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A1 Principal impacto económico da Fórmula 1 em Portugal resulta da cobertura
mediática, diz AHETA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2020

Meio: ECO - Economia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d53b7754

 
Elidérico Viegas reconheceu que o impacto direto, calculado através da ocupação das unidades
hoteleiras nas imediações no circuito está "muito aquém do que seria normal".
 
O principal impacto económico do Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1 no Algarve vai resultar da
cobertura mediática e da continuidade da prova na região, defendeu esta terça-feira o líder da maior
associação hoteleira da região.
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, vai acolher no domingo a 12.ª prova do
Mundial de Fórmula 1, mas o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA) considera necessário "garantir, em termos de futuro a continuidade do evento", já
que, além dos fluxos turísticos que gera, tem "um peso mediático enorme".
 
"O principal impacto [económico] tem a ver com a cobertura mediática internacional e o seu
contributo para a promoção e divulgação do Algarve internacionalmente, o que é um impacto
francamente positivo", considerou Elidérico Viegas, em declarações à agência Lusa.
 
O responsável reconheceu que o impacto direto, calculado através da ocupação das unidades
hoteleiras nas imediações no circuito, casos da Praia da Rocha e do Alvor, está "muito aquém do que
seria normal".
 
"Há hotéis [nessa zona] com boas expectativas de ocupação. Não são muito elevadas, já não eram, e
ainda menos agora com o agravamento da pandemia", referiu Elidérico Viegas, sublinhando que o
evento vai atrair, sobretudo, espetadores nacionais, devido às restrições nos países de origem de
potenciais espetadores e à lotação do autódromo estar "muito reduzida".
 
Elidérico Viegas reconheceu que os hotéis vão beneficiar das estadas dos portugueses, "apesar de
curtas", e das "pessoas que gravitam à volta do evento", que envolve "bastante gente", havendo
hotéis "que vão encerrar imediatamente a seguir" à prova. No domingo, o administrador do AIA
admitiu que o limite máximo para a corrida deve rondar os 27.500 espetadores, cerca de um terço da
capacidade do recinto.
 
Em meados de setembro, Paulo Pinheiro estimava que a vinda da Fórmula 1 a Portugal poderia
representar um impacto direto na economia da região algarvia superior a 100 milhões de euros.
 
Inicialmente, foram colocados à venda cerca de 46.000 bilhetes, mas as restrições poderão
impossibilitar a existência de lugares de peão, e eventual distribuição pelas bancadas. Paulo Pinheiro
admitiu ainda a existência de "várias desistências" de estrangeiros, "que, ou não conseguiram viagem,
ou estão com receio" de assistir à corrida.
 
O Mundial de Fórmula 1 regressa a Portugal 24 anos depois, desta vez ao circuito algarvio, que vai
acolher o Grande Prémio de Portugal entre sexta-feira e domingo, dia da 12.ª corrida da temporada.
 
Lusa
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C O M P E T I R  P A R A  N Ã O 
P E R D E R  O  P Ó D I O !

J O Ã O  F E R N A N D E S ,
P R E S I D E N T E  D A  R E G I Ã O  D E  T U R I S M O  D O  A L G A R V E  
P R E S I D E N T  O F  T H E  A L G A R V E  T O U R I S M  R E G I O N  

N
o Algarve, estamos a postos! Recuperámos 
a prova rainha do automobilismo 
para Portugal, a Fórmula 1, e vamos 
acolher também a derradeira prova do 
Mundial de Moto GP. O sentimento 
é de orgulho pela realização destes 

eventos na região e é com expectativa que entramos 
em contagem decrescente para a realização de ambos 
os circuitos, agora com novos métodos e processos!
Sabemos bem o que significa, a nível regional e nacional, 
organizarmos eventos desportivos de escala global… 
que têm uma capacidade única de dar a conhecer o 
Algarve a milhões de pessoas em todo o mundo. Os 
movimentos dos participantes, das suas equipas e dos 
espectadores traduzem-se em impactos económicos 
imediatos, como também é expectável que gerem um 
efeito positivo num futuro próximo, pois durante o 
período da competição beneficiamos por todas as câmaras 
apontarem no mesmo sentido: o destino anfitrião. 
Devemos utilizar o tempo em que “estamos em jogo” - ou 
neste caso… em pista! -, como uma oportunidade única 
para continuarmos no pódio, nos próximos anos. 

I
n the Algarve, we are ready to go! We have 
recovered the major motorsport event for Portugal, 
Formula 1, and we will also be hosting the last 
race of the Moto GP World Championship. The 
feeling is of pride for hosting such events in the 
region and it is with great expectation that we 

start the countdown up to the date when both circuits 
will take place, now with new methods and processes!
We know well what it means, at a regional and national 
level, to host world-class sporting events... which 
have the unique capacity to publicise the Algarve 
next to millions of people around the world. The 
movements of the participants, their teams and the 
audience translate into immediate economic impacts 
and it is also expected that they generate a positive 
effect in the near future, considering that during 
the competition period all cameras will be pointing 
in the same direction: the host destination. 
We must use the time when we are on the game - or 
in this case... on the track! - as a unique opportunity 
to remain on the podium for years to come. 
The Algarve has been, for 40 years in a row, the main 

C O M P E T I N G  I N  O R D E R  N O T  T O  M I S S 
T H E  P O D I U M !

T U R I S M O
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O Algarve é, há 40 anos seguidos, o principal destino 
turístico para portugueses e estrangeiros, e repetidamente 
reconhecido como melhor destino europeu de praia 
(distinguido por 6 vezes) e melhor destino do mundo 
(classificação que obtém desde há 3 anos!). Também 
foi, desde 2006, várias vezes reconhecido por diversas 
entidades, como melhor destino de golfe. 
Do ponto de vista turístico, os eventos desportivos 
devem ser percepcionados como âncoras 
estratégicas que nos permitem gerar mais 
notoriedade ao destino, ajudando à sua promoção, 
internacional, antes, durante e após as provas.
Sendo uma região que tem apostado na diversificação 
da oferta turística, o Algarve dispõe hoje de um vasto 
leque de actividades que tornam a experiência da 
visita mais autêntica e de qualidade inigualável, em 
produtos e serviços, mas também em infraestruturas 
favoráveis à organização das mais variadas iniciativas. 
É nossa ambição fazer com que a captação de 
eventos desportivos se transforme numa aposta 
regular e consolidada, o que nos permitirá ser 
ainda mais competitivos e ajudar a ter épocas 
turísticas mais equilibradas ao longo do ano. 
Se consideramos o efeito multiplicador da realização 
das etapas da Fórmula 1 e do Moto GP no Algarve, 
que decorrem já em época baixa e num ano 
claramente atípico, a estimativa económica situa-
-se em cerca de 80 milhões de euros, somando as 
receitas diretas e indiretas. São dados do Autódromo 
Internacional do Algarve (AIA), que vai albergar 
ambas as provas, mas que deixam bem claro o 
contributo significativo que eventos desta natureza 
podem trazer à região e aos seus residentes. 
O Algarve tem sabido reinventar-se ao longo 
dos anos e vai continuar a fazê-lo! l

