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Algarve é o melhor destino de praia da Europa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c6677fe1-bf8b-44be-8ea8-

7f04ab8f4fff&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve fez história ontem ao vencer o Óscar de melhor destino de praia da Europa. A Região de
Turismo espera que o prémio traga mais procura e que, dessa forma ajude a salvar as empresas
turísticas que atravessam uma crise sem precedentes.
Comentários de João Fernandes, pres. Região de Turismo do Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-11-03 14:01
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Caminhadas no meio da natureza são uma das atividades que muitas empresas organizam atualmente no Algarve 
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ECONOMIA. IMPACTO DA PANDEMIA 

Alojamentos isolados 
preferidos pelos turistas 
PROCURA O  Muitos visitantes escolheram este ano estadias em locais isolados no meio da natureza 
NEGÓCIO  O Receitas na área do turismo de natureza na região são superiores a 21 milhões de euros 

DIANA SANTOS GOMEZ 

A
crise pandémica levou a 
que muitos turistas que 
escolheram o Algarve 

para passar férias tenham pre-
ferido alojamentos isolados no 
meio da natureza. Um nicho de 
mercado que a Região de Turis -
mo de Algarve está a apostar 
com a realização de várias cam-
panhas para atrair turistas. 
"A tendência de procura do 

turismo de natureza acentuou-
-se com a crise pandémica" na 
zona mais a Sul cio País, expli-

 

TURISMO ESTÁ A APOSTAR 
EM VÁRIAS CAMPANHAS 
NESTE NICHO DE MERCADO 
cou ao CMJoão Fernandes, pre-
sidente da. Região de Turismo 
do Algarve (RTA). 0 cresci-
mento deste nicho de mercado 
num ano atípico, devido à atual 
pandemia, traduziu-se numa 
receita superior a 21 milhões de 
euros, apurou o CM. Neste mo-
mento há 215 agentes de ani-
mação turística que desenvol-
vem atividades de turismo de 
natureza na região. Uma aposta 
que representa mais de 1800 
postos de trabalho. 

De acordo com o responsável 
da RTA, tratam-se de empresas 
que se dedicam às "caminha-
das, passeios de bicicleta, ob-
servação de aves e de golfinhos, 
e também ao mergulho". O alo-
jamento local mais isolado be-
neficiou este ano de um aumen-
to nas reservas. O CM sabe que a  

maioria dos turistas são da Ale-
manha, Holanda e Reino Uni-
do, sendo sobretudo reforma-
dos. Ainda assim, registou-se 
uma subida da procura dos tu-
ristas nacionais. Em relação ao 
público mais jovem, segundo a 
Região de Turismo do Algarve, 
é sobretudo ao fim de semana  

que há um maior interesse, e 
com tendência para atividades 
desportivas. 

Em 2013, o volume de negócio 
das empresas ligadas ao turismo 
de natureza não ultrapassava os 
sete milhões de euros: Atual-
mente a receita neste nicho tu-
rístico é três vezes superior. • 
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A3 Estudo sobre turismo acessível e inclusivo em Lagos apresentado na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/11/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7cd5210e

 
Resultados serão apresentados em seminário no Complexo Pedagógico do Campus da Penha.
 
A Universidade do Algarve, através do Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-
estar (CinTurs) e do Instituto Superior de Engenharia (ISE) acolheu a Escola de Verão - Turismo
Acessível e Inclusivo, tendo considerado a cidade de Lagos como caso de estudo.
 
Os resultados serão apresentados no dia 9 de novembro segunda-feira, num seminário inserido no
Ciclo de Conferencias em Turismo Acessível, a ter lugar no Campus da Penha da Universidade do
Algarve - Complexo Pedagógico (Auditório 1.5), com início às 14h00.
 
Treze jovens investigadores desenvolveram trabalho científico de campo e de análise do edificado,
com elementos notáveis de arquitetura popular na cidade de Lagos, de avaliação e proposta de rotas
culturais, do potencial de Birdwatching e Bird by Ear na cidade, do estudo sobre turismo de
proximidade, entre outros temas. Através desta ação pretendia-se capacitar os estudantes para
considerarem o turismo acessível e inclusivo transversalmente às suas atividades profissionais.
 
Este plano de formação atendeu à Estratégia Turismo 2027, em particular ao eixo  Valorizar o
Território e as Comunidades , que promove a regeneração urbana das cidades e regiões e o
desenvolvimento turístico sustentável dos territórios, difundindo a necessidade de se desencadearem
operações de regeneração urbana de centros históricos/urbanos, a preservação da autenticidade e a
promoção de um turismo acessível nas cidades.
 
A valorização do espaço público e a eliminação de barreiras físicas, a promoção da mobilidade
sustentável e a melhoria das condições de visita e usufruto das cidades, a promoção do comércio
tradicional e das suas lojas com história ou ainda a melhoria da qualidade de vida das comunidades
locais, incluindo o apoio à reabilitação de espaços e equipamentos comunitários, estão entre os
principais objetivos deste projeto.
 
A entrada no seminário é livre mas sujeita a inscrição através de e-mail ou pelo telefone 289 800 900
(ext. 7773).
 
O município de Lagos apoiou este trabalho de investigação, sendo igualmente parceiro do Projeto
Sustowns de promoção do turismo sustentável, financiado pelo Interreg-Med.
 
barlavento
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UAlg organiza 
conferência 
mundial na net 

O Centro de Investigação em 
Turismo, Sustentabilidade e 
Bem-Estar da Universidade do 
Algarve organiza a 3ª confe-
rência mundial da Associação 
t- Forum, entre 4 a 6 de no-
vembro, exclusivamente com  

recurso à plataforma Zoom.., 
A t -Forum é uma instituição 

global dedicada à transferência 
do conhecimento e da inovação 
no Turismo, com sede em Itália. 

No tema deste ano, 'Breaking 
Old Barriers for a New World: 
lvfobilizing Intelligence to Sur - 
vive', 250 participantes debate-
rão questões relacionadas com a 
transferência do conhecimento> 
entre a academia a o tecido em - 
presarial. 
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RTP Madeira

 	Duração: 00:03:09

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira
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02-11-2020 21:00
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Turistas britânicos cancelam reservas na hotelaria

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2d5b5325-e315-48f5-9db0-

cba768ddfaad&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo britânico quer proibir viagens de lazer para o estrangeiro. A proposta está a provocar
centenas de cancelamentos nos hotéis da Madeira.
Comentários de Ciriaco Campus, diretor Belmond Reid's Palace; Paulo Prada, Grupo Pestana; Nuno
Vale, diretor Associação Promoção da Madeira.

 
Repetições: RTP 3 - Telejornal Madeira , 2020-11-02 04:16
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-11-02 23:30
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-11-02 04:16
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pandemia trouxe muitas 

mudanças às mais variadas 

áreas da nossa vida. O con-

finamento obrigou a uma maior 

utilização das tecnologias para co-

municarmos com os nossos, mas 

também para comunicarmos com o 

nosso ambiente profissional. Seja no 

campo pessoal, seja no profissional, 

as mudanças estão aí e há que fazer 

adaptações. 

Entre as várias mudanças, a que ga-

nhou maior destaque foi, de facto, o 

recurso ao teletrabalho. Aquilo que 

começou por ser uma necessidade, 

rapidamente ganhou adeptos, des-

de os trabalhadores aos próprios 

gestores. Empresas como o Twitter, 

Google, Uber ou Airbnb decidiram 

que o teletrabalho fará parte de uma 

realidade mais permanente e não 

apenas neste período de pandemia. 

Com o aumento do número de pes-

soas em teletrabalho surgem os 

denominados nómadas digitais e 

novas oportunidades para a oferta 

turística que pode adaptar-se para 

acolher estes novos turistas. Pois, na 

verdade, o que interessa é que o fun-

cionário esteja a trabalhar, não inte-

ressa a partir de onde, se de sua casa 

a Estónia ou o Dubai, estão atentos a 

este nicho crescente e lançaram con-

dições especiais para atrair os nó-

madas digitais. No caso do Dubai, o 

emirato lançou um programa exclu-

sivo que permite aos profissionais 

internacionais, e às suas famílias, 

ou do outro lado do mundo. Apesar 

de não ser uma tendência nova, ser 

um nómada digital tornou-se numa 

ambição entre os trabalhadores 

tradicionais: viajar pelo mundo, en-

quanto se trabalha remotamente.

