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PROGRAMA 365 ALGARVE 

Espetáculos 
para 450 mil 
El O programa 365 Algarve 
recebeu mais de 450 mil pes-
soas em quase 1900 espetácu-
los. "Mais do que o número 
de público ou de valores de 
investimento, o importante é 
uma nova visão para o que 
pode ser a oferta cultural na re-
gião, o modo de conceber essa 
oferta e ter conseguido de-
monstrar que o turismonacul-
tura pode ser potenciador para 
ambas as áreas", destacou a co-
missária Anabela Afonso. *LUSA 
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A2 Em atualização
       Hotelaria estima perda de 70% da receita até ao final do ano. "O ano está
mesmo perdido", diz CEO da AHP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/10/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Rita Neto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=58eeac22

 
As perspetivas da hotelaria são agora mais pessimistas, com o setor a estimar uma perda de 70% das
receitas. Reservas até ao final do ano estão abaixo dos 20%.
 
As estimativas da hotelaria quanto aos impactos da pandemia no setor continuam a ser pessimistas,
tal como já tinha admitido o próprio presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP). Em
junho o cenário apontava para uma perda máxima de até 3,6 mil milhões de euros em receitas, um
cenário que agora se mantém, estimando-se uma perda de 70% das receitas até ao final do ano.
 
"O ano está mesmo perdido. É impossível manter um negócio assim", diz a CEO da AHP, Cristina Siza
Vieira, detalhando o cenário pessimista que se prevê para os meses de outubro, novembro e
dezembro.
 
O quarto inquérito feito pela associação, apresentado esta quinta-feira, aponta para uma perda entre
os 3,2 e os 3,6 mil milhões de euros até ao final do ano, o equivalente a uma descida de 70% das
receitas. Contudo, a perda poderá chegar aos 80%, embora a AHP acredite pouco nesse cenário.
 
Em termos de taxa de ocupação prevista até ao final do ano, esta está nos 23% no Norte, nos 15% no
Centro, nos 11% na Área Metropolitana de Lisboa, nos 19% no Alentejo, nos 15% no Algarve, nos 9%
nos Açores e 19% na Madeira. Além disso, 60% dos hotéis tem entre 90% a 100% das reservas
reembolsáveis. "Esta é uma tendência que veio para ficar", nota a responsável.
 
No que diz respeito aos mercados, os portugueses são responsáveis pela maior fatia da procura, à
frente dos espanhóis, dos alemães e dos franceses. Os britânicos, este ano, estão "desaparecidos em
combate", diz Cristina Siza Vieira.
 
Face a este cenário, 98% dos inquiridos diz ser ainda necessário implementar medidas extraordinárias
de apoio ao turismo, nomeadamente o lay-off simplificado, novas linhas de apoio e o diferimento das
contribuições da empresa para a Segurança Social.
 
(Notícia em atualização)
 
Rita Neto
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A3

Após 46 mil bilhetes vendidos, só 27 mil podem entrar na Fórmula 1, em Portimão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/10/2020

Meio: RFM Online Autores: Madalena Costa

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fc255c9c

 
Após 46 mil bilhetes vendidos, só 27 mil podem entrar na Fórmula 1, em Portimão
 
O GOVERNO ANUNCIOU, ESTA QUARTA-FEIRA, AS NOVAS REGRAS PARA A REALIZAÇÃO DA FÓRMULA
1, EM PORTIMÃO
 
Madalena Costaem 22.10.2020, 10:17
 
24 anos depois, o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 volta a acontecer em Portugal, no
Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.
 
Soube-se, esta quarta-feira, através de um despacho governamental, assinado pelo ministro da
Administração Interna, Eduardo Cabrita, e pela ministra da Saúde, as regras para a presença de
público e as medidas de restrição a cumprir durante os dias da prova.
 
Assim que se soube que a prova iria disputar-se entre esta sexta-feira e domingo, dias 23 a 25 de
outubro, a venda de bilhetes abriu para o público.
 
path d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/&gt;
 
Com uma capacidade de cerca de 90 mil lugares, o Autódromo Internacional do Algarve colocou à
venda cerca de 46 mil bilhetes. No entanto, dado o número acentuado de casos de Covid-19 em
Portugal, a lotação máxima para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 teve de ser reduzida.
 
"Sendo a capacidade total do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) de cerca de 90 mil lugares, e
atendendo à situação epidemiológica atual, a lotação autorizada para esta prova específica é de
27.500 lugares sentados, distribuídos por bancadas independentes, com uma lotação de ocupação
variável e divididas por setores de cerca de 800 pessoas" lê-se no despacho governamental publicado
em Diário da República.
 
Face ao estado de calamidade no qual está Portugal, o Governo determinou que "apenas são
permitidos lugares sentados", sendo "proibida a circulação entre bancadas, bem como entre setores
da mesma bancada" e o consumo de bebidas alcoólicas, tanto no recinto como nos acessos estão
proibidos, com exceção dos estabelecimentos de restauração.
 
