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VILAMOURA 

Conferência 
sobre turismo 
0  A Conferência Mundial da 
Associação t - Forum (Tou - 
rism Intelligence Forum) vai 
realizar -se entre os dias 18 e 
21 de março em Vilamoura. 

A organização está a cargo 
da Universidade do Algarve, 
através do Centro de Inves - 
tigação em Turismo, em 
parceria com o grupo Pesta-
na. Vão estar presentes no 
evento vários oradores na-
cionais e mundiais que irão 
falar sobre os desafios atuais 
do setor cio turismo. • 

Página 1



A2 Lisbon Tourism Summit acontece dia 17 de março
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/03/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/lisbon-tourism-summit-acontece-dia-17-de-marco/

 
Início B1 Lisbon Tourism Summit acontece dia 17 de março
 
Lisbon Tourism Summit acontece dia 17 de março
 
Março 4, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O Lisbon Tourism Summit, evento organizado pela Beta-i com patrocínio do Turismo de Portugal, vai
realizar-se no dia 17 de março, na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.
 
Trata-se de um evento dedicado à inovação no sector do turismo, que tem como principal objectivo
criar fortes ligações entre 'startups', investidores de referência nacionais e internacionais, empresários
do sector, investigadores e organizações diante de um segmento que, segundo os dados divulgados
pelo Banco de Portugal, referentes a novembro de 2019, as receitas do turismo atingiram 984 milhões
de euros, o que significa um aumento de 9,8% face ao período homólogo.
 
O Lisbon Tourism Summit é parte integrante da estratégia de inovação do Turismo de Portugal para
gerir o crescimento desta indústria no país ao longo dos últimos anos. A Beta-i é uma parceira
estratégica da instituição pois, para além do LTS, organiza ainda o The Journey - programa de
inovação aberta que facilita a colaboração entre empresas líderes da indústria do turismo (como Grupo
Barraqueiro, Vila Galé, Parques de Sintra - Monte da Lua e Unicre) com as soluções tecnológicas
provenientes de startups de todo o mundo.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Espanha foi o mercado que mais hóspedes gerou para Portugal em 2019
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Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães
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Início B4 Espanha foi o mercado que mais hóspedes gerou para Portugal em 2019
 
Espanha foi o mercado que mais hóspedes gerou para Portugal em 2019
 
Março 4, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A Espanha tornou-se o principal mercado de hóspedes para Portugal em 2019, representando uma
participação de 14% de visitantes não residentes, com um número total de visitantes recebidos de 2,3
milhões, representando um crescimento de 10,3%.
 
Quanto ao número de dormidas, a Espanha está posicionada como o terceiro mercado para Portugal,
com um total de 5,2 milhões (+ 7,4%).
 
No que diz respeito aos hóspedes espanhóis por região, para Porto e Norte (21,8% do total de
estrangeiros), Portugal Central (23,8%), Área Metropolitana de Lisboa (10,8%) e Alentejo (19,1%),
sendo neles o espanhol o principal mercado.
 
O Algarve (11,3%) é o segundo mercado, atrás do Reino Unido; para os Açores (8,9% de
participação), é o terceiro, atrás da Alemanha e dos EUA; e é para o quinto mercado da Madeira.
 
Portugal recebeu um total de 27 milhões de hóspedes em 2019, 7,3% a mais que no ano anterior e
69,9 milhões de dormidas (+ 4,1%).
 
As receitas de turismo atingiram 18,4 biliões de euros, o que resultou em um crescimento homólogo
de 8,1% e um novo recorde histórico. De ressaltar que, em quatro anos, as receitas do turismo
cresceram 62%.
 
O turismo doméstico (+ 7,5%) cresceu a um ritmo ligeiramente superior ao de visitantes estrangeiros
(+ 7,1%), contribuindo para a consolidação da sustentabilidade do sector no país.
 
Os resultados mostram que os benefícios do turismo se espalham por todo o país, incluindo o interior,
com um crescimento mais significativo no Norte (+ 9,7% em dormidas) e Açores (+ 7,5% em
dormidas).
 
