído junto do mercado
irlandês", avança João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "O conjunto de atractivos que a
região consegue oferecer a quem a visita, desde as praias, as paisagens de enorme beleza natural, as
delícias da gastronomia local, as visitas culturais ou a prática de atividades diversas como o golfe, os
desportos náuticos, as caminhadas ou os passeios de bicicleta, há muito que são valorizados pelos
turistas irlandeses e este interesse felizmente continua a crescer. Inclusivamente, o Algarve tem-se
afirmado neste mercado não apenas como um destino ideal de férias mas também como um local de
eleição para casar", revela.
 
"De recordar que este título de "Melhor Destino de Verão" tem sido entregue a Portugal de forma
consecutiva, desde 2017, e, por isso, estamos obviamente orgulhosos por poder contribuir, agora em
nome próprio, para dar continuidade a todo este reconhecimento que a Irlanda tem dado ao valor da
oferta turística nacional", conclui o presidente.
 
Assumindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para a região do Algarve, a
Irlanda foi responsável pela estadia de cerca de 245 mil hóspedes e mais de 1.320.000 dormidas no
destino, em 2018. No ano passado e até o mês de Setembro, estes indicadores registaram um
crescimento de 10% no número de hóspedes e de 5,4% no número de dormidas, face ao período
homólogo do ano anterior.
 
Este é o segundo prémio que o Algarve conquista em 2020, num curto espaço de dias. Na semana
passada, a região foi também distinguida com o título de "Melhor Destino de Golfe na Europa
Continental", atribuído pelos leitores da conceituada revista britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano
consecutivo.
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Algarve é considerado o "Melhor Destino de Verão 2020"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2020

Meio: InComum Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=446fa1b2

 
Algarve é considerado o "Melhor Destino de Verão 2020"
 
Praia do Pontal
 
Numa distinção atribuída pelos profissionais da indústria de viagens da Irlanda, o Algarve é eleito
"Melhor Destino de Verão 2020".
 
A região do Algarve volta a ser distinguida, desta vez pelos irlandeses, e continua a conquistar
prémios internacionais. O mais recente galardão foi anunciado na edição de 2020 dos Irish Travel
Industry Awards e distingue a região como "Melhor Destino de Verão 2020".
 
Este prémio, atribuído pela indústria de viagens da Irlanda, reconhece a qualidade na prestação de
serviços de viagens internacionais para clientes que viajam a partir desse mercado e constitui um selo
de garantia concedido pela Associação dos Agentes de Viagens Irlandeses. O Algarve foi eleito favorito
numa lista de nomeados que incluía outros destinos como Espanha e as ilhas Canárias, Grécia, Itália e
Orlando.
 
"O conjunto de atrativos que a região consegue oferecer a quem a visita, desde as praias, as
paisagens de enorme beleza natural, as delícias da gastronomia local, as visitas culturais ou a prática
de atividades diversas como o golfe, os desportos náuticos, as caminhadas ou os passeios de bicicleta,
há muito que são valorizados pelos turistas irlandeses e este interesse felizmente continua a crescer.
Inclusivamente, o Algarve tem-se afirmado neste mercado não apenas como um destino ideal de
férias mas também como um local de eleição para casar", revela João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.
 
"De recordar que este título de "Melhor Destino de Verão" tem sido entregue a Portugal de forma
consecutiva, desde 2017, e, por isso, estamos obviamente orgulhosos por poder contribuir, agora em
nome próprio, para dar continuidade a todo este reconhecimento que a Irlanda tem dado ao valor da
oferta turística nacional", conclui o presidente.
 
Assumindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para a região do Algarve, a
Irlanda foi responsável pela estadia de cerca de 245 mil hóspedes e mais de 1.320.000 dormidas no
destino, em 2018. No ano passado e até o mês de setembro, estes indicadores registaram um
crescimento de 10% no número de hóspedes e de 5,4% no número de dormidas, face ao período
homólogo do ano anterior.
 
Este é o segundo prémio que o Algarve conquista em 2020, num curto espaço de dias. No passado dia
16, a região foi também distinguida com o título de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental",
atribuído pelos leitores da conceituada revista britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano consecutivo.
 