"A entrada e a saída do público de cada bancada é efetuada por acessos distintos, evitando o
cruzamento de fluxos de pessoas e garantindo o distanciamento mínimo de dois metros entre
espetadores" refere o despacho.
 
A diretora-geral da Saúde considerou que a presença de cerca de 27 mil espectadores no Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1 é "um risco calculado" e salientou que, se forem cumpridas as
regras, o risco "é mínimo".
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No próximo fim de semana de 24 e 25 de outubro, Portimão vai estar ao rubro com a realização do
Mundial de Fórmula 1, mas as regras não podem ser descuradas.
 
Para se juntar à festa, a RFM vai estar na zona ribeirinha de Portimão, a acompanhar este evento
numa emissão muito especial e divertida!
 
Partilha:
 
[Additional Text]:
Madalena Costa
Autódromo do Algarve
 
Madalena Costa
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RTP 3

 	Duração: 00:02:14

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 89240956

 
22-10-2020 14:07

1 1 1

Impacto da pandemia no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=27bfc2a4-4ae3-4eee-b896-

51cea878631c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um ano negro. É assim que a Associação de Hotelaria fala de 2020. O Verão trouxe algum alento, mas
as expectativas duraram muito pouco, na verdade. As reservas no Outono não ultrapassam os 20%.
Algarve e Lisboa estão mesmo nos 9%. Prevê-se uma quebra de receitas no setor a ultrapassar os 3
mil milhões de euros.
Declarações de Cristina Siza Vieira, Ass. Hotelaria Portugal.
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O Algarve registou 
os “piores resultados 
turísticos de sempre” 
entre abril e outubro, 
período em que a re-
gião viu a taxa de ocu-
pação das unidades de 
alojamento cair 65,5%, 
para 27,5%, enquanto 
o volume de negócios 
baixou 68,7% face 

igual período de 2019, de acordo com os dados revelados no início 
do mês pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísti-
cos do Algarve (AHETA). De acordo com os resultados apresenta-
do pela associação, neste período, o Algarve apresentou “menos 
10,3 milhões de dormidas do que em 2019”, enquanto as receitas 
caíram 635,8 milhões de euros. “Para estes resultados contribu-
íram, sobretudo, as quebras na procura dos principais mercados 
externos, com realce para o nosso maior fornecedor de turistas, o 
Reino Unido (-88,9%), traduzidas em menos 626 mil hóspedes e 
3,8 milhões de dormidas”, destaca a associação.

Algarve regista “os piores 
resultados turísticos de 
sempre” entre abril e outubro
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 17,50 x 24,40 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 89209476 31-10-2020

O SETOR HOTELEIRO foi um dos mais 
beliscados pela pandemia doa COVID-19 que 
encerrou as portas da maioria das unidades do 
país durante vários meses. A reabertura fez-se 
a medo e foi marcada pela ausência do mer-
cado externo e dos principais países que du-
rante os últimos anos alimentaram o turismo 
em terras lusas. A maioria dos empresários 
do setor fala já num ano perdido, sublinha a 
dificuldade em viver apenas com o mercado 
interno e lamentamas quebras históricas nas 
tesourarias. O futuro é incerto, a retoma não 
tem data marcada e investir pode soar a pou-
co atrativo neste momento. Mas, na realidade, 
o cenário no âmbito imobiliário hoteleiro não 
sofreu grandes alterações, pelos menos para já. 
De acordo com as empresas ouvidas pela Pu-

blituris Hotelaria, não há ainda um aumento 
de hotéis à venda, por parte dos proprietários, 
e os investidores continuam interessados em 
explorar as oportunidades no país. Porto, Lis-
boa e Algarve mantêm-se na mira das preferên-
cias dos compradores.  “Não considero que o 
confinamento tenha, desde já, precipitado um 
crescente número de unidades hoteleiras para 
venda. Acontece que o perfil de unidades que se 
encontravam disponíveis para venda em setem-
bro de 2019 era diferente das que agora sur-
gem com maior preponderância. Enquanto que 
em 2019 falávamos de unidades hoteleiras em 
funcionamento, algumas delas em fase consoli-
dada de operação, atualmente vemos projetos 
em construção que surgem no mercado numa 
procura de desalanvacagem financeira”, refere 

Investidores continuam a querer comprar hotéis em Portugal e não há 
um aumento de propriedades hoteleiras à venda. Cenário deverá mudar 
no próximo ano.

Texto Rute Simão Fotografia DR

Compra e venda  
de hotéis mantém-se 
estável

_

KARINA SIMÕES,

Senior vice-president 

Portugal JLL Hotel & 

Hospitality Group
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Venda de hotéis / fala-se . 

