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A1  
TSF

 	Duração: 00:04:42

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88983306

 
08-10-2020 10:01

Investimento da Easyjet em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f99e3c80-5efa-4d8f-a847-

15e5183ef8c6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Easyjet anunciou hoje a intenção de criar uma base sazonal no Aeroporto de Faro no próximo Verão,
em rigor desde a Primavera até Outubro. O acordo foi assinado com o Governo português e prevê a
operação de 3 aviões A320 com capacidade para 156 passageiros.
Declarações de José Lopes, diretor geral da Easyjet em Portugal; Pedro Siza Vieira, Ministro da
Economia; João Fernandes, presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve.
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A2  
Renascença

 	Duração: 00:00:44

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88985063

 
08-10-2020 11:02

Investimento da Easyjet em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=edf2e04a-cd82-4be6-8dfd-

8f6390542ca8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Região de Turismo do Algarve diz que é uma prova de confiança a criação de uma
base sazonal da Easyjet em Faro, a partir de março do próximo ano. João Fernandes admite-se que
esta decisão demonstra que a região é um destino competitivo.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-10-08 12:07
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Investimento da Easyjet em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=48acddc8-8f68-46d3-9801-

695db1b027de&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Easyjet vai criar uma base sazonal em Faro. O anúncio foi feito esta manhã, é a terceira base da
companhia aérea em Portugal. Vai estar equipada com 3 aeronaves A320, a base de Faro vai iniciar as
operações em Março de 2021. A Easyjet vai voar para 17 destinos internacionais, espera criar, pelo
menos, 100 postos de trabalho. Declarações de José Lopes, Diretor Executivo da Easyjet; Pedro Siza
Vieira, Ministro da Economia.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-10-08 11:24
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A4 Banco de Portugal: Atividade turística deverá recuperar apenas em 2023
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/10/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=93df0cfb

 
Segundo dados do Boletim Económico de Outubro de 2020, publicado pelo Banco de Portugal, o PIB
português registou uma quebra acumulada de -17,2% nos dois primeiros trimestres de 2020, maior
do que a observada na zona euro (-15,1%). O Banco de Portugal estima uma redução do PIB de -
8,1% no final de 2020, fruto de uma redução acentuada da atividade.
 
Na fase de recuperação, antecipa-se que os setores ligados ao turismo e a serviços mais expostos aos
contactos pessoais tenham uma recuperação particularmente lenta, devido à incerteza sobre a
resolução do problema sanitário. Em 2020, o Banco de Portugal projeta um aumento da taxa de
desemprego para 7,5%.
 
Numa perspetiva global, o Banco de Portugal aponta para a previsão da ETC/Tourism Economics, onde
é estimado que só em 2023 deverá ser atingido o número de chegadas de turistas internacionais
registado em 2019.
 
Leia aqui o Boletim.
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A5

GP de Formula 1 em Portimão em 2021 é "realista", diz CEO do Autódromo do
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/10/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: António Vasconcelos Moreira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ef575607

 
Paulo Pinheiro, CEO do Autódromo do Algarve, afirmou esta quarta-feira que a possibilidade de
Portimão receber mais um GP de Formula em 2021 "é realista, mas não está garantido".
 
Foi preciso esperar mais de duas décadas e que um vírus inesperado trocasse as voltas ao calendário
do Campeonato de Formula 1 de 2020 para Portugal receber um Grande Prémio da categoria rainha
do desporto motorizado. E, numa altura em que estamos a cerca de duas semanas de vermos 20
carros percorrer o Autódromo do Algarve equipados com um motor V6 turbo de 1.6 litros de cilindrada
que chega às 15.000 rotações por minuto e capaz de atingir os 360km/h, demorando menos de três
segundos dos 0 aos 100 km/h, a verdade é que a possibilidade de uma reedição do GP de Portimão
em 2021 é uma "realidade".
 