[Additional Text]:
Prainha | Algarve é considerado o 
Algarve Verao 2020 Prainha
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Irlandeses elegem o Algarve como "Melhor Destino de Verão 2020"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2020

Meio: Diário Imobiliário Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c3f622e8

 
Turismo
 
Irlandeses elegem o Algarve como "Melhor Destino de Verão 2020"
 
27 de janeiro de 2020
 
Na edição de 2020 dos Irish Travel Industry Awards, a região do Algarve foi eleito novamente como
"Melhor Destino de Verão 2020", prémio, atribuído pela indústria de viagens da Irlanda.
 
O Algarve foi eleito favorito numa lista de nomeados que incluía outros destinos como Espanha e as
ilhas Canárias, Grécia, Itália e Orlando. "Esta é mais uma importante distinção para a nossa região e
terá um papel estratégico na consolidação do prestígio e da notoriedade que a marca Algarve tem
construído junto do mercado irlandês", avança João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "O
conjunto de atractivos que a região consegue oferecer a quem a visita, desde as praias, as paisagens
de enorme beleza natural, as delícias da gastronomia local, as visitas culturais ou a prática de
actividades diversas como o golfe, os desportos náuticos, as caminhadas ou os passeios de bicicleta,
há muito que são valorizados pelos turistas irlandeses e este interesse felizmente continua a crescer.
Inclusivamente, o Algarve tem-se afirmado neste mercado não apenas como um destino ideal de
férias mas também como um local de eleição para casar", revela.
 
O responsável acrescenta: "De recordar que este título de "Melhor Destino de Verão" tem sido
entregue a Portugal de forma consecutiva, desde 2017, e, por isso, estamos obviamente orgulhosos
por poder contribuir, agora em nome próprio, para dar continuidade a todo este reconhecimento que a
Irlanda tem dado ao valor da oferta turística nacional".
 
Assumindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para a região do Algarve, a
Irlanda foi responsável pela estadia de cerca de 245 mil hóspedes e mais de 1.320.000 dormidas no
destino, em 2018. No ano passado e até o mês de Setembro, estes indicadores registaram um
crescimento de 10% no número de hóspedes e de 5,4% no número de dormidas, face ao período
homólogo do ano anterior.
 
A Associação do Turismo do Algarve avança que este é o segundo prémio que o Algarve conquista em
2020, num curto espaço de dias. Na semana passada, a região foi também distinguida com o título de
"Melhor Destino de Golfe na Europa Continental", atribuído pelos leitores da conceituada revista
britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano consecutivo.
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Algarve é "Melhor Destino de Verão 2020"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/01/2020

Meio: DATnews Online

URL: https://datnews.pt/algarve-e-melhor-destino-de-verao-2020/

 
Numa distinção atribuída pelos profissionais da indústria de viagens da Irlanda, o Algarve continua a
seduzir e a deixar os turistas rendidos!
 
O primeiro mês do ano ainda não chegou ao fim e o Algarve continua a conquistar prémios
internacionais.
 
O mais recente galardão foi anunciado na edição de 2020 dos Irish Travel Industry Awards e distingue
a região como "Melhor Destino de Verão 2020", título que tem sido entregue a Portugal de forma
consecutiva, desde 2017.
 
Este prémio, atribuído pela indústria de viagens da Irlanda, reconhece a qualidade na prestação de
serviços de viagens internacionais para clientes que viajam a partir desse mercado e constitui um selo
de garantia concedido pela Associação dos Agentes de Viagens Irlandeses. O Algarve foi eleito favorito
numa lista de nomeados que incluía outros destinos como Espanha e as ilhas Canárias, Grécia, Itália e
Orlando.
 
"Esta é mais uma importante distinção para a nossa região e terá um papel estratégico na
consolidação do prestígio e da notoriedade que a marca Algarve tem construído junto do mercado
irlandês", avança João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "O conjunto de atrativos que a
região consegue oferecer a quem a visita, desde as praias, as paisagens de enorme beleza natural, as
delícias da gastronomia local, as visitas culturais ou a prática de atividades diversas como o golfe, os
desportos náuticos, as caminhadas ou os passeios de bicicleta, há muito que são valorizados pelos
turistas irlandeses e este interesse felizmente continua a crescer. Inclusivamente, o Algarve tem-se
afirmado neste mercado não apenas como um destino ideal de férias mas também como um local de
eleição para casar", conclui o presidente.
 
Assumindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para a região do Algarve, a
Irlanda foi responsável pela estadia de cerca de 245 mil hóspedes e mais de 1.320.000 dormidas no
destino, em 2018. No ano passado e até o mês de setembro, estes indicadores registaram um
crescimento de 10% no número de hóspedes e de 5,4% no número de dormidas, face ao período
homólogo do ano anterior.
 
Este é o segundo prémio que o Algarve conquista em 2020, num curto espaço de dias. Na semana
passada, a região foi também distinguida com o título de "Melhor Destino de Golfe na Europa
Continental", atribuído pelos leitores da conceituada revista britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano
consecutivo.
 
By Cabeca
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A região do Algarve foi na semana passada galardoada na edição de 2020 dos Irish Travel Industry
Awards com o prémio de "Melhor Destino de Verão 2020". De acordo com o comunicado enviado pela
a Associação Turismo do Algarve (ATA), pode ler-se que a distinção, atribuída pela indústria de
viagens da Irlanda, reconhece a "qualidade na prestação de serviços de viagens internacionais para
clientes que viajam a partir desse mercado e constitui um selo de garantia concedido pela Associação
dos Agentes de Viagens Irlandeses". O Algarve foi eleito favorito numa lista de nomeados que incluía
outros destinos como Espanha e as ilhas Canárias, Grécia, Itália e Orlando.
 
"Esta é mais uma importante distinção para a nossa região e terá um papel estratégico na
consolidação do prestígio e da notoriedade que a marca Algarve tem construído junto do mercado
irlandês", avança João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "O conjunto de atrativos que a
região consegue oferecer a quem a visita, desde as praias, as paisagens de enorme beleza natural, as
delícias da gastronomia local, as visitas culturais ou a prática de atividades diversas como o golfe, os
desportos náuticos, as caminhadas ou os passeios de bicicleta, há muito que são valorizados pelos
turistas irlandeses e este interesse felizmente continua a crescer. Inclusivamente, o Algarve tem-se
afirmado neste mercado não apenas como um destino ideal de férias mas também como um local de
eleição para casar", revela."De recordar que este título de "Melhor Destino de Verão" tem sido
entregue a Portugal de forma consecutiva, desde 2017, e, por isso, estamos obviamente orgulhosos
por poder contribuir, agora em nome próprio, para dar continuidade a todo este reconhecimento que a
Irlanda tem dado ao valor da oferta turística nacional", conclui o presidente.
 
Assumindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para a região do Algarve, a
Irlanda foi responsável pela estadia de cerca de 245 mil hóspedes e mais de 1.320.000 dormidas no
destino, em 2018. No ano passado e até o mês de setembro, estes indicadores registaram um
crescimento de 10% no número de hóspedes e de 5,4% no número de dormidas, face ao período
homólogo do ano anterior.
 
Este é o segundo prémio que o Algarve conquista em 2020, num curto espaço de dias, tendo sido
distinguida com o título de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental", atribuído pelos leitores da
conceituada revista britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano consecutivo.
 
Foto cedida pela Associação Turismo do Algarve
 
Foto cedida pela Associação Turismo do Algarve
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O primeiro mês do ano ainda não chegou ao fim e o Algarve continua a conquistar prémios
internacionais.
 
O mais recente galardão foi anunciado ontem, na edição de 2020 dos Irish Travel Industry Awards e
distingue a região como 'Melhor Destino de Verão 2020'.
 
Este prémio, atribuído pela indústria de viagens da Irlanda, reconhece a qualidade na prestação de
serviços de viagens internacionais para clientes que viajam a partir desse mercado e constitui um selo
de garantia concedido pela Associação dos Agentes de Viagens Irlandeses. O Algarve foi eleito favorito
numa lista de nomeados que incluía outros destinos como Espanha e as ilhas Canárias, Grécia, Itália e
Orlando.
 