tourist destination for Portuguese and foreigners, 
and repeatedly recognized as the best European 
beach destination (awarded 6 times as such) and 
the best destination in the world (a rating that 
it has been obtaining in the last 3 years!). Since 
2006, it has also been recognized several times 
by various entities as the best golf destination. 
From the tourist point of view, sporting events 
should be perceived as strategic anchors that 
allow us to generate more notoriety for this 
destination, helping its promotion, internationally, 
before, during and after the events.
As a region that has been betting on the diversification 
of the tourist offer, the Algarve today has a wide range 
of activities that make the experience of a visit to this 
region more authentic and of unparalleled quality, as 
regards products and services, but also infrastructure 
favourable to host assorted initiatives. It is our ambition 
to attract even more sporting events and make this 
a regular and consolidated bet, which will allow us 
to be even more competitive and help us have more 
balanced tourist seasons throughout the year. 
If we consider the multiplier effect of the hosting of the 
Formula 1 and Moto GP competitions in the Algarve, 
which are already taking place in low season and in such 
a clearly atypical year, the economic estimate is around 
80 million euros, adding up direct and indirect revenues. 
These are data from the Autódromo Internacional do 
Algarve (AIA), which will host both events, but also 
make clear the significant contribution that events of 
this nature can bring to the region and its residents. 
The Algarve has been able to reinvent itself 
over the years and will continue to do so! l

“ É  N O S S A  A M B I Ç Ã O 
F A Z E R  C O M  Q U E  A 

C A P TA Ç Ã O  D E  E V E N T O S 
D E S P O R T I V O S  S E 

T R A N S F O R M E  N U M A 
A P O S TA  R E G U L A R  E 

C O N S O L I D A D A .”

“ I T  I S  O U R  A M B I T I O N 
T O  AT T R A C T  E V E N 

M O R E  S P O R T I N G 
E V E N T S  A N D  M A K E 

T H I S  A  R E G U L A R  A N D 
C O N S O L I D AT E D  B E T.”
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Pandemia está a provocar um forte impacto negativo na taxa de ocupação das unidades hoteleiras da região 

Turismo regista 
opior setembro 
DESCIDA O  Quebra de 43% na ocupação nas unidades turísticas da região 
EXCEÇÃO O  Só o mercado nacional registou uma subida no mês passado 

JOSÉ CARLOS EUSÉBIO 

O
turismo algarvio registou 
o pior mês de setembro 
de sempre. Os dados da 

Associação dos Hotéis e Em-
preendimentos Turísticos do 
Algarve (AHETA) revelam que a 
taxa de ocupação global média 
por quarto foi de 49,6%, o que 
se traduz numa descida de 43% 
em comparação com igual pe-
ríodo do ano passado. Todos Os 
mercados caíram a pique, com 
exceção cio português. 

A AHETA realça que "todas as 
zonas geográficas sofreram for-

  

tes quebras", sendo a área de 
Tavira a que registou a taxa de 
ocupação mais baixa, 34,6%, 
enquanto a mais alta ocorreu 
em Faro e Olhão, com 69%. 

Em termos de mercados de 
origem dos 
turistas, as 
maiores des-
cidas dizem 
respeito à Ir -
landa (-90,8%), Reino Unido 
(-67,8%) e Alemanha (-46,8%). 
"A única subida foi a dos turistas 
nacionais (+36,7''„)", realça a 
associação empresarial.  

apartamentos 
de 3 estrelas, 
com 54,6%. 

Desde janeiro, a taxa de ocu-
pação das unidades turísticas 
encontra-se 55% abaixo do ve-
rificado no período homólogo, 
devido à pandemia. • 

TAVIRA FOI A 
REGISTOU UM 
OCUPAÇÃO M 

Por categorias das unidades de 
alojamentos, os hotéis e 
aparthotéis de 3 e 2 estrelas fo-
ram os que registaram a taxa de 
ocupação mais baixa, com 
36,6%, sendo que amais alta foi 

registada nos 
ZONA QUE aldeamentos e 
A TAXA DE 
AIS BAIXA 
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Setembro teve taxa de ocupação mais baixa de sempre
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=40f2c9d7

 
AHETA já reconheceu que este foi o  pior ano turístico de sempre , devido à pandemia da Covid-19
 
A taxa de ocupação global média/quarto foi de 49,6% em Setembro, no Algarve, o que faz com que
seja a  mais baixa de sempre , segundo dados revelados pela Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
Este valor representa uma descida de 43% face ao registado em Setembro de 2019. Desde Janeiro, a
taxa de ocupação  encontra-se 55,0% abaixo (-37,1 pontos percentuais) do verificado no período
homólogo anterior. A taxa de ocupação global média/cama foi de 42,8%, 30 pontos percentuais
abaixo da verificada em Setembro de 2019 (-41,2%).
 
Estes números são justificadas pela  pandemia, cujo impacto na hotelaria se começou a sentir no início
do mês de Março , diz a AHETA.
 
Todas as zonas geográficas sofreram forte quebras, que oscilaram entre os -19,9pp (-22,4%) em
Faro/Olhão e os -52,6pp (-60,3%) em Tavira.
 
A zona de Tavira foi mesmo a que registou a taxa de ocupação mais baixa, 34,6%, enquanto a mais
alta ocorreu na zona de Faro/Olhão, com 69,0%.
 
Por categorias, as descidas variaram entre os -28,6pp (-34,4%) nos aldeamentos e apartamentos de 3
estrelas e os menos 52,4pp (-58,9%) nos hotéis e aparthotéis de 3 e 2 estrelas. Os hotéis e
aparthotéis de 3 e 2 estrelas foram os que registaram a taxa de ocupação mais baixa com 36,6%,
sendo que a mais alta ocorreu nos aldeamentos e apartamentos de 3 estrelas, com 54,6%.
 
As descidas absolutas foram proporcionais ao peso relativo dos mercados, sendo as maiores as do
Reino Unido (-16,1pp, -67,8%), da Irlanda (-4,4pp, -90,8%) e da Alemanha (-3,5pp, - 46,8%).
 
Como seria de esperar, a única subida foi a dos turistas nacionais: +5,6pp (+36,7%).
 
Desde o início do ano, o Reino Unido é o mercado com a maior descida acumulada (-13,7pp, - 77,6%)
seguido da Alemanha (-3,5pp, -62,3%) e Irlanda (-3,2pp, -88,4%).
 
Em Setembro, a maior fatia das dormidas coube aos turistas portugueses com 48,8%, seguidos pelos
britânicos (17,9%), alemães (9,2%) e holandeses (6,4%). Relativamente ao número de hóspedes os
portugueses lideraram com 52,1%, seguidos pelos britânicos (12,8%), espanhóis (8,1%) e alemães
(7,2%).
 