Gonçalo Garcia, head of Hospitality Portugal 
da Cushman & Wakefield. Alberto Henriques, 
capital market associate director da Savills tra-
ça dois possíveis cenários: “Não existe um au-
mento anormal de disponibilidade deste tipo de 
ativos. Todavia, acreditamos que por via do im-
pacto negativo da pandemia nos cash-flows das 
suas operações alguns proprietários poderão ter 
de vender para fazer face às suas obrigações e 
outros que estariam a equacionar vender pode-
rão retrair-se na sua intenção de venda por via 
do potencial impacto negativo que o cash-flow 
atual poderá causar na valorização dos seus ati-
vos. Existirão ainda outros que o poderão fazer 
de modo a não abdicar da sua operação, atra-
vés de instrumentos como o Sale & Lease back 
ou Sale & Management back, capitalizando na 
venda do património e focando-se no seu core 
business”. Apesar de o portefólio destas imo-
biliárias não ter sofrido grandes alterações por 
causa da pandemia, a perspetiva é a de que o 
cenário mude em breve. “Consideramos que os 
hoteleiros nesta fase, ancorados nos apoios do 
Estado, estão a conseguir gerir a sua tesouraria. 
A prova de fogo deverá acontecer quando os 
apoios do Estado se aligeirarem, eventualmente 
no decurso do próximo ano. Aí sim esperamos 
que o número de ativos hoteleiros no mercado 
aumente”, refere Karina Simões, senior vice-
-president Portugal JLL Hotels & Hospitality 
Group. 
Do lado do investidor, o interesse no país man-
tém-se. “Tem havido bastante procura por par-
te de investidores. A perspetiva de risco em rela-
ção ao setor e a Portugal é relativamente baixa, 
sendo-nos transmitida a clara intenção de inves-
tidores entrarem ou aumentarem a sua expo-
sição a Portugal. Contudo, o perfil de compra 
alterou-se e estão atualmente a procurar com-
prar unidades que estejam mais fragilizadas do 
ponto de vista financeiro, de modo a obterem 
um valor de aquisição mais reduzido quando 
comparado à mesma oportunidade pré-Covid”, 
explica o porta-voz da Cushman. “Os valores 
fundamentais do destino não se alteraram, e é 
isso mesmo que ouvimos dos investidores. Ain-
da que estejam numa postura de ‘wait and see’ 
nesta fase, dado que esta é uma situação trans-
versal a todos os destinos turísticos, a mensa-
gem que nos passam é que assim que se comece 
a verificar alguma melhoria, Portugal é um dos 
países no seu radar. Temos assistido a um maior 
dinamismo de investidores nacionais. Tudo isto 
porque os ativos hoteleiros são ainda encarados 
como uma boa oportunidade de investimento 
no longo prazo”, acrescenta Karina Simões. 
 
Preços
Os preços dos imóveis hoteleiros que estão no 
mercado mantêm-se estáveis não tendo sofri-

do, até agora, nenhuma mudança significativa. 
Contudo, os investidores esperam um maior re-
torno face ao risco do investimento e procuram 
já propriedades com descontos. “O que temos 
para já é uma discrepância de intenções de va-
lores entre vendedores e compradores. Nota-se, 
desde já, um claro reajuste no perfil do com-
prador, procurando oportunidades a desconto, 
porem os atuais proprietários (tanto de hotéis 
em funcionamento como em projeto) não estão 
permeáveis a uma redução significativa de valo-
res”, adianta Gonçalo Garcia. Já o responsável 
da Savills, Alberto Henriques, refere ainda que 
os investidores estão à espera de um negócio 
mais vantajoso, face aos riscos inerentes à com-
pra...  “A perceção de risco aumentou por via 
do impacto que a pandemia teve no turismo, 
afetando a aviação e, claro, a hotelaria em geral. 
O retorno esperado por parte dos investidores é 
agora superior para compensar esse mesmo ris-
co. Este aspeto aliado à fraca performance das 
operações hoteleiras (cash-flow) impacta nega-

tivamente sobre o valor dos ativos. Por outro 
lado, existe ainda muita liquidez no nosso mer-
cado, tal como confiança numa retoma a médio 
prazo para este setor, o que o torna ainda bas-
tante atrativo. O valor dos ativos estará depen-
dente do equilíbrio entre estes dois fatores”. 
Na lista de requisitos estão agora produtos 
core, em boas localizações e com bons ‘te-
nants’. Existe a crença de que estes ativos são 
aqueles que vão ser menos impactados pelas 
consequências do Covid-19”, conclui Karina 
Simões, da JLL. h