Actualmente, o sector emprega mais de 400 mil pessoas, correspondendo a 9% do total do emprego
nacional.
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O turismo em Portugal é hoje uma actividade que se estende por todo o território, ao longo de todo o
ano, pelo que a atracção de recursos qualificados para esta actividade é uma prioridade.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Fundação AIP confirma realização BTL, mas pede precaução
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Início B4 Fundação AIP confirma realização BTL, mas pede precaução
 
Fundação AIP confirma realização BTL, mas pede precaução
 
Março 4, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Apesar das circunstâncias inerentes ao COVID 19, e depois de auscultar diferentes stakeholders, a
Bolsa de Turismo de Lisboa decidiu manter a realização do evento agendado para os dias 11 a 15 de
Março, confirmou a AIP.
 
De forma minimizar os possíveis impactos inerentes a este vírus, a organização anuncia igualmente a
implementação de um plano de mitigação de riscos, tendo em conta as orientações da Organização
Mundial de Saúde e da Direcção Geral de Saúde.
 
Assim, a AIP desataca que vai fornecer informação sobre os cuidados a ter em locais visíveis nos
pavilhões, bem como haverá dispensadores com gel desinfectante à entrada e no recinto. Por outro
lado, garante posto médico avançado com médico e enfermeiro em permanência, e uma área de
isolamento com respectivo circuito e protocolo de evacuação
 
A organização da BTL está firmemente empenhada com a realização de mais uma edição desta Feira,
comprometendo-se a adoptar, em articulação com as entidades competentes todas as medidas que
venham a ser consideradas necessárias para assegurar a segurança dos expositores e visitantes.
 
Na presente edição estão inscritos cerca de 1500 expositores de 67 destinos internacionais e que
apesar das circunstâncias actuais foram registados apenas três cancelamentos.
 
A BTL apela ao sentido de responsabilidade de todos aqueles que considerem poder ter estado
expostos a um potencial risco de contágio, ou em zonas de risco, que se abstenham de participar na
edição de 2020 da BTL, contribuindo assim para a minimização dos riscos dos participantes.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
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tweet
 
Carolina Morgado
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A7

Congresso da APAVT em Aveiro vai capitalizar aposta do município na área do turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/03/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=61ed0a37

 
Início B1 Congresso da APAVT em Aveiro vai capitalizar aposta do município na área...
 
Congresso da APAVT em Aveiro vai capitalizar aposta do município na área do turismo
 
Março 4, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
José Ribau Esteves, que de 11 a 15 de Novembro deste ano, será o anfitrião do 46.º Congresso
Nacional da APAVT (Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo), com o tema
'Turismo: A Modernidade de um Mundo Antigo' afirmou que o evento, em Aveiro, será mais um
impulso na nossa economia e em especial no conhecimento e na promoção do destino turístico de
Aveiro, cidade, município e região.
 
Para o autarca, realização do congresso em Aveiro é de extrema importância, pois capitaliza a aposta
que a Câmara Municipal de Aveiro tem vindo a fazer na área do turismo, atraindo mais investimento e
mais conhecimento, num trabalho de parceria com as empresas do sector, com a Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro e, de uma forma muito especial, com a Turismo Centro de
Portugal. Neste sentido, disse, saudamos e agradecemos publicamente a escolha da APAVT,
assumindo o compromisso de uma organização de excelência com muitas notícias e surpresas.
 
O presidente da Câmara Municipal de Aveiro, lembrou ainda o contributo muito importante" do
Congresso da APAVT em 2016 para a recuperação económica do município e enalteceu que na edição
deste ano, espera colher resultados positivos, não só em 2020 e 2021 mas também num tempo bem
longínquo.
 