Disse-o quem sabe e quem por lá anda a preparar ao mais ínfimo detalhe o GP que decorre entre os
dias 23 e 25 de outubro. Paulo Pinheiro, CEO do Autódromo do Algarve afirmou, esta quarta-feira,
num webinar promovido pela Standvirtual, que a hipótese de se repetir o 'sonho' no próximo ano "é
realista, mas não está garantido".
 
O CEO foi cuidadoso quando foi questionado sobre essa hipótese, mostrando-se otimista e garantiu
que a organização do GP de Portimão tudo fará para que assim seja. "É uma ambição que temos e é a
nossa missão fazermos duas grandes corridas - o GP e o Moto GP - e, com isso, fazer com que as
organizações tenham a vontade para continuarem em Portimão. A qualidade do evento, dos hotéis e
restaurantes, a facilidade de chegar a Portugal, joga tudo a nosso favor".
 
Paulo Pinheiro disse estar em contacto com as organizações do evento - a Fédération Internationale de
l'Automobile (FIA) e a própria F1 - e revelou que, em princípio, o 'ping pong' a que se assistiu para a
definição do calendário do Campeonato do Mundo de F1 deste ano se deverá repetir no próximo ano, o
que poderá jogar a favor de Portimão.
 
"O que temos falado com as organizações é que haverá um calendário que será quase uma cópia do
calendário deste ano e depois iremos assistir a uma reformulação do calendário em função da situação
de cada país. O que temos de fazer é estarmos preparados para sermos um dos primeiros a ser
chamados caso aconteça essa situação, que é praticamente seguro que irá acontecer".
 
Paulo Pinheiro conta, de resto, com o auxílio da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda
Gomes, que também esteve presente no webinar, juntamente com o antigo piloto Pedro Matos
Chaves.
 
A autarca garantiu que tudo está a ser feito "para que isto corra tão bem que eles não queiram mais
sair daqui, que sejam os próprios pilotos a exigir virem para Portimão. Não será por falta de
organização, falta de empenho e de reuniões com todos os stakeholders" que tal não acontecerá.
 
Isilda Gomes revelou que foi criada uma task force que trabalha "em permanência com Paulo Pinheiro"
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e demais stakeholders dedicada à análise de "todas as questões" e com o objetivo de resolver "todos
os problemas". "É um grupo alargado e toda a gente está a fazer um enorme esforço para evitar
situações inusitadas", disse a presidente da Câmara de Portimão.
 
Os esforços também estão a ter em consideração as normas de segurança da Direção-Geral da Saúde
- será obrigatório o uso de máscara no recinto. Isilda Gomes disse que "na área da saúde temos feito
'n' reuniões no sentido de garantirmos que os nossos serviços vão dar resposta a qualquer situação
com que nos possamos deparar. Temos uma imensidão de pessoas a trabalhar para que nada falhe".
 
Ainda não se sabe qual será o real impacto económico do GP de Formula 1, algo que Isilda Gomes
quer saber e disse estar "na iminência de contratar empresa credível do mercado nacional de forma a
que possamos ter a noção correta do impacto que a F1 vai ter na região e no país.
 
E defendeu que "falar de F1 neste momento é uma obrigação patriótica porque estamos a contribuir
para o PIB".
 
Com capacidade para 95 mil pessoas por dia, o Autódromo do Algarve terá capacidade reduzida por
causa da Covid-19, estimando-se entre 25 mil a 35 mil espectadores, a que se deverão juntar mais
dez mil do paddock, segundo avançou Paulo Pinheiro.
 
Quanto aos bilhetes, Paulo Pinheiro revelou que "já estamos com a alocação final de bilhetes", mas
ainda há bilhetes disponíveis.
 