_

GONÇALO GARCIA,

Head of Hospitality Portugal 

da Cushman & Wakefield

_

ALBERTO HENRIQUES,

Capital market associate 

director da Savills

>>>
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TSF

 	Duração: 00:07:31

 	OCS: TSF - TSF Motores

 
ID: 89239927

 
22-10-2020 12:48

GP de Portugal de F1

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aa468654-b034-4f92-8b28-

1da122760cb2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A espera foi longa, 24 anos desde o último Grande Prémio no Estoril ganho por Jacques Villeneuve na
dobradinha da Williams-Renault, com assinatura de Damon Hill, mas o grande momento chegou. A
Fórmula 1 está de regresso a Portugal com aliciantes estreia no Autódromo Internacional do Algarve,
em Portimão.
Declarações de Paulo Pinheiro, da ParkAlga, de Ni Amorim, presidente da FPAK, de Pedro Matos
Chaves, piloto, de Tiago Monteiro, piloto.
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Antena 1

 	Duração: 00:16:10

 	OCS: Antena 1 - Entrevistas Manhã 1

 
ID: 89234891

 
22-10-2020 10:20

Grande Prémio de Fórmula 1 em Portimão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=26a13fbb-def9-4f53-bbc3-

815836c2021c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há Fórmula 1 no Algarve este fim de semana e a Antena 1 foi perceber qual é o impacto que o Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1 vai ter na região. Os empresários da restauração e hotelaria não
estão à espera que a prova traga uma avalanche de clientes, mesmo assim os empresários defendem
a realização da prova pela notoriedade que ela pode acarretar para o futuro do turismo na região.
Declarações de Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão; Elidérico Viegas,
Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve; Pedro Garcia e Costa, Diretor de
Vendas do Meridien Penina; João Fernandes, Presidente do Turismo do Algarve
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Vinhos do Algarve dão-se a conhecer em semana de Fórmula 1
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/10/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=994c01f4

 
Haverá provas de vinhos no Motorsports, em Portimão.
 
A Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) lançou o convite para que também os vinhos do Algarve
sejam postos à prova durante este fim de semana, em Portimão, no âmbito do Grande Prémio de
Portugal de Fórmula 1 que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve.
 
Assim, durante toda a semana os vinhos da região estão disponíveis nos estabelecimentos locais e as
Quintas abrem as suas portas para proporcionar experiências locais de enoturismo.
 
Em Portimão, os interessados poderão ficar a conhecer também alguns dos produtores que estarão a
dar provas de vinhos no evento Motorsports, juntamente com a Região de Turismo do Algarve, entre
os dias 22 e 25 de outubro, de hoje a domingo.
 
Para ficar a saber onde comprar e provar os Vinhos do Algarve, basta instalar a App Algarve Wines,
disponível gratuitamente na App e Play Store. Aqui também se podem encontrar as experiências que
cada quinta tem para oferecer.
 
barlavento
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Ilha da Culatra integra projecto europeu na área do turismo sustentável
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/10/2020

Meio: Diário Imobiliário Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1be2a8d8

 
Projecto SuSTowns: Turismo Sustentável em pequenos e fascinantes povoados da área Mediterrânica
envolve 14 regiões europeias e pretende promover medidas concretas para melhorar o funcionamento
do turismo local.
 
Turismo
 
Ilha da Culatra integra projecto europeu na área do turismo sustentável
 
22 de outubro de 2020
 
Projecto SuSTowns: Turismo Sustentável em pequenos e fascinantes povoados da área Mediterrânica
envolve 14 regiões europeias e pretende promover medidas concretas para melhorar o funcionamento
do sector turístico local.
 
A primeira sessão do projecto acontece já no próximo dia 21 de Outubro, organizada pela Câmara
Municipal de Faro e a Make it Better - Associação para a Inovação e Economia Social (miB), no Clube
União Culatrense, na Ilha da Culatra, com o Workshop "Apoiar e desenvolver o sector turístico local".
 
Envolvendo 14 regiões europeias - e 11 parceiros de um total de sete países - o projecto assume-se
como um importante marco para a sustentabilidade da actividade turística local, pretendendo informar
e capacitar as entidades locais sobre medidas concretas que visem melhorar o funcionamento do
sector, apoiando-as simultaneamente na sua adaptação e recuperação durante e pós-COVID19.
 
Este primeiro workshop marca o arranque de um ciclo de ações que visam a construção participada de
um Plano de Ação Local para o Turismo Sustentável, assim como o desenho e estruturação de um
pacote de oferta turística local, ambos envolvendo os diferentes agentes (públicos e privados) com
ação turística no território.
 
Financiado em 2.872.000 de euros pelo Programa Interreg MED da União Europeia, o projecto
SuSTowns tem como principais prioridades "proteger e promover os recursos naturais e culturais
Mediterrânicos" e "potenciar o desenvolvimento de um turismo sustentável e responsável na Área
MED". Em linhas gerais, visa desenvolver, testar e capitalizar ferramentas e boas práticas de
planeamento e gestão turística local que previnam o declínio de pequenos povoados Mediterrânicos,
fomentando simultaneamente um modelo de turismo sustentável e de qualidade e serviços mais
inovadores e responsáveis, dirigidos a visitantes e turistas nacionais e internacionais.
 