Durante o mês, a estadia média por pessoa situou-se nas 4,7 noites, semelhante ao verificado em
2019. Os turistas britânicos (6,6 noites) registaram as estadias mais prolongadas, seguidos dos
irlandeses (6,3), alemães (6,1) e holandeses (5,5).
 
A estadia média dos portugueses situou-se nas 4,4 noites, 0,3 acima do verificado no ano anterior.
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Ainda em Setembro, o peso das reservas feitas através de operadores turísticos online e através dos
sites das unidades foi maior que o verificado nos últimos doze meses, havendo um menor peso das
reservas através dos operadores turísticos tradicionais.
 
Durante o mês de Março, os portugueses representaram o maior número de hóspedes e de dormidas
em quase todas as zonas, com exceção de Vilamoura, Quarteira e Quinta do Lago, onde o maior
número de dormidas coube aos britânicos.
 
Os portugueses representaram o maior número de hóspedes e de dormidas em quase todas as
categorias, com exceção dos aldeamentos e apartamentos de 5 e 4 estrelas, onde o maior número de
dormidas coube aos britânicos.
 
O volume de vendas total, em termos nominais, diminuiu 47,4% relativamente a Setembro de 2019.
Por zonas, as maiores descidas verificaram-se em Tavira (-56,0%), Lagos / Sagres (-47,3%),
Portimão / Praia da Rocha (-45,0%) e Albufeira (-44,4%).
 
Por categorias, as maiores descidas ocorreram nos hotéis e aparthotéis de 3 e 2 estrelas (-61,9%) nos
de 5 estrelas (-49,3%) e nos 4 estrelas (-41,5%).
 
Num balanço feito há duas semanas, a AHETA reconheceu que este foi o  pior ano turístico de sempre
, devido à pandemia da Covid-19.
 
Sul Informação

Página 6



A7

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 13,46 x 28,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 89186912 20-10-2020

Turismo pressiona contas 
externas, que continuam negativas 
Presidente do BCE 
quer tornar 
bazuca europeia 
de 750 mil milhões 
um instrumento 
permanente. 

O saldo conjunto das balanças 
corrente e de capital fixou-se 
em -887 milhões de euros até 
agosto, o que compara com 
1146 milhões de euros em igual 
período de 2019. Os dados 
foram divulgados pelo Banco 
de Portugal (BdP), que diz que 
este valor "resulta dos défices 
das balanças de bens e de ren-
dimento primário, que foram 
parcialmente compensados 
pelos excedentes das balanças 
de serviços, de rendimento 
secundário e de capital". Fei-
tas as contas, nos primeiros 
oito meses, o défice da balan-
ça de bens diminuiu 3118 
milhões de euros face ao perío-
do homólogo. 

Já o excedente da balança de 
serviços reduziu-se em 6527 
milhões de euros. "Esta redu-
ção foi, na maior parte, justi-
ficada pelo decréscimo acen-
tuado do saldo da rubrica via-
gens e turismo, de 5602 milhões 
de euros", explica a entidade 
liderada por Mário Centeno. -
Até agosto, as exportações de 
bens e serviços decresceram 
23,6% (13,6% nos bens e 39,7% 
nos serviços) e as importações  

diminuíram 18,4% (16,9% nos 
bens e 25% nos serviços). 

O regulador destacou a redu-
ção homóloga do saldo das via-
gens e turismo em 1313 milhões 
de euros, resultante de um 
decréscimo de 51,8% nos cré-
ditos e de 40,7% nos débitos. 

Entre janeiro e agosto de 2020, 
o défice da balança de rendi-
mento primário reduziu-se 1227 
milhões de euros relativamen-
te ao período homólogo, para 
-2380 milhões de euros. 

FMI ACENA COM MAIS FERRA-
MENTAS A presidente do Ban-
co Central Europeu (BCE) garan-
tiu que a entidade ainda tem 
opções de política monetária 

Saldo conjunto das 
balanças corrente e 
de capital fixou-se 

em 887 milhões de 
euros negativos 

"As opções 
da nossa caixa 

de ferramentas não 
se esgotaram", 

garantiu Lagarde 

disponíveis de resposta à cri-
se, para aplicar caso seja neces-
sário. De acordo com Christi-
ne Lagarde, "as opções da nos-
sa caixa de ferramentas não se 
esgotaram". E acrescentou, 
numa entrevista ao Le Monde: 
"Se for preciso fazer mais, fare-
mos mais". 

Lagarde defendeu ainda que 
os líderes da União Europeia 
devem avaliar se o Fundo de 
Recuperação de 750 mil milhões 
de euros - a chamada bazuca 
europeia - pode tornar-se uma 
ferramenta permanente. Recor-
de-se que este fundo é finan-
ciado por dívida comum con-
traída pela Comissão Europeia 
junto dos mercados em nome 
da União Europeia: 390 mil 
milhões de euros em subven-
ções (a fundo perdido) e 360 
mil milhões de euros em 
empréstimos que contemplam 
o programa Next Generation 
EU. 

Segundo a presidente do BCE, 
essa capacidade dada ao exe-
cutivo europeu é "claramente 
limitada em tamanho, duração 
e alcance" e o reembolso deve 
ser feito até 2058. 

A menos de duas semanas da 
reunião de política monetária 
do banco central, Lagarde reco-
nhece que as perspetivas se 
degradaram, devido às novas 
medidas restritivas na região, 
e que a recuperação deverá, 
por isso, perder força. 

de. 
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Turismo provocou queda de 5,6 mil milhões PATRICIA DE MELO MOREIIWAP 
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Bilhetes 
devolvidos 
e hotéis 
cancelados 

Impacto na redução 
do número 
de espectadores 

FÓRMULA I  Os efeitos da 
pandemia de covid-19 já es-
tão a deixar marcas na 
afluência de público ao Au-
tódromo Internacional do 
Algarve, onde no fim de se-
mana se corre o Grande Pré-
mio de Portugal. A iminente 
redução da lotação do recin-
to - estima-se a presença de 
27 500 espectadores em vez 
dos 30 mil inicialmente pre-
vistos - levou a que muitas 
pessoas cancelassem as re-
servas de hotéis. Algumas 
delas são ingleses que não 
querem cumprir quarente-
na no regresso a casa. 
"Havia, de facto, alguma 

procura, sobretudo por par-
te das pessoas que integram 
as equipas de Fórmula 1, de 
todos os mecânicos e de pes-
soas que circulam em torno 
do evento. Havia também 
algumas marcações, mas tí-
nhamos consciência de que 
não iríamos ter uma procu-
ra como seria normal nesta 
época do ano", explica Eli-
dérico Viegas, presidente da 
Associação de Hotéis e Em-
preendimentos Turísticos 
do Algarve. Alguns bilhetes 
serão devolvidos face à re-
dução do número de espec-
tadores no recinto. 