Segundo Ribau Esteves, que falava, em Lisboa, na sessão de apresentação do próximo congresso da
APAVT, a cidade de Aveiro está apostada em ser mais europeia com a candidatura a Capital Europeia
da Cultura em 2027, e em ser mais turística com o contributo de toda a gente e com o empenho dos
agentes de viagens, numa lógica de complementaridade no território.
 
Esta é a terceira vez que a cidade de Aveiro acolhe o congresso da APAVT, depois de edições em 1986
e em 2016.
 
Na mesma ocasião, o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, realçou que, tanto o presidente da
Região de Turismo do Centro, Pedro Machado, também presente no acto, como o presidente da
Câmara Municipal de Aveiro, sabem que é com especial alegria que regressamos à zona centro e à
cidade de Aveiro, para um congresso que foi combinado quase há quatro anos, no momento em que
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fazíamos as malas, saindo precisamente do congresso de Aveiro. Na verdade, disse, não há memória
de termos regressado a uma cidade, para realizarmos um segundo congresso, em tão pouco espaço
de tempo.
 
- Estaremos na Região de Turismo de Centro, na cidade de Aveiro; estaremos a lutar pela
modernidade, contra um mundo antigo; estaremos a lutar pela solidariedade e pela tolerância, contra
os muros e os estigmas; estaremos a lutar pela sustentabilidade dos destinos turísticos, contra a sua
exploração ignorante, mas também contra a ignorância de quem não entende que não há turistas sem
empresas de turismo; e estaremos sobretudo entre amigos, os amigos que nós escolhemos, toda uma
região e toda uma cidade, afirmou Pedro Costa Ferreira.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Vinho 

Desde 2014 que o Alentejo  
é citado “em revistas  
como uma das regiões 
vitivinícolas a visitar”, diz  
a comissão vitivinícola

O sector do enoturismo tem crescido 

no Alentejo, em especial nos últimos 

dez anos, tanto no número de unida-

des existentes, como de turistas, vin-

dos sobretudo do Brasil e dos Estados 

Unidos, revelou ontem a comissão 

vitivinícola. 

À margem da sessão de apresenta-

ção aos jornalistas das novas instala-

ções da Rota dos Vinhos do Alentejo, 

situadas em Évora, o presidente da 

Comissão Vitivinícola Regional Alen-

tejana (CVRA), Francisco Mateus, 

disse que o enoturismo teve “um 

crescimento natural”. 

E este crescimento, “provavelmen-

te, está a sentir-se mais nos últimos 

dez anos”, acrescentou o responsá-

vel, questionado pela agência Lusa 

sobre a evolução deste sector na 

região. 

“Veri camos que há mais enoturis-

tas. Aliás, o tema do enoturista passou 

a existir, seja em Portugal, seja na 

Europa, seja no mundo. Já há pessoas 

que saem de casa para ir fazer enotu-

rismo”, a rmou. 

Segundo Francisco Mateus, “de 

repente, desde 2014”, foi possível 

perceber que “o trabalho feito pelos 

produtores” e “o trabalho feito pelo 

Turismo de Portugal” ou “pela CVRA” 

começou “a dar frutos em termos da 

Enoturismo não  
tem parado de crescer  
no Alentejo com mais 
unidades e visitantes

visibilidade da região enquanto pro-

dutora de vinhos”. 

Desde essa data que o Alentejo é 

citado “em revistas como uma das 

regiões vitivinícolas a visitar”, o que 

signi ca que o território “se a rma 

pela sua naturalidade” e que resulta 

do “trabalho que os produtores fazem 

e do investimento nos enoturismos”, 

argumentou. 

O novo espaço da Rota dos Vinhos 

do Alentejo, que agora ca situado no 

“coração” do centro histórico de Évo-

ra, junto da sé catedral, integra um 

conceito multimedia e interactivo, 

com o objectivo de aumentar o eno-

turismo na região, de acordo com a 

CVRA. O projecto iniciou-se em 2017 

e implicou um investimento de 750 

mil euros, dos quais 320 mil euros 

nanciados pelo Turismo de Portu-

gal, no âmbito da Linha de Apoio à 

Valorização Turística do Interior. 