#Algarve
 
#Faro
 
#ilha da culatra
 
#Projecto SuSTowns
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#turismo
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Fórmula 1 regressa a Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/10/2020

Meio: RTP Online

URL: https://www.rtp.pt/noticias/desporto/formula-1-regressa-a-portugal_a1269094

 
O rugido dos potentes motores dos bólides da Fórmula 1 vai começar a fazer-se ouvir a partir desta
sexta-feira em Portimão.
 
A competição automobilística de elite F1 instala-se no Autódromo Internacional do Algarve, para
treinos livres, qualificações e um Grande Prémio que terá público nas bancadas.
 
Vinte e sete mil e quinhentos espectadores vão assistir ao vivo às ultrapassagens e ao espetáculo
protagonizado por Lewis Hamilton e companhia.
 
O repórter Mário Antunes foi espreitar o impacto deste grande evento na economia algarvia. Mais do
que um grande aumento de receitas, a expectativa é de que a Fórmula 1 traga visibilidade para o
turismo nesta região.
 
Os empresários da restauração e hotelaria esperam que a Fórmula 1 faça acelerar a recuperação
económica do Algarve.
 
A esperança é que esta corrida promova a imagem da região mundo fora.
 
Antena 1
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Turismo do Algarve presente no evento Portimão Motorsports
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/10/2020

Meio: AlgarLife Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f6a73baa

 
A Região de Turismo do Algarve associa-se ao Portimão Motorsports, evento de animação que vai
decorrer na zona ribeirinha da cidade, já este fim de semana, 22 e 25 de outubro, coincidindo com o
Grande Prémio da Fórmula 1, e no próximo mês, de 19 a 22 de novembro, por ocasião do Grande
Prémio de Moto GP.
 
O Turismo do Algarve vai ter um espaço de acolhimento na tenda VIP do evento, que será partilhado
com o Turismo de Portimão e outras entidades institucionais da região, onde dará as boas-vindas aos
visitantes da região e disponibilizará informação turística e materiais promocionais sobre o destino.
Adicionalmente, e em parceria com a CVA - Comissão Vitivinícola do Algarve, vai proporcionar um
conjunto de ações promocionais dedicadas ao enoturismo e aos vinhos da região, com a participação
de vários produtores locais.
 
Durante as referidas datas, o Portimão Motorsports vai oferecer um vasto conjunto de ações de
animação, onde se enquadram as experiências propostas pelo Turismo do Algarve, que são um convite
aos participantes dos dois eventos desportivos para que aproveitem a deslocação à região e façam
conciliar a presença nas competições com uma visita à cidade, durante a qual podem descobrir o seu
património, costumes e gastronomia.
 
Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes,  a região está preparada para organizar
iniciativas de grande dimensão e de natureza distinta, nomeadamente eventos de desporto
motorizado, e o movimento gerado pelos participantes, as suas equipas e os espectadores em torno
de cada uma destas provas não se traduz apenas em impactos económicos imediatos e vai criar
efeitos positivos num futuro próximo .
 
A região tem apostado na diversificação da oferta turística e os eventos desportivos, em particular os
de âmbito internacional, integram-se nesta estratégia, pois podem desempenhar um papel
significativo no desenvolvimento socioeconómico do Algarve, já que permitem gerar notoriedade ao
destino, reforçar a sua competitividade e contribuir para que existam épocas turísticas mais
equilibradas ao longo do ano , conclui o responsável.
 
O Algarve dispõe hoje de um vasto leque de atividades 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.
 
Estão reunidos todos os ingredientes para o sucesso da participação da Região de Turismo do Algarve
no evento Portimão Motorsports, em parceria com a Câmara Municipal de Portimão e a MOT
(Memories of Tomorrow) - Braver Media Group, entre outras entidades.
 
Redação
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Turismo do Algarve associa-se ao Portimão Motorsports - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/10/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Gonçalo Dourado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=98c60e35

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) vai estar associado ao evento Portimão Motorsports, que vai
decorrer entre os dias 22 e 25 de outubro na zona ribeirinha da cidade, ao mesmo tempo que
acontece o Grande Prémio da Fórmula 1, no Autódromo Internacional do Algarve, anunciou a RTA.
 
Na companhia do Turismo de Portimão, a RTA vai ter um espaço de acolhimento na tenda VIP do
evento, juntamente com outras entidades institucionais da região, para dar as boas vindas aos
visitantes e disponibilizar informação turística e materiais promocionais.
 
Em parceria com a Comissão Vitivinícola do Algarve, a RTA vai proporcionar um conjunto de ações
promocionais dedicadas ao enoturismo e aos vinhos da região, com a participação de vários
produtores locais.
 
De 22 a 25 de outubro, o Portimão Motorsports vai oferecer vários momentos de animação e
experiências que façam os visitantes descobrir o património, os costumes e a gastronomia da região
algarvia.
 