"Esta é mais uma importante distinção para a nossa região e terá um papel estratégico na
consolidação do prestígio e da notoriedade que a marca Algarve tem construído junto do mercado
irlandês", avança João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "O conjunto de atrativos que a
região consegue oferecer a quem a visita, desde as praias, as paisagens de enorme beleza natural, as
delícias da gastronomia local, as visitas culturais ou a prática de atividades diversas como o golfe, os
desportos náuticos, as caminhadas ou os passeios de bicicleta, há muito que são valorizados pelos
turistas irlandeses e este interesse felizmente continua a crescer. Inclusivamente, o Algarve tem-se
afirmado neste mercado não apenas como um destino ideal de férias mas também como um local de
eleição para casar", revela."De recordar que este título de 'Melhor Destino de Verão' tem sido
entregue a Portugal de forma consecutiva, desde 2017, e, por isso, estamos obviamente orgulhosos
por poder contribuir, agora em nome próprio, para dar continuidade a todo este reconhecimento que a
Irlanda tem dado ao valor da oferta turística nacional", conclui o presidente.
 
Assumindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para a região do Algarve, a
Irlanda foi responsável pela estadia de cerca de 245 mil hóspedes e mais de 1.320.000 dormidas no
destino, em 2018. No ano passado e até o mês de setembro, estes indicadores registaram um
crescimento de 10% no número de hóspedes e de 5,4% no número de dormidas, face ao período
homólogo do ano anterior.
 
Este é o segundo prémio que o Algarve conquista em 2020, num curto espaço de dias. Na semana
passada, a região foi também distinguida com o título de 'Melhor Destino de Golfe na Europa
Continental', atribuído pelos leitores da conceituada revista britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano
consecutivo.
 
Liliana Lopes Monteiro
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Início B3 Irlandeses elegem o Algarve como "Melhor Destino de Verão 2020"
 
Irlandeses elegem o Algarve como "Melhor Destino de Verão 2020"
 
Janeiro 27, 2020
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Facebook
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O primeiro mês do ano ainda não chegou ao fim e o Algarve continua a conquistar prémios
internacionais.
 
O mais recente galardão foi anunciado ontem, na edição de 2020 dos Irish Travel Industry Awards e
distingue a região como "Melhor Destino de Verão 2020".
 
Este prémio, atribuído pela indústria de viagens da Irlanda, reconhece a qualidade na prestação de
serviços de viagens internacionais para clientes que viajam a partir desse mercado e constitui um selo
de garantia concedido pela Associação dos Agentes de Viagens Irlandeses. O Algarve foi eleito favorito
numa lista de nomeados que incluía outros destinos como Espanha e as ilhas Canárias, Grécia, Itália e
Orlando.
 
Assumindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para a região do Algarve, a
Irlanda foi responsável pela estadia de cerca de 245 mil hóspedes e mais de 1.320.000 dormidas no
destino, em 2018. No ano passado e até o mês de setembro, estes indicadores registaram um
crescimento de 10% no número de hóspedes e de 5,4% no número de dormidas, face ao período
homólogo do ano anterior.
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Luís de Magalhães
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O fantástico Calçadão de Quarteira
 
O primeiro mês do ano ainda não chegou ao fim e o Algarve continua a conquistar prémios
internacionais.
 
O mais recente galardão foi anunciado ontem, na edição de 2020 dos Irish Travel Industry Awards e
distingue a região como "Melhor Destino de Verão 2020".
 
Este prémio, atribuído pela indústria de viagens da Irlanda, reconhece a qualidade na prestação de
serviços de viagens internacionais para clientes que viajam a partir desse mercado e constitui um selo
de garantia concedido pela Associação dos Agentes de Viagens Irlandeses. O Algarve foi eleito favorito
numa lista de nomeados que incluía outros destinos como Espanha e as ilhas Canárias, Grécia, Itália e
Orlando.
 