Francisco Mateus lembrou que a 

Rota dos Vinhos do Alentejo, que 

antes estava situada perto do Teatro 

Garcia de Resende, iniciou a sua acti-

vidade em 1997 e, na altura os produ-

tores associados tinham “talvez 15 

enoturismos”. 

“Hoje em dia são 70 e isto signi ca 

que os produtores começaram a ver 

que o enoturismo poderia ser outra 

área de actividade que podiam ou 

deviam explorar” e “que complemen-

ta as vendas de vinho”, comparou. Os 

turistas querem ter “uma proximida-

de maior do produtor” e “ver de onde 

é que vem o vinho, quem é que o faz, 

qual é a história que está por trás do 

vinho e daquela família”, pelo que 

“tem havido cada vez mais investi-

mento em termos de enoturismo”.

Em 1997 havia 15 enoturismos na região, hoje há 70

ADRIANO MIRANDA
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O alerta surge na sequência da apro-
vação destas alterações no âmbito 
do Orçamento do Estado para 2020. 
Deixam de ser atribuídos vistos nas 
zonas do litoral e nas grandes cida-
des, limitando-se o investimento às 
zonas de baixa densidade do país.

Francisco Calheiros, presidente 
da Confederação do Turismo de Por-
tugal, acredita que "estes investi-
dores estrangeiros têm um poten-
cial extremamente importante para 
a economia nacional e local. Além 
disso, a imagem do país em nada fi -
ca benefi ciada com estas constan-
tes alterações legislativas e fi scais, 
que lançam a dúvida e a instabili-
dade neste mercado, afastando in-
vestidores internacionais".

No seu comunicado, a CTP afi rma 
entender "a importância de captar o 
investimento para as restantes re-
giões do país", mas lembra que es-
te programa "é crucial para alguns 
segmentos da atividade turística co-
mo é o caso do Turismo Residencial 
e apresenta um signifi cativo poten-
cial de crescimento nas áreas me-
tropolitanas de Lisboa e Porto".

Turismo alerta 
para “impacto 
negativo” das 
alterações aos 
“vistos gold”

A Confederação do 
Turismo de Portugal 
considera que a 
alteração ao Regime 
das Autorizações 
de Residência para 
Investimento (vistos 
gold) terá um "impacto 
negativo", e que "é ignorar 
o importante contributo 
económico que estes 
investimentos têm tido 
em diversas atividades, 
entre as quais o turismo".

DR
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PUBLICIDADE

QUARTA-FEIRA, 4 DE MARÇO 2020
S U P L E M E N TO COM E RC I A L
Não pode ser vendido separadamente

PUBLICIDADE

imobiliário

Seminário Imojuris debate 
tendências do mercado 
imobiliário e fi scalidade 
O Imojuris, em parceria com a Abreu Advogados e com o apoio
da Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores
Imobiliários (APPII) e da Confi dencial Imobiliário, promove
no próximo dia 19 de março, em Lisboa, o Seminário
'Mercado Imobiliário e Fiscalidade – Evolução,
Tendências e Desafi os'  P06

Turismo alerta para “impacto 
negativo” das alterações aos 
“vistos gold”
A Confederação do Turismo de Portugal considera que a alteração ao Regime das Autorizações de Residência 
para Investimento (vistos gold) terá um "impacto negativo", e que "é ignorar o importante contributo 
económico que estes investimentos têm tido em diversas atividades, entre as quais o turismo"  P02

DR
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A12

Bolsa de Turismo de Lisboa não será cancelada apesar do coronavírus
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/03/2020

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ae079949

 
Organização garante que o evento se irá realizar como previsto entre os dias 11 e 15 de março.
 
A Fundação AIP anunciou esta segunda-feira que apesar das circunstâncias inerentes ao Covid 19, e
depois de auscultar diferentes stakeholders da Bolsa de Turismo de Lisboa decidiu manter a realização
do evento agendado para os dias 11 a 15 de março.
 