Vários destinos internacionais, como 

Raquel Relvas Neto/ rneto@publituris.pt • Fotos: DR

A

A possibilidade de trabalhar em qualquer parte do mundo está 

a ganhar mais adeptos e a oferta turística portuguesa começa 

a despertar para este nicho de mercado que tem a seu favor 

uma estada maior do que o turista tradicional e um maior 

envolvimento com a comunidade local.

São os nómadas digitais 
os novos turistas?
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morarem no destino enquanto con-
tinuam a trabalhar para a sua em-
presa no seu país de origem. Válido 
por um ano, o programa tem um cus-
to de 287 dólares mais seguro médi-
co com cobertura válida nos Emira-
dos Árabes Unidos e inclui acesso a 
todos os serviços necessários, como 
telecomunicações, serviços públicos 
e opções de ensino. Para se candida-
tar a este programa é necessário ter 
um passaporte com uma validade 
mínima de seis meses, apresentar 
prova de emprego da atual entidade 
empregadora com a durabilidade de 
um ano e um vencimento mínimo de 
5 mil dólares mensais, além dos três 
últimos extractos bancários.
Já a Estónia lançou, em agosto, um 
novo visto projetado para a nova ge-
ração de profissionais, conhecidos 
como nómadas digitais. Este visto 
permite que as pessoas que traba-
lham remotamente para empresas 
no exterior possam ficar na Estónia 
até um ano de cada vez.
Até ao momento, Portugal não está 
ainda a dedicar-se a este nicho de 

mercado que tem ganho adeptos. 
Segundo a Secretaria de Estado do 
Turismo, “a pandemia veio trazer al-
gumas oportunidades, de que reves-
te exemplo a possibilidade de conci-
liar os compromissos profissionais 
com aqueles que se prendem com 
a esfera pessoal e familiar”. Neste 
âmbito, Portugal tem sido “pioneiro 
no contexto internacional no que 
toca à promoção de programas no 
setor do turismo que se suportam 
nas tendências atuais e futuras, pelo 
que estamos a trabalhar para, breve-
mente, anunciar mais iniciativas que 
ajudarão a transformar a crise que 
atualmente atravessamos em opor-
tunidades”.
No que refere ao tipo de vistos que 
estes trabalhadores podem requerer 
enquanto visitam Portugal, a Secre-
taria de Estado das Comunidades 
Portuguesas esclareceu que “não 
existe uma tipologia de vistos dirigi-
da especificamente a nómadas digi-
tais, que terão de se enquadrar no re-
gime vigente”, além de que “não está 
prevista uma alteração legislativa 

que vise a criação de uma tipologia 
específica”. Ou seja, para entrarem 
em Portugal, os nómadas digitais 
podem pedir vistos de curta duração, 
denominados vistos Schengen, des-
tinados a estadas de curta duração 
até 90 dias em cada período de 180 
dias, que podem ser concedidos para 
efeitos de turismo, visita familiar, 
negócios, trabalho sazonal, trânsito, 
entre outros; ou nos vistos nacio-
nais, entre os quais: vistos de estada 
temporária, destinados a permitir a 
entrada para estadas em Portugal 
por período inferior a um ano, váli-
dos pela duração da estada e para 
múltiplas entradas em território 
nacional, e vistos para obtenção de 
autorização de residência, válidos 
para duas entradas e por quatro me-
ses, período durante o qual o titular 
deverá solicitar junto do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras um título 
para fixação de residência.

Oferta atenta à tendência
O grupo Selina, que chegou a Portu-
gal em 2018, sempre teve na sua gé-

»»

White Exclusive Villas

“As empresas no 
mundo estão a 
tornar-se remotas, 
a possibilidade 
de trabalhar em 
qualquer parte 
do mundo está 
agora muito mais 
acessível”, Manuel 
Rito 

...
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nese a captação do turista “nómada 
digital” para as suas unidades de alo-
jamento. Com unidades espalhadas 
pelo mundo, com especial incidên-
cia na América Latina e na Europa, a 
Selina faz um balanço positivo deste 
posicionamento. “Temos muito or-
gulho em dizer que conseguimos 
criar uma comunidade de nóma-
das à volta do Selina que trabalha 
atualmente nos nossos ‘coworks’ e 
que aproveita as nossas unidades 
hoteleiras para viajar e descobrir 
Portugal”, refere Manuel Rito, global 
marketing project manager da Seli-
na. Para o responsável, este concei-

to de “Travel & Work tem sido algo 
crescente e com a crise pandémica 
acentuou ainda mais”. Logo após o 
desconfinamento, o grupo registou 
“uma quantidade significativa de 
clientes à procura de estadias sema-
nais nas nossas unidades em resul-
tado de estarmos a oferecer acesso 
gratuito ao nosso ‘cowork’”. “Os nos-
sos espaços têm vindo a tornar-se 

assim uma espécie de casa para nó-
madas digitais que têm vindo a au-
mentar nos últimos meses”, salienta.
Na Iberostar Hotels & Resorts, Mi-
guel Coelho aponta que este nicho 
de mercado “veio para ficar”, além 
de que se trata de “um segmento 
com muita procura em todas as nos-
sas unidades hoteleiras urbanas”. 
O Development Business Mana-
ger- Portugal da cadeia espanhola 
descreve que, com a possibilidade 
de ter trabalho que pode ser feito a 
partir de casa ou de qualquer lugar 
do mundo, “muitos desses traba-
lhadores aproveitam para viajar ou 

mudar para cidades de que gostem 
mais.  Nos últimos 10 anos, Lisboa, 
Madrid, Barcelona e Budapeste têm 
estado no top das cidades a visitar, 
por esta razão, é com naturalidade 
que assistimos ao crescimento deste 
nicho”. “São um dos muitos segmen-
tos de mercado que nos procuram 
e, felizmente, ajudam na ocupação 
do hotel”, acrescenta. A Iberostar 

Hotels & Resorts criou, inclusive, a 
oferta “Work Safe”, através da qual os 
nómadas digitais “podem trabalhar 
desde o quarto ou numa sala priva-
da, sem custos adicionais, consoante 
a disponibilidade das salas”. 
Também Miguel Velez, CEO da Un-
lock Boutique Hotels, considera que 
os nómadas digitais são um novo 
mercado a apostar nas unidades que 
representa. Inclusive, explica, que no 
caso do Hotel da Estrela, em Lisboa, 
e o The Noble House, em Évora, “já 
faz bastante tempo que recebem  
estes profissionais que trabalham 
um pouco em todo o lado e mun-

do”. O responsável considera que a 
oferta das unidades da Unlock são 
fator de atração para estes clientes. 
“Todos os hotéis são boutique, em 
ambientes calmos, cheios de recan-
tos e pequenos espaços que não só 
permitem encontrar o silêncio ne-
cessário como a envolvente artística, 
académica e até de desenvolvimen-
to de ‘software’. O desafio da Unlock 

»»

Santa Bárbara Eco-Resort
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“valoriza bastante se nestes espaços 
de trabalho existem pessoas com 
quem possa partilhar conhecimento, 
ideias e ter momentos de socializa-
ção”. E o responsável da Selina apon-
ta ainda que, “normalmente, a esta-
dia média do Turista Digital é maior 
que a estadia do Turista tradicional”, 
pelo que procura unidades que lhe 
dêem benefícios em estadias lon-
gas. Entre as condições disponibili-
zadas pela Selina estão pacotes que 
englobam ‘cowork’ gratuito quando 
alojados numa das unidades do gru-
po. Estes espaços contam, muitas ve-
zes, com programação diária, desde 
‘talks’ e ‘workshops’ de matérias rela-
cionadas com marketing, ‘business’ 
e ‘start-ups’. “Os nossos ‘coworkers’ 
beneficiam de descontos especiais 
para utilizar em qualquer unidade 
Selina em Portugal e organizamos 
viagens em grupo com os nossos ‘co-
works’ de descoberta do país”, com-
plementa Manuel Rito.