Ler mais
 
António Vasconcelos Moreira
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Renascença

 	Duração: 00:00:37

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88981675

 
08-10-2020 09:04

Mundial 2030: Portugal e Espanha anunciam candidatura conjunta

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3bea0ab2-e5c7-4d00-89f9-

f0f8a6e4bfc3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal e Espanha avançam com uma candidatura comum à organização do Mundial de 2030. O
anúncio foi feito durante o Portugal Espanha, jogo de preparação para a Liga das Nações que terminou
com um empate a 0.
Comentários de Fernando Santos, selecionador nacional.
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  Meio: Imprensa
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  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 4,80 x 6,51 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88977665 08-10-2020

Faturação dos 
negócios cai 20% 

PORTUGAL A faturação dos negó-
cios caiu 20% até setembro, cm 
termos homólogos, mas apre-
senta uma retoma gradual indu-
zida pelo turismo interno e ►cta-
so às aulas e trabalho, apresen-
tando quebras de 9% naquele 
mês. Os dados foram divulga-
dos pela Reduniq e mostram 
"uma gradual retoma da fatu-
ração e do número de transa-
ções" dos negócios registados 
na rede de cartões da Unicre. 
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A9

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 48

  Cores: Cor

  Área: 15,46 x 14,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88946034 01-10-2020

Ryanair donates extra €250,000 
towards Monchique reforestation
AIRLINE  ||  Irish low-cost air-
line Ryanair has donated an extra 
€250,000, raised by its custom-
ers, towards the ‘Renaturalizar 
Monchique’ project, which was 
launched last year and aims to 
plant thousands of trees in the 
areas of Monchique destroyed by a 

The same amount had already 
been donated to the project last 
year when the airline’s CEO Michael 
O’Leary travelled to the Algarve to 
personally hand over the cheque and 

around 62,000 native trees were 
planted. The goal is to plant 
another 75,000 trees.

The initiative is a joint venture 
involving Ryanair, Monchique 
municipality, the Algarve Tourism 
Board (RTA), the Nature and Forest 
Conservation Institute (ICNF) and 
environmental association GEOTA.

“We are grateful for the valuable 
contribution of all our clients who, 
through their generous donations 

to help reduce carbon emissions, 
allow us to support the recovery of 
the forests which were devastated 

the local community affected by 
these tragic events in the Algarve,” 
said Thomas Fowler, Ryanair’s 
Director of Sustainability.

He added that the airline is proud 
of the work that has been accom-
plished so far and that it is committed 
to “minimising the impact that our 
business has on the environment”.

Ryanair’s recent donation was cel-
ebrated by the other entities that 
are part of the initiative, with RTA 
President João Fernandes praising 
the airline for its “notable commit-
ment” to the cause. 

Meanwhile, Monchique Mayor 
Rui André said he hopes the project 
will not only bring life back to many 
of Monchique’s charred landscapes 
but also make us think about our 
“relationship with nature” and how 
we use its resources.
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 30

  Cores: Cor

  Área: 3,87 x 9,18 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88945774 01-10-2020
AL losses
Portugal’s bed & break-
fast and holiday let 
rental market known as 
‘Alojamento Local’ has 
lost around 3,000 prem-
ises in Lisbon and Porto 
because of the Covid-19 
pandemic. In Lisbon, 
there were 1,744 fewer 
studio and one-bed-
room apartments avail-
able in June compared 
to the same period in 
2019, while in Porto the 
number fell by around 
1,158 apartments avail-
able to rent out to over-
seas tourists, according 
to data from the SIR-
Local Accommodation 

-
cial Imobiliário.
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal
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  Pág: 19

  Cores: Cor
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  Corte: 1 de 2ID: 88945529 01-10-2020

By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

ENGLISH  ||  A new guide 
providing information on 51 
of the Algarve’s best walking 
trails has been launched by 
the Algarve tourism board 
(RTA) and is available for 
download in English directly 
from visitalgarve.pt

The trails are broken down 
into two categories: small 
(under 30kms) and large 
(over 30kms). The latter 
category includes an over-
view of each of the Algarve’s 
four main walking trail net-
works – the Via Algarviana, 
Rota Vicentina, Grande Rota 
do Guadiana and Percurso 
Descoberta.