De forma minimizar os possíveis impactos inerentes a este vírus, a organização anuncia igualmente a
implementação de um "Plano de Mitigação de Riscos", tendo em conta as orientações da Organização
Mundial de Saúde e da Direção Geral de Saúde, das quais se destacam: a informação sobre os
cuidados a ter em locais visíveis nos pavilhões; os dispensadores com gel desinfetante à entrada e no
recinto, o posto médico avançado com médico e enfermeiro em permanência; uma área de isolamento
com respetivo circuito e protocolo de evacuação; comunicação de informação e boas práticas a seguir,
junto dos colaboradores do Grupo Fundação AIP de forma a minimizar o potencial risco associado ao
desempenho das suas funções.
 
A organização da BTL está empenhada com "a realização de mais uma edição de grande sucesso,
comprometendo-se a adotar, em articulação com as entidades competentes todas as medidas que
venham a ser consideradas necessárias para assegurar a segurança dos expositores e visitantes".
 
Dez frases que marcaram o dia do primeiro caso de coronavírus em Portugal
Depois de dezenas de casos suspeitos, cujos testes(...)
 
Ver mais
 
O Turismo representa atualmente 14,6% do PIB e 9% do emprego, segundo dados de 2018 do
Instituto Nacional de Estatística. Por outro lado, uma parte significativa dos negócios de venda do
Destino Portugal são sinalizados, negociados e concretizados durante a BTL. Neste momento, fruto da
grande atratividade do destino Portugal, o Programa de Hosted Buyers da BTL conta com mais de mil
reuniões agendadas e a presença confirmada de mais de 290 buyers convidados.
 
Na presente edição estão inscritos cerca de 1500 expositores de 67 destinos internacionais e que
apesar das circunstâncias atuais foram registados apenas três cancelamentos.
 
"A BTL apela ao sentido de responsabilidade de todos aqueles que considerem poder ter estado
expostos a um potencial risco de contágio, ou em zonas de risco, que se abstenham de participar na
edição de 2020 da BTL, contribuindo assim para a minimização dos riscos dos participantes", lê-se no
comunicado enviado às redações por aquela entidade.
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A13

Mundo Abreu 2020 adiado para Maio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/03/2020

Meio: Turisver Online

URL: https://www.turisver.com/mundo-abreu-2020-adiado-para-maio/

 
Inicialmente marcada para o fim-de-semana de 28 e 29 de Março, a edição de 2020 do Mundo Abreu
foi adiada para os dias 16 e 17 de Maio, devido à ameaça de propagação do novo coronavírus (Covid-
19)
 
Embora com novas datas, a 18ª edição do Mundo Abreu vai realizar-se no local habitual e ocupará o
Pavilhão 4 da FIL, no Parque das Nações, em Lisboa. Também como é hábito, durante o fim-de-
semana da feira vão estar de portas abertas 95 lojas Abreu espalhadas pelo país, onde o público pode
encontrar os mesmos produtos e preços praticados na feira.
 
Recorde-se que na edição de 2019, o Mundo Abreu ocupou uma superfície de 100 mil metros
quadrados e reuniu 229 expositores provenientes de 54 países ou regiões. Tendo disponibilizado uma
oferta promocional com mais de 161 destinos, o evento proporcionou mais de 20 horas de actividades
e entretenimento e mobilizou 711 profissionais de entidades e organizações dos sectores do turismo e
lazer.
 
F.R.
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A14

Algarve recebe conferência mundial sobre turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/03/2020

Meio: Turisver Online

URL: https://www.turisver.com/algarve-recebe-conferencia-mundial-sobre-turismo/

 
A terceira edição da conferência mundial da Associação t-Forum vai realizar-se entre 18 e 21 de Março
no Hotel Vila Sol, em Vilamoura. A t-Forum 2020 reunirá oradores nacionais e internacionais para
discutir as principais tendências e desafios do turismo na actualidade.
 