é levar esses mesmos clientes a pas-
sarem temporadas no campo, como 
na Villa Termal de Monchique, no 
Sobreiras Country Hotel em Grândo-
la ou no Monverde Wine Hotel em 
Amarante”.
Nos Açores, Francisco Sant’Anna, 
diretor de vendas e marketing do 
Santa Bárbara Resort e do WHITE 
Exclusive Suites & Villas, refere que 
existem “bastantes clientes que já 
ficam nas nossas unidades para 
esta finalidade”, além de defender 
que ambas as unidades “reúnem as 
condições perfeitas para os nóma-
das digitais”. Entre as mais-valias da 
oferta das unidades açorianas estão 
“amplos terraços, acesso a jardins 
privados, acesso a piscina partilha-
da desde o terraço, jacuzzi privado, 
piscina aquecida, vista incrível para 
o Oceano, entre outros”.
Também o Grupo Martinhal apre-
senta opções de longa duração para 
os hóspedes, bem como wi-fi gratui-

to e acesso aos serviços e instalações 
dos resorts durante a estadia, in-
cluindo Kids Club e babysitting. 
Associado às tecnologias existentes 
nas unidades, a Axis Hotéis apresen-
ta um “’business corner’, um espaço 
que criámos recentemente para os 
clientes poderem reunir ou mesmo 
fazer teletrabalho tranquilamen-
te; Internet wireless gratuita; vídeo 
projetor, tela e sistema de som, bem 
como o material necessário a reu-
niões de trabalho digitais”, enumera 
o administrador do grupo, Manuel F. 
de Miguel. 

O que procuram?
Mas o que procuram estes turistas 
e quais as mais-valias de Portugal 
para atrair este nicho? Ao Publituris, 
Manuel Rito indica que o nómada 
digital assegura que os destinos que 
escolhe para viajar têm de ter “espa-
ços de trabalhos confortáveis e com 
internet rápida”. Em segundo lugar, 

“É um segmento 
com muita procura 
em todas as nossas 
unidades hoteleiras 
urbanas”, Miguel 
Coelho

...
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O responsável da Selina considera 
ainda que as duas principais cida-
des de Portugal já são muito procu-
radas pelos nómadas digitais. Para 
Manuel Rito, Portugal é um país que 
permanece, para o mercado externo, 
como “uma cidade com um custo de 
vida relativamente baixo”, ao que 
acrescem as indústrias das ‘start-
-ups’ e criativas que são relevantes 
no nosso país, mas ainda “as condi-
ções já conhecidas no nosso turismo 
(sol, gastronomia, hospitalidade), 
torna assim Portugal um dos desti-
nos de eleição”.
Miguel e Matilde da TravelB4Settle, 
projeto que está envolvido no noma-
dismo digital já há três anos, expli-
cam que este turista, “em vez de ficar 
duas semanas da época alta numa 
zona muito cobiçada, ficará entre 
um a três meses em áreas menos 
populares e, muito frequente, em 
épocas menos concorridas”, além de 
optarem por consumir localmente e 
num período de tempo mais alarga-
do. “Tudo isto vai não só descentra-
lizar o turismo como também dina-
mizar o comércio local ao longo do 
ano”, defendem. 
Os responsáveis da TravelB4Settle, 
fundadora da plataforma Remote 
Portugal (ver caixa), acreditam que 
Portugal reúne “todas as condições 
para se tornar um destino de elei-
ção para trabalhadores remotos 
e acreditamos seriamente que se 
tornará”. Além de todas as mais-
-valias, como a “boa qualidade de 
vida a preços acessíveis, bom clima, 
boa gastronomia e diversidade de 
paisagens naturais e atividades 
desportivas ou lúdicas”, Portugal é 
ainda “um dos países mais seguros 
do mundo” e apresenta uma estru-
tura e acessibilidades adequadas. 
“Faltam apenas infrastruturas es-
palhadas pelo país e talvez menos 
burocracias a nível governamental, 
mas lá chegaremos”, apontam os 
responsáveis.

Estratégia
O atual contexto é considerado uma 
oportunidade para o país apostar 
neste nicho. Manuel Rito admite 

que este é “o momento para captar o 
maior número de nómadas digitais 
para Portugal: as empresas no mun-
do estão a tornar-se remotas, a pos-
sibilidade de trabalhar em qualquer 
parte do mundo está agora muito 
mais acessível, por isso existem mi-
lhares de pessoas a prepararem-se 
no pós-COVID para ter uma mobili-
dade como nunca tiveram”. Para tal, 
indica que Portugal deve “começar 
a criar ‘remote work visas’, como já 

existem em alguns países,  promo-
ver o nosso destino como um dos 
melhores para nómadas digitais” 
e “trabalhar com organizações já 
existentes de ‘remote workers’ como 
veículos de comunicação do nosso 
país”. O responsável sublinha que “a 
mobilidade que o ‘remote work’ per-
mitiu vai moldar daqui em diante a 
forma de fazermos turismo e pode-
rá ser um acelerador da recuperação 
do próprio mercado”.  P

»»

Remote Portugal
Fora das unidades hoteleiras, no início do mês de outubro foi lançada a Remote Portugal, uma plataforma que orga-
nizou uma ‘tour’ por quatro pontos de Portugal, onde foi possível experienciar algumas das principais vantagens do 
trabalho remoto, como “a flexibilidade ou o espírito de comunidade”, mas também o explorar novos lugares e culturas. 
Matilde e Miguel, líderes do ‘tour’ da plataforma que foi fundada pela Travel4bsettle,  indicam que quase esgotaram 
esta tour. “Isto só demonstra uma enorme vontade dos novos portugueses em regime de trabalho remoto explorarem 
o melhor que este novo estilo de vida tem para oferecer “, descrevem. Depois dos resultados do primeiro ‘tour’, a plata-
forma recebeu vários convites de parceiros para promover edições futuras, desde alojamentos a empresas de serviços 
relevantes para o público do trabalho remoto.
Segundo os responsáveis, estes “novos turistas” são “uma realidade cada vez mais normal e está cada vez mais ao alcance 
do cidadão comum. Trabalhadores remotos são um novo tipo de turista, e o crescimento vai ser exponencial nos próxi-
mos anos”, consideram.
A Remote Portugal, descrevem, vai ser uma plataforma com “bastante conteúdo gratuito, serviços, eventos, profissio-
nais e iniciativas no mundo do trabalho remoto”. “Certamente que existirão programas semelhantes à Remote Tour Por-
tugal no futuro, visto que alinha na perfeição com a principal missão da Remote Portugal: Promover o trabalho remoto 
em Portugal e mostrar aos trabalhadores remotos portugueses o melhor deste estilo de vida”.

Cowork da Selina em Lisboa
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Nómadas Digitais

14 - Destinos 
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Turismo na sombra 
do Orçamento  
do Estado
Em ano de pandemia, as associações de turismo e as entidades regionais 

queriam ver na proposta de Orçamento do Estado para 2021 mais medidas para 

fazer face à crise da COVID-19. Mas, tirando alguns aspetos positivos, a opinião 

geral parece ser de desilusão, pois o documento fica aquém do necessário.

ANÁLISE 
pág. 06-11

SÃO OS NÓMADAS 
DIGITAIS OS 
NOVOS TURISTAS?
DESTINOS
pág. 14-18

Turismo 
Espanhol

Solférias 
lança oferta 
de inverno

easyJet: 
inverno a 25% 
da capacidade

DESTINOS
pág. 12-13

DISTRIBUIÇÃO
pág. 19

TRANSPORTES
pág. 22-24

Com a pandemia, 

o mercado português 

ganhou maior relevância 

no país vizinho.

Operador turístico aposta 

em destinos de curta e 

média distância.

O diretor da easyJet em 

Portugal, José Lopes, avança 

que a companhia está a planear 

reestruturar as suas operações.
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TURISMO NA EUROPA 

Portugal tetra 

 

Melhor Destino COMO 

 

4 País arrecadou 21 prémios nes-
tes «óscares do turismo»; voltou 
a ser o melhor na Europa 

Portugal foi eleito, pelo quarto 
ano consecutivo, como o Melhor 
Destino da Europa na edição 2020 
dos World Travel Awards. 

Entre os 21 prémios, o Porto foi 
eleito Melhor Destino City Break' 
e Lisboa Melhor Destino de Cruzei-
ros. O Algarve voltou a ser o Me-
lhor Destino de Praia e os Açores 
foram distinguidos como o Melhor 
Destino de Turismo de Aventura, 
enquanto a Madeira foi eleita Me-

 

Fnl iepnn nl IVFIPII /AÇF 

Porto escolhido como melhor 'City Break' 

lhor Destino de Ilha, o Pestana Por-
to Santo Melhor resort tudo incluí-
do e o Vila Baleira Melhor resort 
em ilha. O Monte Santo (no Al-
garve) foi o Mais Romântico. 

Foram também reconhecidos o 
Dark Sky Alqueva (Melhor Turis-
mo Responsável), os Passadiços do 
Paiva (Melhor Atração de Aventu-
ra) ou a TAP (Melhor Transporta-
dora para África e América do Sul). 