“This guide will be very use-
ful for those who value con-
tact with nature and enjoy 
outdoor adventures with 
friends and family or on their 
own,” RTA says in a commu-
niqué to the press. 

The gist of the tourism 
board’s message is that 
no matter which trail you 
choose to explore, there will 

be a lot to discover from 
mountains, woods and cliffs 
to lakes and rivers.

with useful tips and informa-
tion, such as what clothes to 
wear, what equipment to take 
with you, which season is 
best to tackle a certain trail, 
how long a trail takes to com-
plete and the differentiating 
characteristics of each one.

Also included are images 
and maps of the trails, 
which were chosen follow-

determine whether they met 
the tourism board’s criteria 
for inclusion in the guide.

Says RTA, there had to be 
at least one trail per munici-
pality. The trails also had 
to be well-maintained and 
safe, and equipped with the 
necessary signposting and 
information panels. They 
also had to boast some kind 
of original trait and stand 
out in terms of their “natural 
and cultural assets” as well 
as their unique landscape.

Meanwhile, Algarve tour-
ism chief João Fernandes 

says the region’s strategy 
to promote nature tourism 
is making the local tour-
ism sector “more and more 
sustainable”.

He also believes that 
outdoor activities such as 
hiking are a way of attract-
ing tourists as the world 
continues to adapt to the 

restrictions imposed by the 
Covid-19 pandemic.

of the guide, visit www.visi-
talgarve.pt and change the 
language into English if nec-
essary. Click on “Multime-
dia”, “Downloads”, “Guides” 
and then ‘Guide to Algarve’s 
Walking Trails’.

Algarve’s stunning hiking trails  
detailed in new 240-page guide 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal
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  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,95 x 3,79 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 88945529 01-10-2020

Ferragudo 
celebrates
Residents in Ferragudo are 
celebrating the announcement 
that a controversial river dredging 
project to expand Portimão Port 
has been rejected. P18

New hiking 
guide in English
A new guide on 51 of the Algarve’s 
best walking trails has been 
launched by the Algarve tourism 
board and is available for 
download in English. P19

Layoff regime 
“rehashed”
The government has announced 
more support for businesses badly 
affected by the crisis caused by 
the pandemic, particularly those 
connected with tourism. P2

Algarve tourism 
– what now?
Tourism experts announce  
“gigantic losses” in sector P17

EUROPEAN MAGIC
Ursula Von der Leyen heaps praise on Portugal at critical moment in national politics || P4-5

Sagres surfers 
save lives
Around 30 surfers and surf 
instructors learned about the 
latest life-saving techniques for 
sea rescues at a training event 
last Saturday at Mareta beach. P47

BLiP goes digital 
and free for all
Foreign residents’ association 
afpop has announced that its 
annual Better Living in Portugal 
expo is going digital this year due 
to Covid-19 restrictions. P21

Crematorium 
inaugurated
Faro’s new crematorium was 
inaugurated last week after over a 
decade of delays. “The population 
had been asking for this service 
for a long time,” said the mayor. P16

The Algarve’s favourite weekly read since 1989 www.portugalresident.com

THURSDAY, OCTOBER 1, 2020

Publisher: Bruce Hawker

VOL. 31 #40 | €1.50

Weekly newspaper
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal
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  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 12,81 x 32,50 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 88945208 01-10-2020

By NATASHA DONN 

natasha.donn@algarveresident.com

CRISIS  ||  Economy min-
ister Pedro Siza Vieira has 
announced the ‘rehash’ of 

-

pandemic. These are in the 

with tourism.
Some reports suggest the 

contracts can (once again) 

with the State paying the 
lion’s share (roughly 70%) 
of salaries. Others say the 

-
-

ment ‘could end up paying 
100% of salaries’.

Siza Vieira announced the 
changes at the 5th Congress 
of Portuguese Tourism on 

-

minister António Costa of 
the country’s post-pandemic 

‘ended’ last month with a 

its place.
But the terms simply 

didn’t attract enough com-
panies – and the end result 

unemployment.