"A região está preparada para organizar iniciativas de grande dimensão e de natureza distinta,
nomeadamente eventos de desporto motorizado, e o movimento gerado pelos participantes, as suas
equipas e os espectadores em torno de cada uma destas provas não se traduz apenas em impactos
económicos imediatos e vai criar efeitos positivos num futuro próximo", refere o presidente da RTA,
João Fernandes, em comunicado.
 
O responsável acrescenta ainda que "a região tem apostado na diversificação da oferta turística e os
eventos desportivos, em particular os de âmbito internacional, integram se nesta estratégia, pois
podem desempenhar um papel significativo no desenvolvimento socioeconómico do Algarve, já que
permitem gerar notoriedade ao destino, reforçar a sua competitividade e contribuir para que existam
épocas turísticas mais equilibradas ao longo do ano".
 
Em novembro, quando decorrer o Grande Prémio de Moto GP, a Região de Turismo do Algarve volta a
participar neste evento.
 
Gonçalo Dourado
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Turismo do Algarve lança campanha que agradece aos residentes (Vídeo)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/10/2020

Meio: Viajar Online Autores: Sílvia Guimarães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=936acb59

 
A mais recente campanha da Região do Turismo do Algarve (RTA), O teu sorriso é um dos segredos do
Algarve, volta a prestar homenagem aos residentes da região, pela simpatia e cordialidade com que
recebem, todos os anos, os milhares de turistas nacionais e estrangeiros que escolhem o destino para
passar férias ou para uma escapadinha de fim-de-semana.
 
Trata-se de uma campanha multimeios, com forte aposta no digital, nomeadamente veiculada nas
redes sociais Facebook, Instagram e Youtube, e em publicidade de exterior, encontrando-se as
criatividades (MUPIs) nas ruas de Olhão, Albufeira e Portimão, ou em movimento, já que estão a
decorar cinco autocarros que circulam pela cidade de Faro. Todas as peças gráficas refletem o sorriso,
ou seja, o espírito acolhedor e a hospitalidade que se encontra, naturalmente, na população local.
 
O vídeo geral da campanha cruza imagens reais da região, onde sobressaem vários elementos da
cultura e do património edificado e natural do Algarve - de Lagos, Cacela Velha, Silves, Loulé e Praia
da Salema -, com o quotidiano de cinco residentes. São estes os protagonistas dos cinco spots de 14''
que vão sendo revelados faseadamente nas redes sociais. O primeiro já se encontra disponível e é
intitulado de o sorrido da Ana.
 
Esta campanha segue o conceito criativo que utilizámos o ano passado, agora com novos
protagonistas que nos trazem novos sorrisos. A região do Algarve tem muitos atrativos: a natureza, a
gastronomia, o património... e o clima, claro. Mas acima de tudo, temos as pessoas! Uma comunidade
que é composta por diferentes nacionalidades. É esta multiculturalidade da vida coletiva que contribui
para o sucesso da região e nos permite acolher, tão bem, todos os turistas que vêm desfrutar da
oferta turística do destino. Num ano especialmente exigente e com tantos desafios, não quisemos
deixar de agradecer aos residentes pela dedicação e por continuarem a receber tão bem quem procura
o Algarve  refere João Fernandes, presidente da RTA.
 
O Algarve é, há 40 anos seguidos, o principal destino turístico nacional tanto para portugueses como
para estrangeiros e é, repetidamente, reconhecido como melhor destino europeu de praia e melhor
destino de golfe do mundo.
 
[Additional Text]:
Campanha Região Turismo do Algarve_Sorriso_1
 
Silvia Guimaraes
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Turismo do Algarve investe na valorização dos recursos naturais da região
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22
 
Out
 
Turismo do Algarve investe na valorização dos recursos naturais da região
 
Sociedade
 
O Turismo do Algarve acaba de investir na aquisição de equipamentos de apoio para melhorar a
experiência do visitante do Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM), onde a partir de hoje há
novos painéis informativos, mais sinalética direcional e mobiliário urbano. A sede do Parque Natural da
Ria Formosa está assim ainda mais convidativa para quem não dispensa boas caminhadas pela
natureza.
 
Este investimento faz parte da aposta da entidade regional de turismo no produto de turismo de
natureza e decorre do projeto Valuetur, que tem como principal objetivo a valorização de áreas
protegidas de valor natural, histórico e cultural, para se tornarem geradoras de atividade económica
sustentável.
 
As estruturas de acolhimento e visitação do centro interpretativo, cedidas ao abrigo de um protocolo
hoje assinado pelo Turismo do Algarve e pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas,
através da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve (DRCNF), pretendem
guiar os visitantes durante o passeio pela área do parque natural e reforçar a atratividade do CEAM,
de forma a melhorar a qualidade do serviço prestado e a aumentar o número de pessoas que
anualmente procuram este sítio feito de zonas de mata, sapal, dunas, charcos e salinas.
 