«Neste ano atípico, é prova de 
confiança e que atributos do país 
permanecem intactos», resumiu 
a secretária de Estado do Turismo, 
Rita Marques. 
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Passadiços do Paiva foi um dos diversos locais do país alvo de distinção 

TURISMO 

Portugal é o Melhor 
Destino da Europa 
País foi eleito pelo quarto ano consecutivo como o Melhor Destino da Europa na 
edição 2020 dos World Travel Awards, considerados como os Óscares do Turismo 

REDAÇÃO 
redacaaa destak.pt 

p
ortugal foi eleito pelo quarto 
ano consecutivo como o Me-
lhor Destino da Europa na 
edição 2020 dos World Tra-

vei Awards, segundo os resultados di-

 

vulgados no domingo à noite. Conhe-

 

cidos como os ̀ Oscares do Turismo', 
os World Travel Awards são atribuí-

 

dos pelos profissionais do setor e a ce-

 

rimónia em que são divulgados foi este 
ano substituída por um formato vir-

 

tual, devido à pandemia de covid-19. 
Da extensa lista de prémios Portugal 

arrecadou 21, entre eles a cidade do Por-

 

to, com o galardão de Melhor Destino 
Vity Break' da Europa, e Lisboa eleita 
como o Melhor Destino Europeu de 
Cruzeiros.0 Algarve voltou a ser o Me-

 

lhor Destino de Praia da Europa e os 
Açores foram distinguidos como o Me-

 

lhor Destino de Turismo de Aventura. 

Governo celebra 
"É com particular orgulho que recebe-

 

mos este prémio, neste ano atípico", 
disse a secretária de Estado do Turis-

  

mo, Rita Marques, num comunicado 
divulgado pelo Ministério da Econo-
mia e Transição Digital. A secretária 
de Estado do Turismo acrescentou "É 
mais uma prova da confiança interna-
cional no nosso destino e um reconhe-
cimento de que os atributos de Portu-
gal permanecem intactos e prontos a  

ser descobertos por todos quantos nos 
desejam visitar, sempre respeitando 
as regras definidas pelas autoridades". 

Na edição deste ano, além de vários 
hotéis e ̀ resorts', foram reconhecidas 

iniciativas e entidades como o projeto 
Dark Sky Alqueva, os Passadiços do 
Paiva ou a transportadora aérea TAP. 
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Desta 
03.112020 Terça-feira PORTUGAL 

ATUALIDADE • 04 

Novo estado 
de emergência 
no horizonte 
O primeiro-ministro António Costa informou ontem que pediu ao Presidente da República 
um novo período de estado de emergência com uma natureza preventiva e com um objeto 
mais limitado do que os anteriores, mas tendo uma maior extensão em termos temporais 

idealista 

Agora é 
o momento 

FAMA&TV 

CMTV sobe na ordem 
dos 15% no horário nobre 
Estação de televisão do jornal Correio 
da Manhã disparou 15% no horário nobre 

face ao passado mês de setembro 

FERNANDO VELUDO / LUSA 
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Benfica sofreu ontem uma derrota pesada (0-3) no Bessa, frente ao Boavista. Encarnados deixam o Sporting isolado na liderança da Liga, com mais um ponto 

CIDADES *02 

Feirantes da capital 
falam em discriminação 
Associação de Feirantes do Distrito de 

Lisboa considera que o setor está "a ser 

discriminado" devido à proibição de feiras 

ATUALIDADE •06 

Portugal é o Melhor 
Destino da Europa 
País foi eleito pelo quarto ano consecutivo 

como o Melhor Destino da Europa na 

edição 2020 dos World Travel Awards 

ARTE&LAZER • 12 

Morreu o conhecido 
jornalista Robert Fisk 
Britânico, um dos mais veteranos e 

respeitáveis correspondentes da imprensa 

ocidental no Médio Oriente, tinha 74 anos 

TECNO 

União Europeia com 191 
milhões para inovação 
Conselho Europeu de Inovação atribuiu 

verba a 58 projetos de inovação, seis 

dos quais têm participação portuguesa 
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Turismo: Portugal em destaque 
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Portugal venceu o prémio para Melhor Destino da 

Europa pelo quarto ano consecutivo nos World Travel 

Awards. O país arrecadou um total de 23 galardões na 

cerimónia. Patrícia de Melo MoreiralAFP 

Página 16



A17

Últimas sessões no Jazz nas Adegas têm lotação esgotada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/11/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9da9feef

 
Iniciativa faz parte do 365Algarve
 
As últimas sessões do Jazz nas Adegas com Chibanga Groove agendadas para os dias 13 e 14 de
Novembro, às 21h00 e 17h00, respetivamente, no Paxá Wines, em Silves, têm lotação esgotada.
 
Os Chibanga Groove formaram-se em 2008 e surgem da partilha e cumplicidade musical que já existia
entre os músicos noutros projetos como os "Tora Tora Big Band".
 
Ao longo de mais esta edição de Jazz nas Adegas, que faz parte do programa 365Algarve, a autarquia
de Silves, em conjunto com o Gimnásio Clube de Faro, dinamizaram culturalmente as adegas do
concelho, misturando os vinhos do concelho com os sons do Jazz.
 
Sul Informação
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Nem a pandemia impede que o Festival do Contrabando trafique artes no Guadiana
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Festival do Contrabando vai realizar-se, ainda que num formato bem diferente e com uma forte
componente virtual
 
Não terá a ponte flutuante que já atraiu dezenas de milhares de pessoas ao Festival do Contrabando,
nem sequer as também já famosas feira de artesanato e animação de rua. Ainda assim, a pandemia e
as restrições por ela impostas não vão impedir Alcoutim e Sanlúcar de continuar o "Tráfico de Artes no
Guadiana", entre os dias 10 e 15 de Novembro, numa versão com uma forte componente online.
 
Não quisemos deixar passar em claro o Festival do Contrabando e decidimos avançar com uma ação
mais virtual, não pondo ninguém em risco , explicou ao Sul Informação Osvaldo Gonçalves, presidente
da Câmara de Alcoutim.
 
Entre as atividades previstas, estão  a inauguração de um conjunto de painéis de azulejos, com frases
alusivas ao festival , bem como a instalação de  uma escultura de uma lontra , junto ao rio, onde
ficarão  visitáveis, para sempre .
 
A escolha deste animal para ficar, a partir de agora, associado ao Festival do Contrabando - "Tráfico
de Artes no Guadiana", não é inocente.
 
A lontra remete para o elemento furtivo dos contrabandistas. Para além disso, é uma espécie
endémica, que tem o seu habitat no Rio Guadiana , referiu o edil alcoutenejo.
 
A ideia, salientou Osvaldo Gonçalves, não é atrair pessoas a Alcoutim, antes pelo contrário.
 
Apesar do mediatismo que o Festival do Contrabando alcançou e de nos custar muito, não queremos
que as pessoas venham cá, mas sim que assistam à distância. Daí esta forte aposta nos suportes
digitais , explicou, em declarações ao Sul Informação.
 
Afinal, os elementos que vão ser inaugurados estão ali para ficar e qualquer pessoa as poderá visitar,
depois de dia 15 de Novembro.  Espero que, no futuro, estes elementos sejam um atrativo para as
pessoas que nos visitam e que possam ali tirar fotos, como recordação .
 
De resto, o programa completo do festival, que será anunciado  brevemente , inclui  documentários,
filmes, arte, instalações, astronomia e teatro físico , segundo os organizadores do festival, um evento
com a chancela do 365Algarve.
 
Fazendo justiça ao programa 365Algarve e ao Tráfico de Artes no Guadiana, nesta 4ª Edição iremos
dar lugar a um espaço de criatividade, expressão e criação artísticas, com a execução de obras de arte
de artistas locais, nacionais e internacionais, que deixarão na paisagem a sua marca, em consonância
e sintonia com o território e com os temas do festival, de forma a que o visitante possa desfrutar das
suas obras o ano inteiro, e no decorrer das datas programadas, será possível acompanhar no
Facebook do evento as ações calendarizadas , resumiu a Câmara de Alcoutim.
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Assumindo que a identidade de um território deve ser valorizada, e através desta necessidade foi
criado um programa simples, mas especial, artisticamente rico e diversificado, através da criação e
interpretação de artistas de arte pública convidados, com acesso presencial e participativo para
alguns, em especial para as comunidades de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, e aberto a todos, em
formato digital , reforçou a autarquia.
 
Assim, e para quem não pertencer às pequenas comunidades das duas localidades que se defrontam,
separadas pela fronteira Guadiana, pode assistir aos eventos programados  com total segurança , de
modo virtual.
 