-
-

Said President Marcelo 
-

a time when money pledged 

The next few months are 
-

of us where demand (for 
holidays/hospitality) will 

expect a context that is less 

is conscious of the situation 

-

-
ture and other sectors most 

-

a measure that will see 

the restaurant sector and 

into the purchase of other 

companies).
Siza Vieira added that 

-
dent Marcelo stressed the 
need for citizens to support 

-
-

Layoff regime 
“rehashed” to save 
battered tourism sector

|| €50 million available in discounts  
to power low-season tourism

for multiple sectors within the tourism industry.

Portugal.
Explains Dinheiro Vivo -

istic and gastronomic experiences’ to choose from all 
under the slogan: #TuPodes – Visita Muito Por Pouco 

■ Explore Portugal – essentially touristic/gastronomic 

wine tourism
■

locations
■

-
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Ferragudo 
celebrates
Residents in Ferragudo are 
celebrating the announcement 
that a controversial river dredging 
project to expand Portimão Port 
has been rejected. P18

New hiking 
guide in English
A new guide on 51 of the Algarve’s 
best walking trails has been 
launched by the Algarve tourism 
board and is available for 
download in English. P19

Layoff regime 
“rehashed”
The government has announced 
more support for businesses badly 
affected by the crisis caused by 
the pandemic, particularly those 
connected with tourism. P2

Algarve tourism 
– what now?
Tourism experts announce  
“gigantic losses” in sector P17

EUROPEAN MAGIC
Ursula Von der Leyen heaps praise on Portugal at critical moment in national politics || P4-5

Sagres surfers 
save lives
Around 30 surfers and surf 
instructors learned about the 
latest life-saving techniques for 
sea rescues at a training event 
last Saturday at Mareta beach. P47

BLiP goes digital 
and free for all
Foreign residents’ association 
afpop has announced that its 
annual Better Living in Portugal 
expo is going digital this year due 
to Covid-19 restrictions. P21

Crematorium 
inaugurated
Faro’s new crematorium was 
inaugurated last week after over a 
decade of delays. “The population 
had been asking for this service 
for a long time,” said the mayor. P16

The Algarve’s favourite weekly read since 1989 www.portugalresident.com

THURSDAY, OCTOBER 1, 2020

Publisher: Bruce Hawker

VOL. 31 #40 | €1.50

Weekly newspaper
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A15

Festival da Comida Esquecida despede-se com refeição especial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/10/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=978394a9

 
Programa incluium percurso gastronómico guiado pela aldeia de Qerença, para abrir todos os sentidos
à riqueza da gastronomia algarvia
 
O festival quer deixar uma última memória nos seus participantes Foto D.R.
O Festival da Comida Esquecida chega ao fim da sua 1ª edição, a 17 de outubro, e quer deixar uma
última memória nos seus participantes, que será uma refeição final simbolizando os territórios e as
heranças alimentares de quem neles vive.
 
"Em Querença, sede da organização do Festival, os participantes terão mais um dia e uma refeição
especial, desta vez com três ementas diferentes à escolha, dedicadas a cada uma das três grandes
regiões algarvias, tão bem representadas no concelho de Loulé: a Serra, o Barrocal e o Litoral",
explica a organização em comunicado.
 
Além da refeição, o programa incluirá "um percurso gastronómico guiado pela aldeia, para abrir todos
os sentidos à riqueza da gastronomia algarvia, e ainda animação diversa, com música, palavras e
história ligadas à nossa tradição cultural".
 
O evento foi alterado e adaptado de forma a respeitar todas as atuais orientações da Direção-Geral da
Saúde e garantir a segurança de participantes e colaboradores, mas mantendo a sua identidade e
essência, ligadas à celebração de tradições algarvias através de experiências gastronómicas
inesquecíveis.
 