"A realização deste even-
to para nós conta sobretudo 
como um meio privilegiado 
de promoção e de divulga-
ção do país e da região do Al-
garve, mas não podemos 
contar com o grosso de espe-
tado r e s que é habitual", 
adianta ainda Elidérico Vie-
gas, à TSF. • 

02 

F-

 

4'  ." 
'Ias 

I 

1EYRONiks 

Hamilton será uma 
das estrelas no Algarve Página 8



A9

F1: Bilhetes devolvidos e hotéis do Algarve cancelados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2020

Meio: Automonitor Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=96d6a766

 
F1: Bilhetes devolvidos e hotéis do Algarve cancelados
 
Com o arranque da prova de Fórmula 1 a acontecer no próximo fim de semana no Algarve, começam
os hotéis da região a receber pedidos de desmarcação de reservas.
 
Por Automonitor
 
Publicado às 13:30, 19 Out, 2020
 
O responsável pelo Autódromo Internacional do Algarve adiantou no domingo à TSF que a lotação do
recinto vai ser reduzida, dado o aumento do número de casos de Covid-19.
 
Alguns bilhetes do evento estão a ser devolvidos, e os hotéis também registam desistências, revela
Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.
 
"Havia, de facto, alguma procura, sobretudo por parte das pessoas que integram as equipas de
Fórmula 1, de todos os mecânicos e de pessoas que circulam em torno do evento. Havia também
algumas marcações, mas tínhamos consciência de que não iríamos ter uma procura como seria normal
nesta época do ano", afirmou ainda à rádio.
 
Inicialmente, foram colocados à venda cerca de 46.000 bilhetes, mas, face à evolução da pandemia de
covid-19 nas últimas semanas, esse número deverá ser substancialmente reduzido.
 
"Ainda estamos à espera da versão final do parecer da DGS [Direção-Geral da Saúde] mas, em
princípio, o limite máximo deve situar-se nos 27.500 lugares", afirmou Paulo Pinheiro, administrador
do autódromo algarvio, à agência Lusa.
 
pub
 
Share
 
FacebookTwitterLinkedin
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Fórmula 1 em Portugal afetada pela pandemia: Bilhetes devolvidos e hóteis ´às
moscas´ no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2020

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a4eb1aa8

 
A Fórmula 1 está 'quase a rebentar' no autódromo de Portimão, mas nem a proximidade com o
regresso da prova em Portugal tem entusiasmado os adeptos do automobilismo.
 
Alguns hóteis da região já começaram a receber pedido de desmarcação de Reserva, já que a lotação
do recinto também vai ser reduzida dado o aumento de casos de COVID-19.
 
Alguns hóteis recepcionaram o cancelamento de reservas e também alguns bilhetes também foram
devolvidos: "Havia, de facto, alguma procura, sobretudo por parte das pessoas que integram as
equipas de Fórmula 1, de todos os mecânicos e de pessoas que circulam em torno do evento. Havia
também algumas marcações, mas tínhamos consciência de que não iríamos ter uma procura como
seria normal nesta época do ano", confirma Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve em declarações à TSF.
 
O cancelamento de reservas é proveniente sobretudo de cidadãos estrangeiros com origem no Reino
Unido, "uma vez que o país impõe quarentena a todos que regressem de Portugal", prossegue.
 
Apesar de se congratular com a organização do evento, Elidérico Viegas lamenta que o evento "com o
grosso de espetadores que é habitual."
 
[Additional Text]:
Fórmula 1 em Portugal afetada pela pandemia: Bilhetes devolvidos e hóteis 'às moscas' no Algarve
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Bilhetes da Fórmula 1 devolvidos e hotéis do Algarve registam cancelamentos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2020

Meio: TSF Online Autores: Cristina Lai Men

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dbb6c522

 
A procura já não era grande, mas o avanço da pandemia ainda afetou mais o negócio. Esta semana a
Fórmula 1 corre-se no Algarve, mas a região não pode esperar um grande fluxo de dinheiro.
 
O Algarve aguarda, nos próximos dias, o arranque da prova de Fórmula 1 e os hotéis da região já
começam a receber pedidos de desmarcação de reservas. O responsável pelo Autódromo Internacional
do Algarve adiantou no domingo à TSF que a lotação do recinto vai ser reduzida, dado o aumento do
número de casos de Covid-19.
 
Alguns bilhetes do evento estão a ser devolvidos, e os hotéis também registam desistências, revela
Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. "Havia,
de facto, alguma procura, sobretudo por parte das pessoas que integram as equipas de Fórmula 1, de
todos os mecânicos e de pessoas que circulam em torno do evento. Havia também algumas
marcações, mas tínhamos consciência de que não iríamos ter uma procura como seria normal nesta
época do ano."
 
Agora, as desistências "são [muitas] e vão ser importantes", embora o peso das reservas não fosse
"muito elevado", preconiza o representante do turismo algarvio. "Não podemos falar de grandes
desistências, uma vez que também não havia grandes marcações", reconhece, no entanto, Elidérico
Viegas.
 
O peso do cancelamento das reservas é substancial no caso dos estrangeiros, o que é explicado pelo
presidente da associação que representa os hotéis de todo o Algarve. "Uma grande parte de
espetadores estrangeiros era oriunda do Reino Unido. O Reino Unido, como sabemos, impõe uma
quarentena a todos os cidadãos que regressem ao país a partir de Portugal."
 
Por outro lado, sustenta Elidérico Viegas, "a grande maioria dos espetadores nacionais vem e regressa
no próprio dia, não se vai hospedar em hotéis ou empreendimentos".
 
"A realização deste evento para nós conta sobretudo como um meio privilegiado de promoção e de
divulgação do país e da região do Algarve, mas não podemos contar com o grosso de espetadores que
é habitual", lamenta o representante da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve. O público que resta "será bastante reduzido" e maioritariamente estrangeiro, confirma ainda
Elidérico Viegas.
 
O circo da Fórmula 1 já começou a instalar-se no Algarve. As provas decorrem entre sexta-feira e
domingo.
 
* e Catarina Maldonado Vasconcelos
 
LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS
 
[Additional Text]:
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Provas decorrem entre sexta-feira e domingo
 
Cristina Lai Men*
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"Esperança" serve de mote para o "Barão de São João Walk & Art Fest 2020"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/10/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=64263687

 
Inscrições abrem esta terça-feira, dia 20
 
A "Esperança" vai servir de mote para o "Barão de São João Walk & Art Fest 2020", o festival de
caminhadas, que une a natureza à arte, regressando à aldeia de Barão de São João, no concelho de
Lagos, de 6 a 8 de Novembro.
 
As inscrições abrem esta terça-feira, dia 20 de Outubro, às 10h00, através do website do evento:
www.walkartfest.pt.
 
A 3ª edição deste Festival, organizado pela Câmara Municipal de Lagos e pela Associação Almargem,
contará este ano com uma nova instalação artística, cujas obras estão, mais uma vez, a cargo dos
artistas locais parceiros.
 