"Esta é mais uma importante distinção para a nossa região e terá um papel estratégico na
consolidação do prestígio e da notoriedade que a marca Algarve tem construído junto do mercado
irlandês", avança João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "O conjunto de atrativos que a
região consegue oferecer a quem a visita, desde as praias, as paisagens de enorme beleza natural, as
delícias da gastronomia local, as visitas culturais ou a prática de atividades diversas como o golfe, os
desportos náuticos, as caminhadas ou os passeios de bicicleta, há muito que são valorizados pelos
turistas irlandeses e este interesse felizmente continua a crescer. Inclusivamente, o Algarve tem-se
afirmado neste mercado não apenas como um destino ideal de férias mas também como um local de
eleição para casar", revela. "De recordar que este título de "Melhor Destino de Verão" tem sido
entregue a Portugal de forma consecutiva, desde 2017, e, por isso, estamos obviamente orgulhosos
por poder contribuir, agora em nome próprio, para dar continuidade a todo este reconhecimento que a
Irlanda tem dado ao valor da oferta turística nacional", conclui o presidente.
 
Assumindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para a região do Algarve, a
Irlanda foi responsável pela estadia de cerca de 245 mil hóspedes e mais de 1.320.000 dormidas no
destino, em 2018. No ano passado e até o mês de setembro, estes indicadores registaram um
crescimento de 10% no número de hóspedes e de 5,4% no número de dormidas, face ao período
homólogo do ano anterior.
 
Este é o segundo prémio que o Algarve conquista em 2020, num curto espaço de dias. Na semana
passada, a região foi também distinguida com o título de "Melhor Destino de Golfe na Europa
Continental", atribuído pelos leitores da conceituada revista britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano
consecutivo.
 
Jorge Matos Dias
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Este é o segundo prémio que o Algarve conquista em 2020, em poucos dias
 
O prémio foi anunciado na edição de 2020 dos Irish Travel Industry AwardsFotos D.R.
O primeiro mês do ano ainda não terminou e o Algarve continua a conquistar prémios internacionais.
 
O mais recente galardão foi anunciado na semana passada, na edição de 2020 dos Irish Travel
Industry Awards, e distinguiu a região como "Melhor Destino de Verão 2020".
 
Este prémio, atribuído pela indústria de viagens da Irlanda, reconhece a qualidade na prestação de
serviços de viagens internacionais para clientes que viajam a partir desse mercado e constitui um selo
de garantia concedido pela Associação dos Agentes de Viagens Irlandeses. O Algarve foi eleito favorito
numa lista de nomeados que incluía outros destinos como Espanha e as ilhas Canárias, Grécia, Itália e
Orlando.
 
"Esta é mais uma importante distinção para a nossa região e terá um papel estratégico na
consolidação do prestígio e da notoriedade que a marca Algarve tem construído junto do mercado
irlandês", avança João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "O conjunto de atrativos que a
região consegue oferecer a quem a visita, desde as praias, as paisagens de enorme beleza natural, as
delícias da gastronomia local, as visitas culturais ou a prática de atividades diversas como o golfe, os
desportos náuticos, as caminhadas ou os passeios de bicicleta, há muito que são valorizados pelos
turistas irlandeses e este interesse felizmente continua a crescer. Inclusivamente, o Algarve tem-se
afirmado neste mercado não apenas como um destino ideal de férias mas também como um local de
eleição para casar", revela.
 
O "Melhor Destino de Verão" tem sido entregue a Portugal de forma consecutiva, desde 2017
"De recordar que este título de "Melhor Destino de Verão" tem sido entregue a Portugal de forma
consecutiva, desde 2017, e, por isso, estamos obviamente orgulhosos por poder contribuir, agora em
nome próprio, para dar continuidade a todo este reconhecimento que a Irlanda tem dado ao valor da
oferta turística nacional", conclui o presidente.
 
Assumindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para a região do Algarve, a
Irlanda foi responsável pela estadia de cerca de 245 mil hóspedes e mais de 1.320.000 dormidas no
destino, em 2018. No ano passado e até o mês de setembro, estes indicadores registaram um
crescimento de 10% no número de hóspedes e de 5,4% no número de dormidas, face ao período
homólogo do ano anterior.
 
Este é o segundo prémio que o Algarve conquista em 2020, num curto espaço de dias. Há cerca de
duas semanas, a região foi também distinguida com o título de "Melhor Destino de Golfe na Europa
Continental", atribuído pelos leitores da conceituada revista britânica Today's Golfer, pelo quarto ano
consecutivo.
 