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
 
Hugo Rodrigues
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inda faltam dois meses para 

o início de 2021, mas já nin-

guém tem dúvidas que o 

próximo ano vai ficar marcado pela 

COVID-19. A pandemia que parou o 

mundo, paralisou também o turis-

mo e gerou no setor uma das piores 

crises de que há memória. Mas nem 

isso fez com que houvesse um cres-

cimento das verbas inscritas na pro-

posta de Orçamento do Estado para 

2021 (OE2021), que volta a destinar 

16,4 milhões para as regiões de turis-

mo provenientes das receitas do IVA, 

a que acrescem 3,5 milhões de euros 

do Turismo de Portugal.

As verbas para as regiões de turismo 

permanecem inalteradas há cinco 

anos consecutivos, o que é visto com 

desagrado pelas entidades regionais 

ouvidas pelo Publituris, que se quei-

xam de um orçamento curto para 

um ano que deveria trazer o contrá-

rio: um reforço de verbas, já que será 

preciso trabalhar e investir mais para 

fazer face à crise que a pandemia 

trouxe.

“A proposta de Orçamento de Estado 

para 2021 é uma grande desilusão 

para o setor do turismo”, resume ao 

Publituris Pedro Machado, presiden-

te da entidade regional de Turismo 

Centro de Portugal (TCP), que não 

hesita em afirmar que as medidas 

para o setor “são anémicas e muitas 

vezes meramente cosméticas, não 

atacando a raiz dos problemas”. 

Num ano em que se esperavam 

“medidas musculadas e estruturan-

tes”, Pedro Machado lamenta que o 

TCP tenha previsto receber “menos 

18.047 euros do que em 2020”, numa 

verba que, segundo o responsável, 

não será suficiente para fazer face às 

dificuldades que se esperam. “Este 

ano, as entidades regionais precisam 

mais do que nunca de reforços finan-

ceiros que lhes permitam acudir aos 

vários fogos gerados pela crise pan-

démica. Infelizmente, não é isso que 

Desde 2016 que as verbas do Orçamento do Estado 

para as regiões de turismo se mantêm inalteradas e 

nem a pandemia foi suficiente para que a proposta 

para 2021 fosse mais generosa. As entidades regionais 

de turismo dizem-se desiludidas e esperavam mais, 

num ano que deveria ser de reforço. 

acontece”, lamenta o presidente do 

TCP.

Opinião idêntica tem Vítor Costa, 

presidente da entidade regional de 

turismo da Região de Lisboa (ERT-

-RT), para quem este orçamento “não 

é suficiente”, com a agravante de 

trazer “mesmo uma redução muito 

significativa relativamente a 2020”, 

no montante que segue para as en-

tidades diretamente através do orça-

mento do Turismo de Portugal. “Não 

se compreende o motivo que leva o 

Governo a tomar a decisão de man-

ter a mesma verba no Orçamento de 

Estado e, simultaneamente, o Turis-

mo de Portugal a reduzir a sua pró-

Orçamento curto preocupa 
regiões em ano de pandemia
Inês de Matos / imatos@publituris.pt • Fotos: Frame DR

Análise

A

“Este ano, as 

entidades regionais 

precisam mais 

do que nunca de 

reforços financeiros 

que lhes permitam 

acudir aos vários 

fogos gerados pela 

crise pandémica. 

Infelizmente, não é 

isso que acontece”, 

Pedro Machado.

...
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posteriormente reinvestido no setor, 
representa apenas 0,1% do PIB. É 
uma ajuda pouco mais que anémi-
ca às empresas regionais de restau-
ração, alojamento e cultura. Além 
de que é uma medida complexa de 
implementar e que, para funcionar, 
exige um sistema muito elaborado 
ao nível dos sistemas de comunica-
ção da autoridade tributária. A ver 
vamos como resultará na prática”, 
sublinha.
Opinião idêntica tem também Vítor 
Costa, que defende que as “medidas 
de apoio às empresas e ao empre-
go são decisivas para se conseguir 
preservar uma boa parte do tecido 
económico do turismo, que é uma 
condição base para a futura recupe-
ração” do setor e de toda a economia. 
O presidente da ERT-RT defende que 
o IVAucher, que ainda vai ser alvo 
de regulamentação própria, é “uma 
medida interessante de incentivo ao 
consumo”.

Medidas fiscais
Se a avaliação de medidas como o 
IVAucher parece ser positiva, menos 
positivo é o balanço que as regiões 
fazem das medidas de âmbito fiscal 
que o OE2021 contempla, com Pedro 
Machado a considerar, desde logo, 
que estas medidas estão “pratica-
mente ausentes da proposta”, sendo 
esta a principal crítica que o respon-
sável diz ouvir por parte dos em-
presários regionais. “As tesourarias 
das empresas de atividade turística 
estão vazias, como consequência 
de uma crise que se prolonga há já 
oito meses e de que não há indícios 
de que acabe depressa. Perante o 
embate da pandemia nestas em-
presas, esperava-se que o OE2021 
concretizasse ajudas visíveis para a 
capitalização das empresas, nome-
adamente a fundo perdido, que as 
permitisse olhar para o futuro com 
algum alívio”, destaca o responsável, 
para quem a insistência na abertura 
de linhas de crédito não é solução, 
uma vez que “a grande maioria das 
empresas não tem condições para 
recorrer ao endividamento”.
Além destas medidas, Pedro Ma-

pria comparticipação, numa altura 
em que vai ser preciso investir mais”, 
denuncia Vítor Costa, revelando que, 
em Lisboa, o orçamento regional vai 
ter uma redução de 250 mil euros 
face a 2020.
Já Luís Pedro Martins, presidente do 
Turismo do Porto e Norte de Portu-
gal (TPNP), lembra que se está “ain-
da longe de se perceber a verdadeira 
dimensão do impacto desta crise 
no setor”, motivo pelo qual conside-
ra que o OE2021 “é tímido” e que as 
verbas previstas para o turismo são 
“insuficientes”. “Precisamos de uma 
bazuca financeira para o turismo, 
que reconheça a importância deste 
setor e valorize tudo o que ele já deu 
ao país. Tem de haver um reforço de 
verbas como nunca visto”, defende, 
revelando que, no caso do TPNP, o 
orçamento para 2021 é superior a 
três milhões de euros, pouco acima 
do montante do ano passado.

Medidas 
Apesar de ser curto em verbas, o 
OE2021 inclui medidas de apoio ao 
setor que serão importantes para ul-
trapassar a crise gerada pela pande-
mia da COVID-19 e que, para Luís Pe-
dro Martins, “vão no sentido certo”. “A 
situação é de verdadeira emergência 
e não se consegue acorrer a uma si-
tuação de emergência sem ser com 
medidas excecionais”, refere.
Para o responsável, medidas como 
o novo mecanismo de apoio à reto-
ma, que veio substituir o lay-off sim-
plificado, ou como o IVAucher, que 
permite que o IVA pago pelos con-
sumidores com alojamento, cultura 
e restauração durante um trimestre 
possa ser descontado nos consumos 
realizados nestes mesmos setores 
durante o trimestre seguinte, são 
“medidas importantes para mitigar 
os efeitos da crise, mas naturalmen-
te não resolvem o problema no seu 
todo”.
No que diz respeito ao IVAucher, o 
presidente do TPNP entende que a 
medida pode “ter um impacto posi-
tivo na dinamização da procura nos 
espaços referidos, tal como o desa-
gravamento das tributações autóno-

mas para empresas com comprova-
das quebras de faturação”. 
Já o presidente do TCP diz que, em 
relação ao mecanismo substituto 
do lay-off, “ainda é cedo” para fazer 
uma avaliação da medida e mostra-
-se mais otimista sobre o IVAucher, 
ainda que destaque a complexidade 
da medida, considerando que, “se 
funcionar como previsto, terá um 
impacto positivo, embora limitado”. 
“O crédito de 200M€ dado aos con-
sumidores, em sede de IVA, que será 

A

»»

“A situação é 
de verdadeira 
emergência e não 
se consegue acorrer 
a uma situação de 
emergência sem 
ser com medidas 
excecionais”, Luís 
Pedro Martins