2020 foi um ano que colocou toda a Humanidade à prova. Todos, sem exceção, tivemos de nos
reinventar e aprender a ser mais resilientes. Que melhor mensagem poderia o coletivo de artistas de
Barão de São João transmitir do que a de ESPERANÇA? Esperança de um amanhã melhor! Esperança
que cada um de nós pode fazer mais e melhor! , explica a organização.
 
Composta por 19 peças que transmitem uma mensagem de "Esperança", de 13 artistas, esta
instalação artística convida todos os participantes do Festival a caminhar tranquilamente pela bela
aldeia de Barão de São João, num pequeno percurso de cerca de um quilómetro.
 
O diversificado programa de três dias é composto por 76 atividades, todas gratuitas, divididas por 38
caminhadas e caminhadas temáticas (geologia, arqueologia, património), 4 passeios de BTT, 11
atividades de educação ambiental para famílias, 13 workshops e 10 atividades de bem-estar (Yoga,
Luohan Qigong (Chi Ckung), Tai Chi, Meditação).
 
Este ano, houve um acréscimo no número total de atividades para tentar colmatar a redução de
participantes por atividade.
 
Destaque para algumas que são novidade este ano, tal como a construção de caixas ninho ou o conto
"O dia atarefado do esquilo" para os mais novos, e as caminhadas que apelam ao desenho,
dinamizadas pela artista local Eva Herre e pelo Terminal Studio. Houve também uma aposta de novas
caminhadas por novos itinerários, incluindo uma caminhada noturna.
 
O espaço do secretariado do evento será adaptado segundo as orientações da DGS, face à situação de
pandemia da Covid-19, e todas as atividades decorrerão ao ar livre.  Houve uma preocupação em
desfasar as atividades por diferentes pontos de encontro e com diferentes horários, de forma a não
promover ajuntamentos , explica a organização.
 
O evento volta a contar com várias parcerias com empresas de animação turística e entidades oficiais
que irão dinamizar muitas destas atividades.
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O Festival de Caminhadas de Barão de São João integra o calendário do evento Algarve Walking
Season (AWS) onde se incluem os outros dois festivais de caminhadas existentes na região (Walking
Festival Ameixial e o Festival de Caminhadas de Alcoutim).
 
O AWS é uma iniciativa coordenada pela Cooperativa QRER - Cooperativa para o Desenvolvimento dos
Territórios de Baixa Densidade, aprovada ao abrigo de uma candidatura da Linha de Apoio à
Valorização Turística do Interior, promovida pelo Turismo de Portugal / Região de Turismo do Algarve.
 
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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"O restart do turismo será feito após o segundo trimestre de 2021" 

. 
ita Marques, secretária de Estado do 
Turismo, foi uma das convidadas da 
V Cimeira do Turismo Português, 

que teve lugar recentemente, em Lisboa. A 
governante defende que "vamos ter que 
manter uma postura dinâmica e flexível no 
sentido de garantir que a nossa competi-
tividade se mantém para o ano de 2021", 
estimando que "o restart da atividade turís-
tica será feito após o segundo trimestre do 
próximo ano". 
Até lá, diz, o turismo nacional terá de "pro-
curar o melhor turista", com poder de com-
pra, algo que o setor estava já a fazer. "Mais 
do que um número queríamos a receita 
turística e, portanto, estávamos a diversifi-
car os mercados emissores", como é o caso 
dos EUA e Brasil, que "estavam a ter cres-
cimentos absolutamente extraordinários", 
a dois dígitos, o ano passado. "Justamente 
porque estes mercados trazem um turista 
que quer ter uma experiência de qualidade 
e com outro poder de compra", explica Rita 
Marques. O setor já tinha, assim, identifi-
cado a "oportunidade" de "ir buscar um 
turista com poder de compra, que procure 
uma experiência de qualidade, que privilegie 
uma oferta turística sustentável e que seja 
um repeat costumer", descreve. Segundo a 
responsável, "não temos alternativa" e "é 

H 

este o caminho a seguir" para sair da crise. 
Outra aposta do turismo serão os millennials 
que, no entender de Rita Marques, revelam 
"uma grande sensibilidade para questões 
de solidariedade", as quais a pandemia veio 
evidenciar e o setor respondeu hospedan-
do profissionais de saúde, e que procuram 
um "turismo mais sustentável, inteligente 
e solidário". Tendências acentuadas pela 
Covid-19 foram também as "férias disper-
sas ao longo do ano e com uma duração mais 
curta ou próximas de casa". 
Rita Marques refere ainda que o Governo 

Rita Marques 

tem vindo a "financiar massivamente o 
turismo no interior" sendo, aliás, "um dos 
primeiros países junto da OMT a lançar 
instrumentos específicos para estruturar a 
sua oferta turística". Assim, o país "estava 
preparado" para receber turistas nos terri-
tórios de baixa densidade, garantindo um 
turismo em todo o território, pelo que tam-
bém a "expectativa de trabalhar o turismo 
no interior, este ano, ganha novo fôlego". A 
SET é perentória: "Portugal tem sabido, ao 
longo destes anos, distinguir o que quer para 
o seu turismo do futuro." 0 
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365 ALGARVE: VER, OUVIR, 
S  !.  ORE R E  _  RCORRER 

365 Alga . o es-

 

morece com o fim da 
época balnear. A 4.2 
edição do programa 
decorre até no-

 

vembro de 2020 e o 
ciclo de programação 
parte de uma ideia de 
território enquanto 
paisagem à escala 
humana, que se pode 
percorrer a pé. Um conceito desde logo associado à Europa, um 
continente onde as ligações são feitas à distância de uma caminha-

 

da, e que constitui o fio condutor desta edição: a profunda ligação 
humana ao território, quer física quer metaforicamente. 

São mais de 400 iniciativas culturais que o 365 Algarve promove 
por toda a região e que incluem mais de uma centena de concertos, 
cerca de 50 espetáculos de teatro e cerca de cem ações relaciona-
das com o património da região, entre outros eventos. 

A 17 de outubro, na aldeia de Querença, em Loulé, o Festival da 
Comida Esquecida propõe um percurso gastronómico orientado se-
guido de uma refeição tradicional e animação diversa. Na sua quarta 
edição, o Jazz nas Adegas continua a proporcionar finais de tarde e 
noites verdadeiramente especiais que aliam concertos de jazz a pro-
vas de vinho e degustação de tapas feitas com produtos regionais. 