Os bilhetes são adquiridos online (https://qrer.bol.pt/) antecipadamente, estando todas as regras de
participação disponíveis na página Facebook do Festival.
 
A entidade promotora desta iniciativa é a Cooperativa QRER, uma organização dedicada ao
Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade.
 
O Festival da Comida Esquecida integra o programa cultural 365 Algarve, uma iniciativa co-financiada
pelas Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, uma iniciativa das Secretarias de Estado da
Cultura e do Turismo, financiada pelo Turismo de Portugal, e operacionalizada pela Região de Turismo
do Algarve, pela Associação de Turismo do Algarve e pela Direção Regional de Cultura do Algarve.
 
Mais informações disponíveis no site www.comidaesquecida.com, email info@comidaesquecida.com,
ou através do telemóvel 963 189 629.
 
Há 25 minutos
 
Redação
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Antiga cadeia vai ser escola

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=20ae3eeb-1821-49fd-b134-

ba4c46630450&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A antiga cadeia de Portimão vai acolher as instalações da nova escola de Hotelaria e Turismo da
cidade, o contrato de construção foi assinado esta quarta-feira.
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Portimão vai ter nova Escola de Hotelaria - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/10/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Gonçalo Dourado

URL: https://jornaldoalgarve.pt/portimao-vai-ter-nova-escola-de-hotelaria/

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
O Governo vai investir 2,3 milhões de euros na requalificação do antigo estabelecimento prisional de
Portimão, para a instalação da Escola de Hotelaria e Turismo naquela cidade, anunciou ontem a
secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.
 
"Trata-se de um investimento público e um passo muito importante para criarmos as condições para
asseguramos, dentro em breve, uma formação de excelência de forma a que os jovens tenham um
futuro melhor", disse Rita Marques.
 
A governante presidiu em Portimão à cerimónia de assinatura do contrato de arrendamento entre a
Estamo - empresa imobiliária do Estado detida a 100% pela Parpública e proprietária do imóvel -, e o
Turismo de Portugal.
 
De acordo com Rita Marques, as obras de requalificação do antigo imóvel do estabelecimento prisional
de Portimão, desativado há cerca de duas décadas e instalado no centro da cidade, deverão estar
concluídas até março de 2022.
 
"Se tudo correr bem, o segundo semestre de 2022 dos nossos alunos poderá já decorrer nas novas
instalações", frisou.
 
A secretária de Estado do Turismo fez questão de sublinhar que "esta obra é muito importante para
dar aos jovens as condições essenciais para a sua formação, dado que a escola atual deixa muito a
desejar".
 
"Quando visitei a escola fiquei muito preocupada porque não ajuda a materializar sonhos e os alunos
merecem mais e melhor", destacou.
 
Segundo Rita Marques, este ano registou-se um acréscimo de 12% de entrada de alunos nas escolas
de turismo, "o que representa um universo de 3150 novos alunos, o que demonstra que os jovens têm
esperança no futuro e acreditam que o setor do turismo poderá continuar a ser um setor de excelência
em Portugal".
 
De acordo com o diretor da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, Pedro Moreira, as novas
instalações vão proporcionar "condições de excelência na formação de novos profissionais do setor da
hotelaria e restauração, acentuando a referência da formação" na sub-região do barlavento algarvio.
 
Segundo Pedro Moreira, a escola que funciona desde 2001 em instalações cedidas pelo Instituto de
Emprego e Formação Profissional, "tem uma média de 143 novas entradas anualmente, assegurando
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a formação contínua a mais de três mil alunos".
 
O contrato de arrendamento entre a Estamo e o Turismo de Portugal é celebrado por um prazo de 15
anos, renovando-se por período iguais e sucessivos de cinco anos, ficando o Turismo de Portugal
obrigado ao pagamento mensal de uma renda de 18.100 euros.
 