...
Luis  Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal
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chado diz que, a nível fiscal, “restam 
algumas medidas, avulsas, com pou-
ca ou nenhuma substância”, como 
o desagravamento das tributações 
autónomas para as micro, peque-
nas e médias empresas que tiveram 
prejuízos por força da pandemia, ou 
a eliminação do imposto sobre as 
mais-valias na afetação de imóveis 
do património particular do empre-
sário à sua atividade empresarial, 
medidas que diz serem positivas, 
ainda que “contem com uma dota-
ção orçamental inexpressiva”.
Tal como Pedro Machado, também 
Luís Pedro Martins defende que o 
principal problema das empresas 
“é de tesouraria”, já que “boa parte 
delas não tem mais capacidade de 
se endividar”, motivo pelo qual con-
sidera que o setor precisa “urgente-
mente de linhas de apoio a fundo 
perdido”. Importante seria também 
a redução temporária do IVA, que, 
segundo o responsável, “permitiria 
a manutenção de largos milhares de 
postos de trabalho e de empresas”.
Vítor Costa também identifica al-
gumas “insuficiências” no que diz 
respeito às medidas de âmbito fis-
cal, tal como as associações setoriais 
têm vindo a denunciar, a exemplo 
da redução temporário do IVA na 
restauração, na qual a AHRESP tem 
insistido, tendo mesmo apresentado 

um estudo encomendado à PwC que 
mostra que esta diminuição do IVA 
permitiria manter até 46 mil pos-
tos de trabalho no setor. “O estudo 
apresentado parece-me fundamen-
tar bem as vantagens da proposta”, 
acrescenta Vitor Costa, defendendo 
que esta medida “seria também inte-
ressante” para estimular o consumo, 
tal como aconteceu noutros países.

Promoção
O OE2021 inclui ainda um benefício 
fiscal para a participação das micro, 

pequenas e médias empresas nacio-
nais em feiras internacionais ou para 
ações de promoção externa, medida 
que é aplaudida pelos presidentes 
das entidades regionais de turis-
mo ouvidas pelo Publituris, que são 
também os presidentes das agências 
de promoção turística das respetivas 
regiões.
Para Pedro Machado este benefí-
cio é “outra medida positiva”, já que 
“a majoração de 10% das despesas 
em ações de promoção externa, não 
sendo muito expressiva, é uma apos-
ta na promoção que representa um 
estímulo na internacionalização”. 
Apesar disso, o responsável manifes-
ta algumas dúvidas quanto à capaci-
dade financeira das empresas para 
participação em feiras e eventos in-
ternacionais. 
Luís Pedro Martins também con-
corda com a medida, mas vai mais 
longe e diz que também as agências 
regionais de promoção turística pre-
cisam de um reforço de verbas, uma 
vez que, defende, “só assim é possí-
vel vencer, por exemplo, a batalha da 
promoção”, que vai ser ainda mais fe-
roz quando a pandemia da COVID-19 
começar a dar sinais de abranda-
mento, ideia com a qual também Vi-
tor Costa concorda. “A promoção ex-
terna vai ser decisiva quando a crise 
sanitária for ultrapassada ou estiver 
em vias de o ser”, aponta, conside-
rando, por isso, que “todos os apoios 
e incentivos são bem-vindos nesta 
fase, independentemente da sua 
relevância”. “Nessa altura, todos os 
destinos, nacionais e internacionais, 
tentarão recuperar clientes e a con-
corrência vai ser feroz”, acrescenta o 
presidente da RT, considerando, no 
entanto, que Lisboa “mantém intac-
to o seu excelente posicionamento 
nos mercados internacionais, tem 
um produto excelente e uma ofer-
ta de grande qualidade”, pelo que,  
quando a retoma vier, a capital vai 
estar preparada para voltar a receber 
turistas internacionais. “Logo que re-
gressem as condições para viajar e a 
confiança, temos condições de assu-
mir o papel de liderança na recupe-
ração”, garante. P

“A promoção 
externa vai ser 
decisiva quando a 
crise sanitária for 
ultrapassada ou 
estiver em vias de o 
ser”, Vitor Costa.

...

A
»»

Vítor Costa, presidente da entidade regional de Turismo da Região de Lisboa
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A

“Ficou amplamente 

provado que [o lay-

off simplificado] 

foi a medida mais 

eficaz para travar o 

efeito tsunami que 

a pandemia estava 

a ter na economia”, 

Francisco Calheiros.

...

»»

proposta do Orçamento do 

Estado para 2021 (OE2021) 

foi entregue pelo Governo na 

Assembleia da República a 12 

de outubro e, logo no dia seguinte, a 

Confederação do Turismo de Portugal 

(CTP), uma das primeiras associações 

do setor do turismo a reagir à propos-

ta orçamental, considerava que o do-

cumento devia ter ido mais longe nos 

apoios para ao turismo e constatava 

que as medidas para o setor “deveriam 

refletir um maior apoio às empresas”.

Agora, algumas semanas depois do 

documento ter sido conhecido e já 

após a sua aprovação na generalidade, 

a associação que reúne as entidades 

patronais do setor mantém as críticas 

e explica ao Publituris que as medidas 

apresentadas no OE2021 são “insufi-

cientes para fazer face ao estado em 

que se encontram as empresas”, uma 

vez que o país está a “atravessar uma 

crise enorme e as empresas estão com 

sérias dificuldades em manterem a 

sua atividade e os postos de trabalho, 

sem perspetiva de recuperação a curto 

prazo”. “Esta é uma realidade inultra-

passável e objetiva, porque estamos 

perante uma crise mundial que inibe 

a circulação de pessoas, algo dramá-

tico para a atividade económica do 

turismo, e faz perigar economias. A 

proposta inicial de OE não reflete, por 

isso, em nosso entendimento, uma 

aposta clara no tecido empresarial, 

com medidas de apoio à exportação, 

à internacionalização e ao aumento 

da competitividade”, explica Francisco 

Calheiros, presidente da CTP. 

Como refere o responsável, “todas as 

medidas que estimulem a atividade 

económica são bem-vindas”, mas o 

certo é que este orçamento peca por 

escassez, nomeadamente ao nível das 

medidas fiscais, com Francisco Ca-

lheiros a explicar que a CTP tem vindo 

a defender, nos últimos anos,  uma 

“diminuição da carga fiscal sobre as 

empresas”, uma vez que o excesso de 

fiscalidade “retira competitividade” às 

empresas e “impede a criação de pos-

tos de trabalho”. E, neste orçamento, 

acrescenta o presidente da CTP, “essa 

necessidade é ainda maior”.

A par da carga fiscal, também as me-

didas de apoio à capitalização das 

empresas são, no entender da CTP, fun-

damentais neste momento, pois é ur-

gente “fazer face ao problema da liqui-

dez”, seja através de medidas a “fundo 

perdido de capital de risco ou outra 

forma de diversificar os instrumentos 

de capitalização necessários”. Nesta 

matéria, medidas como a isenção do 

pagamento por conta, do pagamento 

especial por conta, do IMI, do AIMI e a 

tributação autónoma em sede de IRC 

até final de primeiro semestre de 2021, 

bem como a redução da taxa de IVA 

para os green fees do golfe para 6% 

A

Em ano de pandemia, as associações 

de turismo queriam ver na proposta 

de Orçamento do Estado para 2021 

mais medidas para fazer face à crise da 

COVID-19. Mas, tirando alguns aspetos 

positivos, a opinião geral parece ser de 

desilusão, pois o documento fica aquém 

do necessário.

Associações 

de turismo 

‘chumbam’ 

OE2021
Inês de Matos / imatos@publituris.pt • Fotos: Frame DR

Francisco Calheiros, presidente da CTP
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deviam, de acordo com a CTP, ter sido 
incluídas também no documento.

Novo lay-off
Para a CTP, o mecanismo de apoio à re-
toma, que veio substituir o lay-off sim-
plificado, é uma das mais importantes 
medidas para ajudar as empresas a 
manterem postos de trabalho. Ainda 
que, segundo Francisco Calheiros, fos-
se preferível manter o modelo que foi 
utilizado no início da pandemia, pois 
“ficou amplamente provado que foi a 
medida mais eficaz para travar o efei-
to tsunami que a pandemia estava a 
ter na economia”, o certo é que o novo 
mecanismo também traz vantagens, 
já que continua a permitir que as em-
presas suspendam totalmente os con-
tratos dos seus trabalhadores.
No entanto, a maioria das associações 
do setor que o Publituris foi escutar 
não tem dúvidas em afirmar que o 
primeiro modelo era mais viável, uma 
vez que, como diz Ana Jacinto, secre-
tária-geral da AHRESP - Associação 
da Hotelaria, Restauração e Similares 
de Portugal, este novo mecanismo é 
válido apenas para as empresas com 
quebras de faturação superiores a 
75%, enquanto o lay-off simplificado 
se aplicava a descidas de faturação 
logo a partir dos 40%. “Não devemos 
aguardar que as empresas registem 
quebras de faturação colossais para 
aumentar o apoio concedido”, conside-
ra a responsável, concluindo, por isso, 
que este modelo “não atenta às reais 
necessidades das empresas da restau-
ração e bebidas e do alojamento turís-
tico”, que foram das mais afetadas pela 
crise gerada pela pandemia.
E também para a ARAC – Associação 
dos Industriais de Aluguer de Auto-
móveis sem Condutor o sucessor do 
lay-off simplificado se revelou uma 
“desilusão”, já que, explica Joaquim Ro-
balo de Almeida, secretário-geral da 
associação, “não se adequa à situação 
que as empresas atravessam”, sendo, 
por isso, preferível o regresso do lay-off 
simplificado, tal como existiu no início 
da pandemia.