-*I 
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ALGARVE: GUIA DE PERCURSOS 
PEDESTRES COM 51 ROTAS 

para quem preza o contacto com a 
Natureza e gosta de aventurar-se ao 
ar livre, em família ou com amigos, 

ou simplesmente passear sozinho, por 
entre serras, bosques, dunas, falésias, 
lagos e rios, o novo «Guia de Percur-
sos Pedestres do Algarve», editado pelo 
Turismo do Algarve, será bastante útil. 
No total, são propostos 47 percursos de 
pequena rota (com menos de 3o km) e re-
sumos de quatro percursos de grande rota 
(com mais de 3o km) existentes na região. 
É uma nova edição da publicação 
que leva à descoberta do riquíssimo 
património natural e edificado do 
Algarve e da sua diversidade paisagís-
tica, cujas características especiais têm 
forte influência da proximidade ao mar 
Mediterrâneo. Seja a desbravar camin-
hos de terra ou por troços empedrados 
ou em passadiços de madeira, onde se 
pode ser surpreendido por um coelho-
bravo, encontrar um sapal ou um antigo 
moinho, são muitas as sugestões para 
os caminhantes, para que partam à 
descoberta e possam desfrutar de um 
agradável passeio a pé, pela região. Para 
tal, o guia deixa conselhos práticos,  

nomeadamente o tipo de vestuário e o 
equipamento que deve ser considerado. 
A seleção dos atuais 51 percursos incluí-
dos no guia, mais 14 do que na edição 
anterior, decorreu após inúmeras saídas 
de campo e avaliação de um conjunto de 
critérios, nomeadamente a inclusão de, 
pelo menos, um percurso por concelho, 
o estado de conservação, a segurança, a 
existência de material de divulgação, de 
painéis de informação e sinalética, a pre-

  

sença de valores naturais, paisagísticos 
e culturais relevantes, e a existência de 
singularidades. 
Para as 47 pequenas rotas, o guia está 
organizado de acordo com cinco áreas: 
Costa Vicentina, Litoral Sul, Barrocal, 
Serra e Guadiana. No final foram in-
cluídos resumos da Via Algarviana, Rota 
Vicentina, Grande Rota do Guadiana e 
Percurso Descoberta, as quatro grandes 
rotas. 0 
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ENOTURISMO: OS AROMAS E SABORES 
QUE PORTUGAL LHE DÁ A PROVAR 

Das quintas do Douro Vinhateiro, visitando caves na Invicta, e com passagem 
obrigatória para uma prova de vinhos na Bairrada, bem no Centro de Portugal, desce-
se até ao Algarve onde se pode beber um copo de vinho da região com vista para o 
mar. Já nas ilhas, o Pico oferece "paisagem cultural" da vinha e nem Churchill resistiu 
ao bom vinho da Madeira. O destino Portugal é cada vez mais apreciado e procurado 
pela sua gastronomia e vinhos. As regiões de Turismo e os produtores estão atentos à 
oportunidade que o enoturismo representa, investindo na modernização dos processos, 
para vinhos de maior qualidade e internacionalmente reconhecidos, e na criação 
das mais diversas experiências vínicas. Há Rotas de Vinho por explorar e, quem sabe, 
até aventurar-se pelas vindimas e pisar as uvas. A Ambitur foi descobrir o que torna 
Portugal um destino vínico de excelência. 

Uma "grande Rota" do Vmho e a 
Great Wine Capital do Porto 

Ser "destino referência do enoturismo em 
Portugal" proporcionando uma experiência 
turística completa em "redor do fascinante 
mundo do vinho" , é a ambição do Turismo do 
Porto e Norte de Portugal (TPNP), partilha o 
presidente, Luís Pedro Martins, recordando 
que o enoturismo constitui "uma atividade 
de grande repercussão económica" para os 
destinos nacionais. 
O Norte é "palco ideal" para a "excelência 
do turismo de vinhos", pelo que a estratégia 
passa pelo "desenho de rotas do vinho" e pela 
criação de "diversas formas de enoturismo". 
Outra aposta é "transformar" a cidade do 
Porto numa Great Wine Capital, para uma 
experiência vínica em contexto urbano. Neste 
sentido, vários foram já os projetos finan-
ciados pelo Programa Valorizar, do Turismo 
de Portugal, como a Via Panorâmica do Alto 
Douro Vinhateiro, num investimento total 
de 4,6 milhões de euros e uma taxa média de 
financiamento de 56%. 
O TPNP desenvolve o enoturismo em qua-
tro subdestinos: Região dos Vinhos Verdes, 
Região dos Vinhos do Douro e Porto, Região  

dos Vinhos de Trás-os-Montes e Região dos 
Vinhos de Távora Varosa, pois "todos estes 
territórios têm uma enorme apetência para 
se constituírem excelentes rotas" e de se 
agregarem numa "grande Rota" do Vinho. 
Uniu esforços com a Comissão de Viticultura 
da Região (CVR) dos Vinhos Verdes, CVR Trás-
os-Montes, CVR Távora-Varosa e o Instituto 
dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) e, em 
breve, "existirão novidades no que respeita a 
uma oferta integrada das Rotas", avança Luís 
Pedro Martins. 

Enoturismo é "ponto de partida" 
no Centro de Portugal 

No Centro de Portugal, o enoturismo é "ponto 
de partida para conhecer lugares singulares" 
ao longo de uma "jornada memorável por 
aromas e sabores", descreve Pedro Machado, 
presidente do Turismo Centro de Portugal, 
pelas cinco regiões vitivinícolas da região: 
Bairrada, Dão, Beira Interior, Tejo e Lisboa. 
Os vinhos do Centro têm "as mais antigas e 
palatáveis colheitas de vinho" do país e "um 
pouco por todo o território existem projetos 
incríveis", entre os mais recentes, a Quinta da 
Taboadella (Dão), Espaços Bairrada e a loja da 
Rota dos Vinhos da Beira Interior (Guarda). 

Pedro Machado destaca Torres Vedras e 
Alenquer, enquanto Cidade Europeia do Vinho 
2018, e Pinhel que é Cidade do Vinho 2020-2L 
A gastronomia e os vinhos integram o Plano 
Regional de Desenvolvimento Turístico 2020-
2030 da região e, como tal, o Turismo Centro 
lançou este mês o Guia Enoturismo & Gastro-
nomia - Centro de Portugal, a ser distribuído 
com o jornal Expresso. 

O património vínico 
"excecional" da região de Lisboa 
O enoturismo é considerado um dos "produ-
tos turísticos complementares" que contribui 
para a promoção de Lisboa, graças às "cara-
cterísticas agroclimáticas únicas" da capital 
portuguesa que permitem a produção de uma 
"gama de vinhos excecional", argumenta 
Jorge Humberto Silva, diretor operacional do 
Turismo de Lisboa. 
Desde os vinhos de Colares, os tintos de 
Azeitão e Palmela e os brancos de Bucelas, aos 
moscatéis de Setúbal, passando pelos licores 
de Carcavelos, "não faltam opções para quem 
aprecia um bom vinho", sugere. Tanto que o 
enoturismo "tem tido cada vez mais procura 
por parte dos turistas que chegam a Lisboa" e 
que ali encontram um "conjunto de experiên-
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cias únicas", onde se incluem eventos como a 
Festa das Vindimas em Palmela e o Há Prova 
em Oeiras. Durante a pandemia, Jorge Silva 
indica que "o investimento feito na campanha 
«Encontrei Lisboa»" permite, até final de 
setembro, "a residentes e turistas adquirir 
ofertas exclusivas a preços mais acessíveis", 
entre as quais a visita a uma Adega da região à 
escolha. 