A t-Forum 2020 é organizada pela Universidade do Algarve, através do Centro de Investigação em
Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar - CinTurs, em parceria com o Grupo Pestana. Tem como tema
central "Breaking Old Barriers for a New World: Mobilizing Intelligene to Survive", e dirige-se a
profissionais do sector do turismo e a académicos.
 
A conferência da Associação t-Forum (Tourism Intelligence Forum) vai explorar as possibilidades de
transferência de conhecimento/inteligência para dentro do turismo. Trata-se de uma oportunidade
para partilhar conhecimento e networking entre profissionais do sector, universidade de centro de
investigação.
 
A participação na conferência oferecerá possibilidade de formação profissional, motivo pela qual as
sessões e workshops conferirão certificado comprovativo, com referência ao número de horas
ministradas. Destaca-se o programa de 19 de Março, centrado em questões pragmáticas que
envolvem o fenómeno turístico e os seus stakeholders.
 
As empresas interessadas em participar na t-Forum 2020 podem realizar a sua inscrição [aqui],
usufruindo de um preço especial. Mais informações disponíveis [aqui].
 
LINK 1 - https://www.cognitoforms.com/ResearchCenter1/industryregistrationform
 
LINK 2 - https://www.tforum2020.org/
 
F.R.
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Marca "Serra da Estrela" criada para valorizar e promover a região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/03/2020

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=373a4a7c

 
Marca vai ter um site e uma aplicação, que vai dar acesso a todos os eventos dos 15 municípios.
 
A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) apresentou esta terça-feira, em
Lisboa, a marca "Serra da Estrela", criada para demonstrar a "vontade de um território em marcar a
sua posição enquanto destino turístico".
 
Esta região "precisa de mostrar aquilo que já foi: um destino com força, com dinâmica e que agora se
quer reafirmar através de tudo aquilo que tem de bom", desde os percursos terrestres, à gastronomia,
à arte urbana, ao património judaico, aos queijos e aos vinhos, defendeu o presidente da CIM-BSE e
do município de Gouveia, Luís Tadeu, na apresentação da marca.
 
De acordo com o autarca, o objetivo da "Serra da Estrela" é apresentar-se "de uma forma estruturada
e de uma forma organizada para que, enquanto marca deste território, possa ser apresentada e dada
a conhecer aos operadores turísticos não só nacionais como estrangeiros".
 
Este projeto pretende tornar aquela região num "destino turístico impar e conseguir trazer para aquele
território mais turistas e que a sua estadia seja também mais alargada", acrescentou.
 
Luís Tadeu recordou que este projeto abrange 15 municípios "ricos em património cultural, natural e
agora até geológico, reconhecido através do geoparque da UNESCO".
 
Este projeto representa um investimento de 230 mil euros, um valor que Luís Tadeu considera que
será "diminuto face àquilo que vão ser os proveitos para a comunidade".
 
Por sua vez, o presidente da Entidade Regional do Turismo do Centro, Pedro Machado, explicou que
estão "seguramente a reafirmar a marca 'Serra da Estrela' com toda a sua pujança".
 
Frisando que a "marca 'Serra da Estrela' é, em primeiro lugar, uma marca fortíssima para o mercado
interno e para o mercado interno alargado", Pedro Machado apontou ainda que, a partir daqui, podem
construir-se "novas camadas, novas nuances no processo de internacionalização".
 
No evento estiveram também presentes a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e a
secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.
 
Ao tomar a palavra, a ministra da Coesão Territorial sublinhou a importância dos empresários locais no
que toca à valorização do território, explicando que o objetivo "é criar um destino turístico que facilite
a vida aos empresários, que traga mais turismo sustentável e traga mais turistas, mas que beneficie
os empresários locais e as populações".
 
"O interior é o país e, enquanto estes territórios não forem bem desenvolvidos, há um potencial
extraordinário que o país não está a aproveitar", afirmou.
 