Há 6 minutos
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Prémio foi prémio atribuído ao Algarve pela indústria de viagens da Irlanda, na edição de 2020 dos
Irish Travel Industry Awards
 
O Algarve foi eleito como "Melhor Destino de Verão 2020" na edição de 2020 dos Irish Travel Industry
Awards, prémio atribuído pela indústria de viagens da Irlanda que, segundo a Associação de Turismo
do Algarve (ATA), vem reconhecer "a qualidade na prestação de serviços de viagens internacionais
para clientes que viajam a partir desse mercado".
 
"Esta é mais uma importante distinção para a nossa região e terá um papel estratégico na
consolidação do prestígio e da notoriedade que a marca Algarve tem construído junto do mercado
irlandês", destaca João Fernandes, presidente da ATA, citado num comunicado enviado à imprensa.
 
Além do Algarve, estavam nomeados para este prémio, que é atribuído pela Associação dos Agentes
de Viagens Irlandeses, destinos como Espanha e as ilhas Canárias, Grécia, Itália e Orlando.
 
"O conjunto de atrativos que a região consegue oferecer a quem a visita, desde as praias, as
paisagens de enorme beleza natural, as delícias da gastronomia local, as visitas culturais ou a prática
de atividades diversas como o golfe, os desportos náuticos, as caminhadas ou os passeios de bicicleta,
há muito que são valorizados pelos turistas irlandeses e este interesse felizmente continua a crescer.
Inclusivamente, o Algarve tem-se afirmado neste mercado não apenas como um destino ideal de
férias mas também como um local de eleição para casar", acrescenta o presidente da ATA.
 
João Fernandes recorda que este prémio tem vindo a ser atribuído a Portugal de forma consecutiva
desde 2017, sublinhando que a região pode agora contribuir "em nome próprio, para dar continuidade
a todo este reconhecimento que a Irlanda tem dado ao valor da oferta turística nacional".
 
A Irlanda é um dos principais mercados emissores de turistas para o Algarve e, em 2018, foi
responsável por um total de 245 mil hóspedes e mais de 1.320.000 dormidas no destino, números que
cresceram 10% e 5,4%, respetivamente, até setembro de 2019, em comparação com igual período de
2018.
 
Recorde-se que este é o segundo prémio que o Algarve conquista em 2020, num curto espaço de dias,
uma vez que, na semana passada, a região foi também distinguida com o título de "Melhor Destino de
Golfe na Europa Continental", atribuído pelos leitores da conceituada revista britânica Today`s Golfer,
pelo quarto ano consecutivo.
 
Publituris
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Este é o segundo prémio internacional para a região, desde o início do ano
 
Os profissionais da indústria de viagens da Irlanda distinguiram o Algarve como "Melhor Destino de
Verão 2020", na na edição de 2020 dos Irish Travel Industry Awards, anunciados na passada sexta-
feira.
 
Este prémio reconhece a qualidade na prestação de serviços de viagens internacionais para clientes
que viajam a partir desse mercado e constitui um selo de garantia concedido pela Associação dos
Agentes de Viagens Irlandeses.
 
O Algarve foi eleito favorito numa lista de nomeados que incluía outros destinos como Espanha e as
ilhas Canárias, Grécia, Itália e Orlando.
 
"Esta é mais uma importante distinção para a nossa região e terá um papel estratégico na
consolidação do prestígio e da notoriedade que a marca Algarve tem construído junto do mercado
irlandês", avança João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
"O conjunto de atrativos que a região consegue oferecer a quem a visita, desde as praias, as
paisagens de enorme beleza natural, as delícias da gastronomia local, as visitas culturais ou a prática
de atividades diversas como o golfe, os desportos náuticos, as caminhadas ou os passeios de bicicleta,
há muito que são valorizados pelos turistas irlandeses e este interesse felizmente continua a crescer.
Inclusivamente, o Algarve tem-se afirmado neste mercado não apenas como um destino ideal de
férias mas também como um local de eleição para casar", revela.
 
"De recordar que este título de Melhor Destino de Verão tem sido entregue a Portugal de forma
consecutiva, desde 2017, e, por isso, estamos obviamente orgulhosos por poder contribuir, agora em
nome próprio, para dar continuidade a todo este reconhecimento que a Irlanda tem dado ao valor da
oferta turística nacional", conclui o presidente.
 