Vinhos do Alentejo, a "primeira 
imagem" de excelência para o 

exterior 
Os vinhos do Alentejo foram "a primeira 
imagem de qualidade e excelência levada 
aos mercados internacionais, ajudando na 
promoção turística, realça António Ceia da 
Silva, presidente do Turismo do Alentejo e 
Ribatejo. É um "produto muito relevante 
para o território" e cada vez mais procurado, 
além de que a gastronomia e os vinhos são 
"duas referências associadas quer à imagem 
de Portugal, quer do Alentejo", defende o 
responsáveL 
Ceia da Silva frisa que o enoturismo "mel-
horou muito nos últimos anos" e que "houve 
muitos projetos no Alentejo", apoiados pelo 
programa Valorizar. A Entidade Regional 
lançou, no ano passado, o Guia de Enoturismo 
do Alentejo, em parceria com a Comissão 
Vitivinícola Regional (CVR) Alentejana, CVR do 
Tejo e a Associação de Produtores de Vinho da 
Costa Alentejana (APVCA), onde os visitantes 
encontram "excelentes propostas de eno-
turismo inclusivamente com alojamento", 
comenta. Ceia da Silva enaltece o facto de o 
Guia ter sido distribuído pela TAP em voos 
para os EUA e Brasil, o que "significa bem a 
sua importância". 

Além do sol e mar, o Algarve é 
"território de vinhos)) 

Na região do Algarve, o enoturismo regista 
uma "presença crescente" com cerca de 30 
quintas vitivinícolas e um "aumento signifi-
cativo da área de vinha nos últimos anos", 
revela João Femandes, presidente da Região 
de Turismo do Algarve (RTA). A oferta é 
"bastante rica", com vinhos com Denomi-
nação de Origem em Lagos, Portimão, Lagoa 
e Tavira. 
O enoturismo surge no Plano de Marketing 

Estratégico para o Turismo do Algarve, no 
sentido de que "possibilita a nossa promoção 
como destino multifacetado muito além do 
tradicional sol e mar", frisa o presidente da 
RTA No seu entender, é uma atividade que 
"potencia a experiência e a participação ativa 
dos turistas" e que "atenua a sazonalidade". 
João Femandes avança que a procura primária 
de viagens associada à gastronomia e vinhos, 
antes da pandemia, estava "a crescer ao ritmo 
de 5% a 8% ao ano" pelo que "existe margem 
de progressão". 
Iniciativas não têm faltado para "impulsio-
nar" o produto turístico na região e exemplo 
disso é a assinatura de um protocolo com a 
Comissão Vitivinícola do Algarve, em julho, 
com o intuito de "promover a região vitiv-
inícola no mercado português e espanhol", 
recorda João Fernandes. Além disso, o Algarve 
Cooking Vacations, programa de "férias 
culinárias e enológicas", e a Quinta dos Vales 
conciliam a "arte com o vinho" através de 
um conjunto de "esculturas gigantes" que 
impressionam o público. 

Açores têm uma "paisagem cul-
tural" dedicada ao vinho 

A gastronomia e os vinhos assumem "grande 
expressão" no Plano Estratégico e de Market-
ing do Turismo dos Açores, servindo de com-
plemento ao "produto principal de turismo de 
natureza ativa", de acordo com Marta Guer-
reiro, secretária regional de Energia, Ambiente 
e Turismo. 
A governante defende que os incentivos à rea-
bilitação da paisagem tradicional da cultura 
e da vinha "transformaram" por completo a 

 

Paisagem Cultural da Vinha da Ilha do Pico, 
reconhecida pela UNESCO, e "permitiram que 
oVinho do Pico voltasse a entrar nos merca-
dos externos". Os Biscoitos na Ilha Terceira 
e a Ilha Graciosa, demarcados com Denomi-
nação de Origem, beneficiaram igualmente 
de apoios e a Ilha de Santa Maria "conta com 
urna nova geração interessada em recuperar 
este legado vitivinícola" , sobretudo, as Baías 
da Maia e de São Lourenço. 
O Governo dos Açores está a trabalhar na 
Rota do Vinho e da Vinha, que integra o 
projeto das Rotas Temáticas, em conjunto 
com a Rota dos Vulcões e a Rota da Baleação. 
Centrada no Pico, a Rota tem também pontos 
de visita na Terceira e Graciosa, além de cal-
endarização específica dependente do "ciclo 
dos trabalhos da vinha", avança Marta Guer-
reiro. Os Açores acolhem ainda alguns even-
tos, com destaque para o Congresso Mundial 
de Vinhos - Wine Summit, o Wine In Azores 
e o Taste In Adegas. Em adição, "começam 
a aparecer projetos de alojamento com a 
vertente de enoturismo" entre apartamentos 
turísticos, hotéis e turismo rural. 

O vinho é "elemento natural" do 
destino Madeira 

A Natureza assume-se como "produto cen-
tral" do destino Madeira e o Vinho é um "el-
emento fundamental" natural da experiência 
turística da região. Assim, é "um dos cartões-
de-visita" mais importantes pelo que se "tem 
vindo a dar destaque ao enoturismo", reflete a 
Direção Regional do Turismo da Madeira 
Foi então criada a Rota dos Vinhos da Madeira 
que agrega "todos os produtores, hotéis e 
empresas ligadas ao setor para que pos-
sam ser criados pacotes". Todos os anos, em 
setembro, a Secretaria Regional de Turismo 
e Cultura organiza também a Festa do Vinho, 
onde se destaca o Estreito Câmara de Lobos, 
concelho com maior cultivo de vinha, onde se 
realiza um "cortejo etnogáfico" que convida 
os turistas a ajudar na apanha e na pisa tradi-
cional das uvas. 
A Direção Regional do Turismo da Madeira 
adianta que "está em fase de conclusão o 
Socalco Nature Hotel", na Calheta, relacio-
nado com os Vinhos da Madeira no sentido 
em que "abrange todo o processo que envolve 
ofabrico do vinho" com a participação dos 
hóspedes. 1:1 
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Das quintas do Douro Vinhateiro, visitando caves na Invic-
ta, e com passagem obrigatória para uma prova de vinhos 
na Bairrada, bem no Centro de Portugal, desce-se até ao 
Algarve onde se pode beber um copo de vinho da região 
com vista para o mar. 
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FITUR 2021 realiza-se entre 19 e 23 de maio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2020

Meio: Ambitur Online

URL: https://www.ambitur.pt/fitur-2021-realiza-se-entre-19-e-23-de-maio/

 
A próxima edição da FITUR 2021 será realizada de 19 a 23 de maio do próximo ano, conforme
acordado pela IFEMA e pelo Comitê Organizador da FITUR, após uma decisão criteriosa que,
excecionalmente, coloca esta convocatória como indispensável para a recuperação do negócio
turístico, em datas que lhe permitam preservar o seu elevado impacto internacional e, assim,
favorecer a reunião profissional de empresas, países e destinos e o tão necessário dinamismo da
atividade turística mundial.
 