Além dos equipamentos, há ainda um novo folheto para oferecer a quem passa pelo CEAM, também
produzido pelo Turismo do Algarve em parceria com a DRCNF.
 
O projeto contribui para a requalificação das estruturas de acolhimento do centro interpretativo,
reforçando a sua atratividade e aumentando os seus 30 mil visitantes anuais. Não menos importante
será o facto de a presença de sinalética adequada no território fomentar o ordenamento da visitação
e, consequentemente, a conservação e proteção de habitats e espécies protegidas que constituem a
motivação do turismo de natureza , afirma Joaquim Castelão Rodrigues, diretor regional da DRCNF,
entidade sedeada no CEAM com responsabilidade na gestão das três áreas protegidas do Algarve.
 
Mas as ações no âmbito do Valuetur não ficam por aqui. Para promover o património natural da região
junto dos residentes e visitantes nacionais e estrangeiros, o Turismo do Algarve está igualmente a
preparar a edição de novas brochuras dedicadas ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real
de Santo António.
 
As brochuras estarão disponíveis em quatro idiomas (português, inglês, castelhano e francês) e são
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um convite à descoberta e à preservação dos diversos ambientes, ao descreverem os ecossistemas, os
habitats e as espécies de fauna e flora de cada parque. A par destes aspetos e de tantas outras
curiosidades e imagens ilustrativas, haverá informação útil para orientar o visitante, como o horário e
mapas com identificação de circuitos e pontos de interesse.
 
O Valuetur é mais um exemplo de uma bem-sucedida colaboração transfronteiriça. Através do projeto
conseguimos reforçar a nossa aposta no turismo de natureza, um produto cada vez mais valorizado
pelo visitante nacional e estrangeiro e que há uns anos já correspondia a um mercado de 22 milhões
de viagens anuais na Europa , refere o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Para breve estão também previstas ações de capacitação interna das empresas algarvias sobre o
potencial turístico e a necessidade de preservação do património natural do Algarve.
 
Sobre o Valuetur
 
O projeto Valuetur no qual a Região de Turismo do Algarve participa é liderado pela Diputación
Provincial de Huelva e inclui a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio da Junta de
Andalucía, a Fundación Andanatura, e a Mancomunidad Condado de Huelva. Sendo um projeto
transfronteiriço, inclui duas áreas protegidas - Rio Tinto (Andaluzia) e a Ria Formosa (Algarve) - com a
finalidade de recuperar e valorizar o património existente e desenvolver a oferta turística, envolvendo
as empresas e empreendedores das respetivas regiões. Pretende-se que, através da dinamização da
atividade turística e da promoção, seja possível aumentar o número de visitantes nestes espaços,
melhorando o desenvolvimento socioeconómico da região. Aprovado ao abrigo do Programa de
Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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Turismo do Algarve entregou ao ICNF equipamento para promover a Ria Formosa
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A iniciativa está integrada no projeto transfronteiriço "Valuetur", aprovado ao abrigo do Programa de
Cooperação Interreg V-A Espanha - Portugal 2014-2020 (POCTEP)
 
O "Valuetur" visa valorizar as áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural
O Turismo do Algarve entregou hoje ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) os
equipamentos para a valorização e promoção turística do Centro de Educação Ambiental de Marim, no
Parque Natural da Ria Formosa.
 
"São equipamentos para enriquecer as visitas turísticas ao Centro de Marim, nomeadamente materiais
para o parque de merendas, sinalética direcional para percursos pedestres, painéis interpretativos de
fauna e flora, além de outros de informação em várias línguas", disse à agência Lusa o presidente da
Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes.
 
A iniciativa está integrada no projeto transfronteiriço "Valuetur", aprovado ao abrigo do Programa de
Cooperação Interreg V-A Espanha - Portugal 2014-2020 (POCTEP), numa parceria liderada pela
Diputación Provincial de Huelva e que inclui a RTA, a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio da Junta de Andalucía, a Fundación Andanatura e a Mancomunidad Condado de Huelva.
 
O "Valuetur" visa valorizar as áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural, nas quais se
incluem a Ria Formosa, o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e a Reserva
Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, no Algarve, e Rio Tinto (Andaluzia).
 
Os equipamentos entregues hoje pela RTA ao ICNF, entidade gestora do Parque Natural da Ria
Formosa, "com um valor de cerca de 20 mil euros, fazem parte de um investimento total de 100 mil
euros previstos para toda a região algarvia", indicou o responsável pelo turismo.
 
"Os materiais colocados no Centro de Educação Ambiental de Marim, visam enriquecer as visitas ao
espaço que recebe cerca de 30 mil visitantes por ano, uma área natural de grande valor que tem
potencial para receber um número muito superior de visitas turísticas", destacou João Fernandes.
 
De acordo com o responsável da RTA, o protocolo de cedência dos equipamentos ao ICNF "tem uma
data indicativa de 60 anos, ficando a sua manutenção a cargo dos responsáveis pelo ambiente".
 