Gonçalo Dourado
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Apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade é tema de webinar em Loulé
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/10/2020

Meio: Algarve Informativo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a1b342b0

 
Numa iniciativa promovida pelo Instituto de Segurança Social, IP - Centro Distrital de Faro, com o
apoio da Câmara Municipal de Loulé, decorre, no dia 9 de outubro, pelas 15h, um webinar que visa
divulgar e esclarecer dúvidas acerca das novas medidas de apoio extraordinário à retoma progressiva
da atividade. Esta sessão destina-se a micro, pequenas e médias empresas, e tem como objetivo
reforçar os apoios aos empregadores em maior dificuldade, alargar o acesso a mais empregadores e
aumentar os apoios complementares a empregadores e trabalhadores.
 
O ponto de partida desta iniciativa será o Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, legislação que,
numa conjuntura de crise económica provocada pela pandemia, cria o apoio extraordinário à retoma
progressiva de atividade em empresas em situação de crise económica com redução temporária do
período normal de trabalho. No seguimento da adoção de um vasto leque de medidas excecionais,
designadamente para proteger o emprego, está plasmado neste documento um quadro de
intervenções que garantam uma progressiva estabilização nos planos económico e social e que serão
abordadas nesta ação.
 
Ao apoiar esta iniciativa, o Município de Loulé prossegue o trabalho que tem vindo a desenvolver junto
dos empresários para fazer face aos problemas e desafios que a crise de saúde pública trouxe ao setor
da economia. Para além das duas entidades promotoras, participam nesta sessão a Delegação
Regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Região de Turismo do Algarve, o IAPMEI
e a AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve. O webinar será transmitido em direto no canal
Youtube da Câmara Municipal de Loulé, no link https://youtu.be/6ImgQH6fSv8.
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Tendências e desafios do Turismo no Algarve são tema de webinar promovido pela
ESGHT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/10/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8056d552

 
Alguns dos principais atores do turismo e da hotelaria são os oradores convidados
 
João Soares, diretor geral do Hotel Dom José e delegado regional da Associação da Hotelaria de
Portugal, Lino Martins, do grupo AP Hotels & Resorts, Reinaldo Teixeira, CEO da Garvetur e da
Enolagest SGPS, Ricardo Sobral, fundador da Ricky Travel, e ainda Rui Vasconcelos, fundador das
empresas FWDhotels - FWDtrips - Gigs4.us, são os oradores convidados do webinar  Turismo no
Algarve: Tendências e desafios , que terá lugar esta sexta-feira, dia 9, entre as 18 e as 20h00,
através da plataforma zoom.
 
Balanço do setor do Turismo, em especial no Algarve, num ano tão atípico, retoma e medidas de
apoio, tendências, o novo consumidor, o novo normal, e ainda oportunidades, desafios, inovação e
digitalização do setor são os temas a abordar ao longo de duas horas de debate, por alguns dos
principais players do turismo na região.
 
A abertura do webinar será feita por Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve, e por Alexandra
Gonçalves, diretora da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da UAlg. A moderação estará a
cargo da jornalista Elisabete Rodrigues, diretora do Sul Informação.
 
Este webinar resulta da organização conjunta dos cursos de Gestão Hoteleira e de Turismo, tendo sido
criado a pensar nas celebrações do Dia Mundial do Turismo (que se assinalou a 27 de Setembro) e dos
29 anos dos cursos de Gestão Hoteleira e de Turismo da ESGHT.
 
Esta será a 1ª edição dos webinars "What's Next", desta vez tendo como tema o turismo no Algarve.
 