IVAucher
Outra das medidas previstas no 

OE2021 que mais tem dado que falar é 
o IVAucher, que prevê que o IVA pago 
em despesas em hotéis, restaurantes 
e atividades culturais realizadas num 
trimestre, seja abatido em consumos 
realizados nos mesmos setores no 
trimestre seguinte. Para a CTP, esta é 
uma medida de estímulo ao consumo 
e “todas as medidas que estimulem a 
atividade económica são bem-vindas”, 
ainda que nem todos os detalhes des-
ta medida sejam já conhecidos, pois 
ela ainda será alvo de regulamentação 
própria.
O IVAucher, não tem, no entanto, re-
colhido grande entusiasmo entre os 
empresários do turismo, já que, refere 
a AHRESP, os detalhes que foram da-
dos a conhecer indicam que se trata 
de uma medida confusa. “O IVAucher, 
apesar da criatividade do nome, pouco 
ou nada tem de criativo em termos de 
constituir uma mais-valia para as em-
presas”, frisa Ana Jacinto, explicando, 
desde logo, o seu ceticismo em relação 
à medida pelo facto de ela não se tra-
duzir num “acesso direto ao desconto 
no consumo”, o que traduz “limitações 
objetivas quanto à sua amplitude e 
resultados a alcançar”. “A medida não 
parece ágil e muitas questões e dúvi-
das se colocam, desde logo o facto de 
ter de haver um registo obrigatório do 
consumidor e ter de indicar que quer 
aderir ao IVAucher”, acrescenta a se-
cretária-geral da AHRESP, que identi-

fica “um conjunto questões e de buro-
cracias associadas que podem obstar 
ao sucesso da medida” e defende que 
era preferível uma “campanha de di-
namização do consumo”, tal como fez 
o Reino Unido, que optou por um “des-
conto direto, simples e ágil” de 50% na 
fatura, no valor máximo de 11 euros (10 
libras), que é pago pelo Estado às em-
presas.
Desiludido com a medida IVAucher 
ficou também o rent-a-car que, se-
gundo Joaquim Robalo de Almeida, 
esperava que o aluguer de automóveis 
fosse incluído nesta medida. “No que 
respeita à medida do IVAucher, foi 
com surpresa que constatamos que 
a mesma contempla apenas as ativi-
dades de alojamento, restauração e 
cultura e não todas as atividades que 
integram o turismo, como o rent-a-
-car”, refere, salientando que este setor 
paga anualmente mais de mil milhões 
de euros em impostos, onde se inclui 
também o IVA. Por isso, a associação 
não percebe porque é que apenas al-
guns setores foram incluídos na medi-
da, enquanto outros foram excluídos. 
“Deve ter-se tratado de um lapso e que 
certamente será colmatado”, conside-
ra o responsável, que teme que, sem 
apoios, “nomeadamente em matéria 
fiscal e laboral, seja muito difícil com-
bater a descida da procura originada 
pela crise da COVID – 19”.
E também a distribuição esperava as-
sistir à criação de uma medida seme-
lhante ao IVAucher, como apontou a 
CTP na primeira reação ao OE2021. No 
entanto, no caso das agências de via-
gens, a lei nacional – que deriva de le-
gislação europeia – obriga à não discri-
minação do IVA nas faturas referentes 
aos serviços das agências de viagens. 
“Como não há discriminação não se 
pode, de modo imediato, proceder ao 
desconto do valor do IVA. Tal facto co-
loca as agências numa situação de me-
norização em relação à cadeia de valor, 
pois “obriga” os clientes a recorrerem 
aos outros players do turismo. Pensa-
mos que a solução para tal reside na 
análise do IVA médio do setor, de fácil 
asserção pelo Ministério das Finanças, 
e permitir que o desconto do IVA seja, 
para os serviços adquiridos junto das 

A
»»

Joaquim Robalo de Almeida, secretário-geral da ARAC

“No que respeita 
à medida do 
IVAucher, foi 
com surpresa que 
constatamos que a 
mesma contempla 
apenas as atividades 
de alojamento, 
restauração e 
cultura e não todas 
as atividades que 
integram o turismo, 
como o rent-a-car”, 
Joaquim Robalo de 
Almeida.

...
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A
forma de moratórias, quer sob a forma 
de redução de taxas ou isenção tem-
porária de impostos”, medidas que, 
segundo Joaquim Robalo de Almeida, 
são fundamentais para as empresas de 
rent-a-car, que “registaram fortíssimas 
quebras de faturação”, desde o início 
da pandemia da COVID-19. 
A ARAC lamenta que o Governo não 
tenha dado seguimento às medidas 
propostas para o setor, nomeada-
mente no que diz respeito à redução 
do ISV – Imposto sobre Veículos, “à 
semelhança do que foi adotado para 
os táxis”. Na opinião da associação, a 
redução do ISV tonaria Portugal mais 
competitivo face aos “demais países 
europeus”, como Espanha, “onde exis-
te um conjunto de medidas de apoio 
à atividade de rent-a-car em sede do 
Impuesto de matriculacion”, que é 
equivalente ao ISV.
Além do ISV, a ARAC lamenta também 
que relativamente ao IUC – Imposto 
Único de Circulação, o OE2021 não 
consagre qualquer apoio para estas 
empresas, já que a descida deste im-
posto “representaria um poderoso 
apoio às empresas representadas pela 
ARAC, pois como é sabido o IUC cons-
titui um encargo de montante elevado 
para estas empresas, sem que as mes-
mas possam repercutir este imposto 
no preço dos alugueres, cujo número é 
atualmente muito reduzido”.
A ARAC sublinha que as empresas de 
rent-a-car não esperam qualquer me-
lhoria na sua atividade no curto prazo, 
motivo pelo qual, diz Joaquim Robalo 
de Almeida, “uma suspensão da co-
brança do IUC, durante o período da 
pandemia, concretamente durante o 
ano de 2021, seria uma contribuição 
importante para aliviar os encargos de 
tesouraria das empresas, o que permi-
tiria a sobrevivência de muitas delas, 
com a consequente manutenção do 
emprego”.
Já no que diz respeito ao IVA, a ARAC 
destaca o facto de “mais uma vez não 
se reduzir a taxa para as empresas 
de rent-a-car ligadas ao turismo para 
13%”, o que permitiria criar “um siste-
ma de equidade com outras atividades 
turísticas que dispõem de taxas redu-
zidas”. P

agências de viagens, igual ao valor mé-
dio do IVA liquidado ao setor”, propõe 
Francisco Calheiros.