Há 5 minutos
 
Redação
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Turismo do Algarve investe na valorização dos recursos naturais da região
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O Turismo do Algarve acaba de investir na aquisição de equipamentos de apoio para melhorar a
experiência do visitante do Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM), onde a partir de hoje há
novos painéis informativos, mais sinalética direcional e mobiliário urbano. A sede do Parque Natural da
Ria Formosa está assim ainda mais convidativa para quem não dispensa boas caminhadas pela
natureza.
 
Este investimento faz parte da aposta da entidade regional de turismo no produto de turismo de
natureza e decorre do projeto Valuetur, que tem como principal objetivo a valorização de áreas
protegidas de valor natural, histórico e cultural, para se tornarem geradoras de atividade económica
sustentável.
 
As estruturas de acolhimento e visitação do centro interpretativo, cedidas ao abrigo de um protocolo
hoje assinado pelo Turismo do Algarve e pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas,
através da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve (DRCNF), pretendem
guiar os visitantes durante o passeio pela área do parque natural e reforçar a atratividade do CEAM,
de forma a melhorar a qualidade do serviço prestado e a aumentar o número de pessoas que
anualmente procuram este sítio feito de zonas de mata, sapal, dunas, charcos e salinas.
 
Além dos equipamentos, há ainda um novo folheto para oferecer a quem passa pelo CEAM, também
produzido pelo Turismo do Algarve em parceria com a DRCNF.
 
O projeto contribui para a requalificação das estruturas de acolhimento do centro interpretativo,
reforçando a sua atratividade e aumentando os seus 30 mil visitantes anuais. Não menos importante
será o facto de a presença de sinalética adequada no território fomentar o ordenamento da visitação
e, consequentemente, a conservação e proteção de habitats e espécies protegidas que constituem a
motivação do turismo de natureza , afirma Joaquim Castelão Rodrigues, diretor regional da DRCNF,
entidade sedeada no CEAM com responsabilidade na gestão das três áreas protegidas do Algarve.
 
Mas as ações no âmbito do Valuetur não ficam por aqui. Para promover o património natural da região
junto dos residentes e visitantes nacionais e estrangeiros, o Turismo do Algarve está igualmente a
preparar a edição de novas brochuras dedicadas ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real
de Santo António.
 
As brochuras estarão disponíveis em quatro idiomas (português, inglês, castelhano e francês) e são
um convite à descoberta e à preservação dos diversos ambientes, ao descreverem os ecossistemas, os
habitats e as espécies de fauna e flora de cada parque. A par destes aspetos e de tantas outras
curiosidades e imagens ilustrativas, haverá informação útil para orientar o visitante, como o horário e
mapas com identificação de circuitos e pontos de interesse.
 
O Valuetur é mais um exemplo de uma bem-sucedida colaboração transfronteiriça. Através do projeto
conseguimos reforçar a nossa aposta no turismo de natureza, um produto cada vez mais valorizado
pelo visitante nacional e estrangeiro e que há uns anos já correspondia a um mercado de 22 milhões
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de viagens anuais na Europa , refere o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Para breve estão também previstas ações de capacitação interna das empresas algarvias sobre o
potencial turístico e a necessidade de preservação do património natural do Algarve.
 
Sobre o Valuetur
 
O projeto Valuetur no qual a Região de Turismo do Algarve participa é liderado pela Diputación
Provincial de Huelva e inclui a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio da Junta de
Andalucía, a Fundación Andanatura, e a Mancomunidad Condado de Huelva. Sendo um projeto
transfronteiriço, inclui duas áreas protegidas - Rio Tinto (Andaluzia) e a Ria Formosa (Algarve) - com a
finalidade de recuperar e valorizar o património existente e desenvolver a oferta turística, envolvendo
as empresas e empreendedores das respetivas regiões. Pretende-se que, através da dinamização da
atividade turística e da promoção, seja possível aumentar o número de visitantes nestes espaços,
melhorando o desenvolvimento socioeconómico da região. Aprovado ao abrigo do Programa de
Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).
 
Ademar Dias
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TURISMO DO ALGARVE INVESTE NA VALORIZAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DE MARIM
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O Presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, e o Diretor Regional do Algarve do
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Castelão Rodrigues
 
Assinam o protocolo de cedência temporária do equipamento de apoio para melhorar a experiência do
visitante do Centro de Educação Ambiental de Marim, numa cerimónia a ter lugar amanhã, às 10h30,
na sede do Parque Natural da Ria Formosa, em Olhão.
 
O investimento realizado materializa a aposta da entidade regional de turismo no Turismo de Natureza
e decorre do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A
ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).
 
A cerimónia será presidida pelo Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do
Ordenamento do Território, João Catarino, e contará ainda com a presença do Presidente do Conselho
Diretivo do ICNF, Nuno Banza.
 
Por : LPM
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