Ana Abrunhosa referiu-se ainda às ex-SCUT, antigas vias sem custos para o utilizador, para reafirmar

Página 15



que "é intenção deste Ministério, deste Governo, ir reduzindo as portagens", gradualmente.
 
Por seu lado, a secretária de Estado do Turismo sublinhou a importância da valorização do interior, de
forma a que o "território possa ser usufruído em toda a sua plenitude".
 
Rita Marques referiu que "90% das dormidas em Portugal se verificam no litoral" para defender que,
"se se quer continuar a crescer em quantidade e, sobretudo, em qualidade tem de se garantir que
estas dormidas possam ocorrer noutros territórios que não junto à linha da água".
 
A marca "Serra da Estrela" será promovida na próxima semana na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).
 
A marca vai ter 'site' e uma aplicação, que vai dar acesso a todos os eventos dos 15 municípios da
região e onde vai ser possível os utilizadores criarem as suas rotas.
 
...
 
Lusa
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Na União Europeia já se sente a crise do Corvid-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/03/2020

Meio: TecnoHotel Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=393bb341

 
O setor de turismo da União Europeia (UE) perdeu dois milhões de dormidas desde o início de janeiro
de 20202, principalmente devido à ausência de chineses e isso tem um custo de 1.000 milhões de
euros por mêsLer mais
 
O setor de turismo da União Europeia (UE) perdeu dois milhões de dormidas desde o início de janeiro
de 20202, principalmente devido à ausência de chineses e isso tem um custo de 1.000 milhões de
euros por mês, de acordo com Comissário Europeu do Mercado Interno, Thierry Breton.
 
Numa entrevista ao canal BFMTV gravada pela EFE, Breton observou que "há uma desaceleração
significativa na economia mundial" devido à epidemia de Corvid-19, devido ao peso económico da
China.
 
Esse impacto é sentido nas cadeias de fornecimento de muitas empresas que dependem de
mercadorias fabricadas na China, mas também no turismo, uma vez que os chineses deixaram de
viajar.
 
O comissário francês disse que, por esse motivo, houve dois milhões a menos de dormidas nos 27
países da UE desde janeiro e isso significa uma redução de receita de 1.000 milhões de euros por mês.
 
A Espanha recebeu 4,1 milhões de turistas internacionais em janeiro, representando uma queda de
1,4% em relação ao mesmo mês de 2019, de acordo com dados da pesquisa Frontur publicada pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE). Em Portugal ainda não temos os dados dos primeiros 2 meses
do ano.
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Cinco municípios algarvios com programação cultural em rede
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/03/2020

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=da2e55dd

 
Cinco municípios da zona central do Algarve apresentaram hoje um projeto de programação cultural
em rede que vai disponibilizar mais de 50 eventos, nacionais e internacionais, durante dois anos,
envolvendo as populações locais.
 
"Pretende-se fomentar e aprofundar práticas colaborativas, a circulação de espetadores no território e
uma maior diversificação da oferta cultural, tanto para a população residente, como para turismo
cultural", revelou Dália Paulo, coordenadora do Central Artes -- Programação Cultural em Rede,
durante a apresentação do projeto, em Loulé, no distrito de Faro.
 
A programação inclui 11 espetáculos com companhias internacionais e nacionais -- em Loulé, Faro,
Olhão, Tavira e Albufeira -, privilegiando a formação criativa e a interação com o público através da
realização de 'workshops' e de um programa de base comunitária que envolve diretamente as
comunidades locais, através da criação e apresentação de espetáculos.
 
Aquela responsável defendeu que uma programação cultural em rede "tem de estar ligada ao
território, à sua identidade e às suas comunidades", por isso, este projeto vai envolver as pessoas,
fazendo com que "subam ao palco" e sintam "o suor e lágrimas" da vida artística e de como essas
experiências podem "fazer a diferença na suas vidas", ilustrou.
 
O início da programação está previsto para 12 de março, primeira dia de um conjunto de três
'workshops' dedicados à construção de instrumentos de som a partir de vegetais, dinamizado pelo
conjunto austríaco The Vegetable Orchestra.
 