Quem quiser assistir, deverá fazer a sua inscrição, usando o seguinte link: https://videoconf-
colibri.zoom.us/webinar/register/5116013003071/WN_7bV0ZJoTQPiDxIU-RjVBDw
 
JOÃO SOARES
Natural de Vila Real de Santo António, 53 anos, formou-se em Gestão Hoteleira na cidade de Londres,
em 1991, tendo mais tarde tirado o curso de Graduação em Direção Hoteleira em Portugal.
Filho e neto de hoteleiros, desde cedo tomou contacto com a Hotelaria. Desempenhou funções em
todos os departamentos do Hotel até que, em 2005, assume o cargo e as funções de Diretor Geral do
Dom José Beach Hotel.
Entre 2005 e 2011, foi Vice-Presidente da Associação Turismo do Algarve (ATA) e Vice-Presidente da
AIHSA.
Como Diretor Geral do Dom José Beach Hotel e, após a requalificação em 2011, o Hotel foi nomeado
para o prémio do Melhor Hotel da sua categoria em Portugal, sendo galardoado em 2012, 2013 , 2014
, 2015 ,2017 e 2019 .
Em 2015, foi-lhe atribuído um prémio de carreira pelo seu desempenho em prol do Turismo do
Algarve. Em 2016 e durante a sua gestão, o Hotel recebeu ainda o prémio da Região de Turismo do
Algarve, a Medalha de Mérito Turístico e Medalha de Mérito de Grau Prata atribuído pela Câmara
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Municipal de Loulé.
Atualmente, desempenha as funções de membro e representante do Algarve no Conselho Geral da
Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Direção Geral no Dom José Beach Hotel, juntamente com
desenvolvimento de outros projetos pessoais na área imobiliária e consultoria hoteleira.
 
LINO MARTINS
Ingressou na Universidade do Algarve na licenciatura em Gestão Hoteleira em 1995, o que marcou
para sempre o percurso de vida, pois já não regressou às origens, na cidade de Setúbal.
Profissionalmente, iniciou a carreira em 1999 no Grupo Pestana. De seguida, teve passagens pelo Vila
Sol Spa & Golf Resort (na altura membro da Leading Hotels of the World) e CS Hotels (agora NAU).
Acabou de cumprir oito anos ao serviço do Grupo AP, como diretor comercial. Na altura, apenas com
uma unidade, o Adriana Beach Club, o grupo cresceu e detém agora seis unidades, em Portimão
(Hotel Oriental), Albufeira (Adriana Beach Club & Victoria Sports), Faro (Hotel EVA SENSES) e Tavira
(Cabanas Park & Maria Nova Lounge Hotel), dando origem ao grupo AP Hotels & Resorts.
Entretanto ainda conseguiu realizar uma pós-graduação em Direção Hoteleira (também pela
Universidade do Algarve).
 
REINALDO TEIXEIRA
56 anos, licenciado em Gestão e Mediação Imobiliária, Fundador (1983) e CEO da empresa Garvetur,
SA -Mediação Imobiliária e Arrendamento Turístico e ainda da Enolagest, SGPS, que abrange 41
empresas participadas, a atuar no ciclo da indústria turística.
 
RICARDO SOBRAL
Licenciado em Turismo pela Universidade do Algarve e com uma pós-graduação em direção hoteleira,
iniciou o seu percurso profissional como estagiário de direção no hotel Pestana Dom João II.
Em 2005, surge o convite para diretor geral do Hotel Santa Catarina Algarve, cargo que manteve até
2016, passando depois a consultor.
Em 2013, lança o seu projeto pessoal Rickytravel, uma agência de viagens especializada na venda de
alojamento online, a qual é atualmente uma referência do setor no mercado nacional.
Desde muito cedo ligado ao desporto e ao associativismo, é também presidente do clube de futebol da
sua freguesia, o Mexilhoeira Grande Futebol Clube.
 
RUI VASCONCELOS
Empreendedor, fundador das empresas FWDhotels, FWDtrips, Gigs4.us.
Trabalhou como gestor hoteleiro no Grupo Nau, Corinthia Hotels, Imocom Hotels & Resorts e lecionou
a disciplina de Novas Tendências em Hotelaria nas Escolas de Hotelaria e Turismo do Algarve e do
Estoril.
Estudou Gestão Hoteleira na UAlg, Gestão Internacional no ISCTE, Avaliação de Gestão e Controlo de
Desempenho na Universidade Nova.
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Sul Informação
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