Na reunião da Comissão Organizadora da FITUR, chefiada pelo presidente da IBERIA, Javier Sánchez
Prieto; o secretário de Estado do Turismo, Fernando Valdés; o secretário geral da OMT, Zurab
Pololikashvili; o presidente da Confederação Espanhola de Hotelaria e Alojamento Turístico (CEHAT),
Jorge Marichal; o presidente da Confederação Espanhola de Agências de Viagens (CEAV), Carlos
Garrido, e o presidente do Conselho de Turismo, Juan Molas, entre outros.
 
Por seu lado, o IFEMA está a concentrar todos os seus esforços na apresentação de uma edição que
visa contribuir para a recuperação do turismo num momento em que o papel dinâmico da FITUR é
crítico e decisivo. Para tal, é particularmente importante apostar na otimização da sua capacidade de
convocação, para além do enriquecimento dos seus conteúdos especializados e de novos nichos de
negócio, bem como na promoção de espaços de conhecimento que contribuam para relançar a
atividade turística nacional e internacional, um dos grandes motores do crescimento económico do
mundo e especialmente da Espanha, onde o setor do turismo é o mais importante, tanto em termos
de PIB como de emprego.
 
A FITUR conta com o apoio unânime da indústria do turismo em Espanha e é atualmente a segunda
feira mais importante do mundo e a primeira na sua repercussão no âmbito ibero-americano. Cada
edição reúne mais de 11.000 empresas de 165 países, além de representações oficiais de grande
parte das nações do mundo.
 
É também o maior evento de Espanha em torno do negócio do turismo, com mais de 250.000
participantes de todo o mundo, bem como em termos de inovação e promoção de novos segmentos
turísticos, liderança tecnológica na gestão do turismo e enquanto ferramenta de transferência de
conhecimento.
 
A sua elevada representatividade também é reconhecida através do apoio da Organização Mundial do
Turismo, UNWTO, com sede em Madrid; vínculo que também se materializa no âmbito do Conselho de
Administração dos Membros Afiliados da OMT que atualmente preside a IFEMA/FITUR. A sua
convocatória anual representa um impacto económico de 330 milhões de euros, com o consequente
impacto direto na recuperação da atividade turística e na revitalização dos setores ligados ao turismo
em Madrid.
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Já há 46 hotéis e alojamentos locais com camas para estudantes. Metade são em
Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Rita Neto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2fadccb9

 
De norte a sul do país há cerca de meia centena de hotéis e alojamentos locais (incluindo guest
houses e hostels) com camas para estudantes, com preços fixos tabelados para alunos bolseiros.
 
Tal como o Governo queria, já começa a ser reforçada a oferta de camas para estudantes através dos
operadores hoteleiros e de alojamento local. De acordo com informação do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), já se contam 46 hotéis e unidades de alojamento local
(incluindo hostels) que disponibilizam camas para bolseiros e não bolseiros. Metade destes
alojamentos está em Lisboa.
 
Embora em menor número, nem os hotéis ficaram de fora desta iniciativa. Por enquanto são 11 as
unidades hoteleiras que vão receber estudantes com preços tabelados (para o caso de alunos
bolseiros), podendo ser cobrados valores diferentes - por acordos diretos - com alunos não bolseiros.
 
A oferta de hotéis atual é a seguinte: In Gold Hotel & SpaIn Gold Hotel & Spa (Águeda), Hotel Aveiro
Center, Hotel Nordeste Shalom (Bragança), The 7 Hotel (Lisboa), Turim Luxe Hotel (Lisboa), Casa de
São Mamede Hotel (Lisboa), Hotel Cruz da Mata (Mangualde), Hotel Vila Esteves (Monção), Hotel
Mansão Alto Alentejo (Portalegre), Hotel Star inn Porto e Hotel Quasar (São Mamede de Infesta).
 
Já no caso do alojamento local, que incluem guest houses e hostels, a lista, que vai sendo atualizada,
conta atualmente com 35 unidades. Deste universo, 23 são na zona de Lisboa, que concentra 50% da
oferta atual.
 
O ECO questionou o MCTES para saber o número exato de camas que estes alojamentos estão a
oferecer, mas até ao momento de publicação deste artigo não obteve qualquer resposta. Contudo, os
números mais recentes adiantados pelo Ministério de Manuel Heitor dão conta de que a oferta privada
foi reforçada com cerca de 2.400 camas - contando com as Pousadas da Juventude -, perfazendo um
total de mais de 18 mil camas.
 
Tanto hotéis como alojamentos locais são obrigados a cobrar as rendas de acordo com os valores
máximos estipulados pelo Governo - Lisboa, Cascais e Oeiras (285,23 euros), Porto, Amadora,
Almada, Odivelas, Matosinhos (263,29 euros), Funchal, Portimão, Vila Nova de Gaia, Barreiro, Faro,
Setúbal, Maia, Coimbra, Aveiro, Braga (241,35 euros) e 219,41 euros nos demais concelhos. Contudo,
no caso de estudantes não bolseiros, não existe limite.
 
No caso do alojamento local, os proprietários podem pedir aos estudantes três meses adiantados de
renda, um adiantamento que, segundo o site do MCTES, será facultado ao estudante mediante
requerimento aos Serviços de Ação Social (SAS) da respetiva instituição universitária.
 
Rita Neto
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Foi um festival de Comidas Esquecidas em Querença!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/10/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Nilton Nunes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=96cda47d

 
Iniciativa integra a programação do 365Algarve e é promovida pela QRER
 
O Festival da Comida Esquecida, uma das iniciativas mais originais desta atribulada edição do
365Algarve, culminou este sábado, dia 17 de Outubro, com uma festa dedicada à  Memória , em
Querença.
 
A biodiversidade ameaçada, o desaparecimento das tradições alimentares, a falta de tempo deste
nosso quotidiano, o contraponto à globalização, os cheiros, os sabores, as texturas, as cores e os sons
de outrora e até as histórias de amor estiveram em evidência nesta atividade. Aqui fica a reportagem
em vídeo.
 
Nota: há um lapso no texto, já que o queijo fresco não é servido numa folha de palma, mas numa
folha de piteira.
 
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
 
Nilton Nunes
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António Costa sobre a TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e4cc245a-5faf-4877-bfb1-

f54a27d26736&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O chefe do Governo foi questionado sobre a TAP. A companhia aérea está em processo de
reestruturação financeira, mas António Costa sublinha que há pressupostos bem definidos que não
podem ser postos em causa. Na semana passada, uma declaração do ministro das Infraestruturas no
Parlamento, mereceu um comentário de desagrado do presidente da Câmara do Porto.
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