Assumindo-se como um dos principais mercados emissores de turistas para a região do Algarve, a
Irlanda foi responsável pela estadia de cerca de 245 mil hóspedes e mais de 1.320.000 dormidas no
destino, em 2018.
 
No ano passado e até ao mês de Setembro, houve um crescimento de 10% no número de hóspedes e
de 5,4% no número de dormidas, face ao período homólogo do ano anterior.
 
Este é o segundo prémio que o Algarve conquista em 2020, num curto espaço de dias. Na semana
passada, a região foi também distinguida com o título de "Melhor Destino de Golfe na Europa
Continental", atribuído pelos leitores da conceituada revista britânica Today's Golfer, pelo quarto ano
consecutivo.
 
Sul Informação
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A distinção, atribuída na edição de 2020 dos Irish Travel Industry Awards, constitui um selo de
garantia concedido pela Associação dos Agentes de Viagens Irlandeses.
 
Na edição de 2020 dos prémios outorgados pela industria de viagens da Irlanda, o Algarve foi eleito
favorito numa lista de nomeados que incluía destinos como Espanha e as ilhas Canárias, Grécia, Itália
e Orlando.
 
Para João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve "esta é mais uma importante distinção para a
nossa região e terá um papel estratégico na consolidação do prestígio e da notoriedade que a marca
Algarve tem construído junto do mercado irlandês".
 
O responsável recorda que o Algarve "tem-se afirmado" junto do mercado irlandês "como um destino
ideal de férias mas também como um local de eleição para casar", sublinhando o facto de este
galardão ser entregue, de forma consecutiva, ao Algarve.
 
"O conjunto de atractivos que a região consegue oferecer a quem a visita, desde as praias, as
paisagens de enorme beleza natural, as delícias da gastronomia local, as visitas culturais ou a prática
de actividades diversas como o golfe, os desportos náuticos, as caminhadas ou os passeios de
bicicleta, há muito que são valorizados pelos turistas irlandeses e este interesse felizmente continua a
crescer", frisa João Fernandes.
 
Em 2018, a Irlanda foi responsável por 245 mil hóspedes e mais de 1.320.000 dormidas no destino,
sendo que até Setembro de 2019, o número de hóspedes irlandeses já tinha crescido 10% e as
dormidas estavam a aumentar 5,4%.
 
F.R.
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The Algarve's tourism sector is celebrating yet another international accolade after the region was
named 'Best Summer Destination' in the 2020 edition of the Irish Travel Industry Awards.
 
These awards are "designed to showcase excellence in the delivery of international travel services to
both leisure and business customers travelling from Ireland".
 
The accolade is all the more impressive considering that the Algarve was up against destinations such
as Spain, the Canary Islands, Greece, Italy and the American city of Orlando, home to the world's
most visited vacation resort in the world, Disney World.
 
"This is another important distinction for our region, and it will play a strategic role in the consolidation
of the prestige and notoriety that the Algarve brand has achieved in Ireland," said Algarve Tourism
Association (ATA) president, João Fernandes.
 
The tourism boss highlighted that Irish holidaymakers "value the diversity" that the Algarve offers,
from its beaches and mountains to its golf courses, traditional food and stunning trails for walking and
cycling.
 
"In fact, the region has been establishing itself in the Irish market not only as a holiday destination
but as a place to get married," Fernandes pointed out.
 
He also said that this is the first time that the Algarve was singled out as the 'Best Summer
Destination' as the accolade had been awarded to Portugal as a whole since 2017.
 
ATA stresses that Ireland is one of the region's main tourist suppliers, accounting for around 245,000
guests and 1.3 million overnight stays at accommodation units in 2018. Taking the first nine months
of 2019 into account, these numbers increased 10% and 5.4% respectively.
 
The association also highlighted that this is the second international award that the region has
received in the space of just days, having already been named Europe's Best Golf Destination by
prestigious British golf magazine Today's Golfer. (click here)
 
michael.bruxo@algarveresident.com
 
Michael Bruxo -
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