O resultado final será apresentado num concerto no Mercado da Ribeira, em Tavira, no dia 14, às
21h30, sendo que, no final, os membros da orquestra distribuirão uma sopa de vegetais frescos
confecionada pelos próprios.
 
Para 12 de maio está programado o primeiro de cinco espetáculos com grupos nacionais, com o trio A
Presença das Formigas a abordar a música tradicional e popular portuguesa com influências do jazz,
música erudita e do mundo, no Cineteatro Louletano.
 
A 16 de maio faz-se um percurso pela arquitetura, no 5 Espaços, em Faro, às 18h00, pela Companhia
Instável, onde cinco coreógrafos se inspiraram nas temáticas da sustentabilidade, comida e tradições
locais numa perspetiva e contemporânea.
 
A manhã é dedicada a um 'workshop' de dança contemporânea em espaços urbanos.
 
O Auditório Municipal de Albufeira recebe a voz e o acordeão de Celina da Piedade, no dia 23 de maio,
às 21h30, mas haverá ainda duas oficinas de cante alentejano dinamizados pela artista durante a
tarde.
 
A companhia PIA - Projetos de Intervenção Artística - é responsável pela instalação 'Passagem', no
Jardim da Igreja de S. Francisco, em Tavira, a 30 de maio às 18h00.
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O mote do espetáculo é a história de quatro velhos viajantes que caminham num universo de objetos
suspensos, onde, através das memórias do passado, encontram o início de uma nova jornada.
 
No dia anterior, a 29 de maio, a mesma companhia realiza dois 'workshops' de construção de
máscaras.
 
A formação musical Olive Tree Dance encerram os concertos de 2020 com a apresentação do seu
último trabalho, 'Water Return', na Praça Agadir, em Olhão, no dia 31 de maio às 18h30.
 
Durante todo o dia a banda dinamiza oficinas de bateria, percussão corporal, didgeridoo e percussão.
 
A programação deste ano termina com sessões sob o tema 'Pinto-me dançando', a realizar-se nos
cinco municípios com sessões para o público infantojuvenil e outras para adultos.
 
As atividades do projeto são de acesso gratuito em todos os municípios e dinamizadas, não só em
espaços fechados, como e em contextos exteriores diversos, de acordo com o formato de cada
espetáculo.
 
Para 2021 estão programados cinco espetáculos com a participação da comunidade, cinco com
companhias internacionais - oriundos do Brasil, França, Alemanha, Espanha e Itália - e 20
'workshops'.
 
O projeto é uma iniciativa conjunta de cinco municípios do Algarve Central no âmbito de uma
candidatura realizada ao Programa Operacional Regional do Algarve (CRESC Algarve 2020), cujo
financiamento é de 400 mil euros.
 
Lusa
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Águas residuais no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=daa73c4b-6633-44d3-9694-

00b23723428f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Apenas 3% das águas tratadas no Algarve são reutilizadas para fins não potáveis. Na região que mais
sofre com a seca, a Águas do Algarve e a Associação Portuguesa de Recursos Hídricos (APRH)
defendem que o futuro é o reaproveitamento.
Declarações de Miguel Brandão; Rui Santos, empresário na área da reutilização da água; Manuela
Moreira da Silva, APRH; Teresa Fernandes, Águas do Algarve; Miguel Piedade, InfraQuinta (Loulé);
António Pina, presidente da AMAL.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-03-04 08:54
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TAP admite redução de rotas por causa do Coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f29d0df3-5352-457e-bb16-

85bb50078d25&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente do conselho de administração da TAP admite que a atividade da companhia aérea, pode
ser afetada por causa do novo Coronavírus. Miguel Frasquilho diz que pode haver redução de rotas
para alguns mercados à semelhança do que acontece noutras transportadoras. Miguel Frasquilho
sublinha ainda que um novo aeroporto é imprescindível para o crescimento da companhia.
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