Restauração e alojamento local
Além das medidas mais mediáticas 
destinadas ao alojamento turístico, o 
OE2021 prevê ainda que os imóveis que 
deixem de estar afetos ao Alojamento 
Local não fiquem sujeitos à aplicação 
do imposto sobre mais-valias, mesmo 
que não integrem o mercado de arren-
damento habitacional. No entanto, 
esta constatação não é, no entender 
da AHRESP, rigorosa, uma vez que se 
verifica “a eliminação da aplicação 
das mais-valias nas situações em que 
ocorre a afetação do imóvel do patri-
mónio particular do empresário à sua 
atividade empresarial e, igualmente, 
no momento da transferência do imó-
vel da sua atividade empresarial para 
o seu património particular”. Contudo, 
aponta a associação, isso resulta num 
“ganho que não é tanto como aquele 
que tem sido anunciado”, pois as mais-
-valias não terminaram e a verdade é 
que, se “deixa de haver mais-valias pelo 
cancelamento da atividade, foram 
criados outros critérios para tributar, 
em sede de IRS”, denuncia Ana Jacinto.
A secretária-geral da AHRESP diz ain-
da que, caso o proprietário necessite de 
vender o imóvel no prazo de três anos 
depois de ter desistido do Alojamen-
to Local, “vê o valor das mais-valias a 
pagar substancialmente agravado”. 
Por isso, esta não é uma medida que 
“satisfaz plenamente” a associação, já 
que não corresponde exatamente ao 
que a AHRESP tem vindo a reivindicar. 
“Esta proposta vai criar uma nova ins-
tabilidade na política fiscal que incide 
sobre a atividade de Alojamento Local, 
que é a última coisa que os empresá-
rios precisavam numa fase como a que 
estamos a viver”, acrescenta.
Para a AHRESP, o OE2021 peca tam-
bém por não prever uma “aplicação 
da taxa reduzida de IVA a todo o servi-
ço de alimentação e bebidas”, o que é 
visto como fundamental para as em-
presas deste setor. O carácter essencial 
desta medida, acrescenta a AHRESP, 
foi já comprovado por um estudo da 
PwC, que permitiu concluir que a apli-

cação de uma taxa de IVA reduzida 
“permitiria manter até 46 mil postos 
de trabalho, 10 mil empresas, retendo 
606 milhões de euros na tesouraria das 
empresas”, o que seria compensado 
“em cerca de 516 milhões de euros, por 
via de receita de IRS, TSU e redução de 
despesa com subsídio de desempre-
go”. “Ou seja, o esforço público finan-
ceiro líquido indicativo não ascenderia 
a mais de 90 milhões de euros”, aponta 
Ana Jacinto, revelando que a AHRESP 
se encontra a aguardar as audiências 
solicitadas ao Governo e aos Grupos 
Parlamentares para expor aquilo que 
diz ser uma “evidência” e que justifica-
ria a inclusão desta medida no OE2021. 

Rent-a-car
Tal como a AHRESP, também a ARAC 
ficou desiludida por constatar que o 
OE2021 não inclui várias das medidas 
propostas pela associação, com Joa-
quim Robalo de Almeida a sublinhar 
ao Publituris que o OE2021 “é muito 
parco em medidas de apoio à ativida-
de de rent-a-car, não existindo, aliás, 
nenhuma medida especifica para esta 
atividade”.
De acordo com a associação, as em-
presas de rent-a-car “esperavam que o 
referido documento trouxesse medi-
das fortes de apoio ao investimento, à 
resiliência das empresas, ao emprego, 
bem como a contemplação de subsí-
dios ou incentivos fiscais, quer sob a 

Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESp

“Esta proposta 
vai criar uma 
nova instabilidade 
na política fiscal 
que incide sobre 
a atividade de 
Alojamento Local, 
que é a última coisa 
que os empresários 
precisavam numa 
fase como a que 
estamos a viver”, 
Ana Jacinto.
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Turismo na sombra 
do Orçamento  
do Estado
Em ano de pandemia, as associações de turismo e as entidades regionais 

queriam ver na proposta de Orçamento do Estado para 2021 mais medidas para 

fazer face à crise da COVID-19. Mas, tirando alguns aspetos positivos, a opinião 

geral parece ser de desilusão, pois o documento fica aquém do necessário.
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Com a pandemia, 

o mercado português 

ganhou maior relevância 

no país vizinho.

Operador turístico aposta 

em destinos de curta e 

média distância.

O diretor da easyJet em 

Portugal, José Lopes, avança 

que a companhia está a planear 

reestruturar as suas operações.
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Associação da Hotelaria e Restauração apresentou um programa de emergência para o setor

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=445c4966-17dc-4850-b686-

aa0a863e18ca&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação da Hotelaria e Restauração apresentou um programa de emergência para o setor com 10
medidas. O objetivo passa por garantir a sobrevivência de 120 mil empresas e dos 400 mil postos
diretos afetos à restauração e ao alijamento local.
Declarações de Ana Jacinto, Presidente da Associação de Hotelaria e Restauração.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-11-03 13:24
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-03 14:29
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03-11-2020 12:14
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Programa de emergência da AHRESP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c45a7b18-43b6-44bb-9d25-

60bc5fb126c8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação de Hotelaria e Restauração elaborou uma lista de 10 medidas urgentes. De acordo com a
AHRESP, 43% das empresas de restauração e 19% de alojamento turístico admitem avançar para a
insolvência. Os despedimentos rondam os 45% na restauração e os 25% na hotelaria.
Comentários de Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP.
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Liderar o turismo do futuro é fazer de Portugal um dos destinos mais sustentáveis do
mundo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/11/2020

Meio: Ambiente Magazine Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=249abff7

 
O Turismo de Portugal tem um propósito: "Afirmar Portugal como um dos destinos mais competitivos,
seguros e sustentáveis do mundo", tal como previsto na Estratégia Turismo 2027. E o "Plano Turismo
+ Sustentável 20-23" é o "reflexo do compromisso" de tal estratégia, em "intervir" e "apoiar"
iniciativas que reforcem o "papel do turismo" na "construção de um mundo melhor para todos".
 
A Ambiente Magazine foi ao encontro de Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, para
perceber em que consiste o Plano agora conhecido e qual o foco da entidade, no momento em que
está a "desenhar" o futuro do setor. O Plano, segundo o responsável, assenta em quatro eixos
estratégicos que visam "estruturar uma oferta cada vez mais sustentável", "qualificar os agentes do
setor", "promover Portugal como um destino sustentável" e "monitorizar as métricas de
sustentabilidade do setor". Embora coordenado pelo Turismo de Portugal, Luís Araújo reforça que o
Plano exige o "compromisso" e uma "estreita articulação entre toda a comunidade relacionada com o
setor" integrando, nos trabalhos a concretizar, as "estruturas regionais de turismo do continente" e
"regiões autónomas", a "Confederação do Turismo de Portugal (CTP)", as "associações empresariais
do setor", em colaboração, ainda, com as "restantes tutelas, entidades públicas regionais e locais cuja
atuação também se relacione, direta ou indiretamente, com a atividade turística".
 
A dedicação e o empenho no objetivo de afirmar Portugal como um dos destinos mais sustentáveis
concretiza-se também nas várias iniciativas recentes: "O Turismo de Portugal aderiu ao Global
Sustainable Tourism Council (GSTC) e ao Pacto Português para os Plásticos, além de manter uma
participação ativa no World Travel & Tourism Council (WTTC) e na European Travel Comission (ETC)",
refere o dirigente.
 
Metas e ações nos próximos três anos
 
Segundo Luís Araújo, um dos grandes objetivos a alcançar em 2023 prendem-se com o "aumento de
50% de empreendimentos turísticos com sistemas de eficiência energética, água e gestão de
resíduos", a "eliminação de plástico de uso único em 50% de empreendimentos turísticos de quatro e
cinco estrelas", a "adesão de 25 mil aderentes ao selo Clean & Safe, 30 mil formados e mil auditados"
a "formação de 50 mil profissionais nas áreas da sustentabilidade", e "atingir as 500 referências
internacionais sobre oferta sustentável em Portugal". Resultante de um trabalho conjunto "envolvendo
os parceiros do setor", o Plano "abrange mais de 70 projetos e ações" que, de acordo com o
presidente do Turismo de Portugal, visam "contribuir para a resposta do turismo à urgência dos
desafios da sustentabilidade definidos à escala mundial, europeia e nacional", estando alinhados com
os "objetivos da Estratégia Turismo 2027" e da "política de retoma do setor pós-Covid-19".
 
Ainda no âmbito do "Plano Turismo + Sustentável 20-23", o Turismo de Portugal celebrou um
protocolo com o Fundo Ambiental: "Está disponível um financiamento de 200 mil euros, financiável a
100% pelo Fundo Ambiental, e um prazo de realização até 31 de dezembro de 2020". Luís Araújo
refere que este protocolo assenta em "incrementar as competências dos profissionais do setor do
turismo", "alavancar iniciativas e dinâmicas já existentes", "dar visibilidade a boas práticas" e "inspirar
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todos a fazer melhor", com o objetivo de "alcançar melhores resultados em termos de receitas, da
satisfação dos turistas e da preservação do nosso planeta".
 
O "Plano Turismo + Sustentável 20-23" é, assim, segundo Luís Araújo, o "referencial estratégico,
participativo e dinâmico, alargado e criativo", através do qual o Turismo de Portugal assume a
"responsabilidade de mobilizar os agentes e a sociedade para a promoção da sustentabilidade no
Turismo em Portugal", nos próximos três anos.
 
Recuperação assente na sustentabilidade
 
Questionado sobre o papel que o setor do turismo assume, enquanto "player" fundamental da
mudança de paradigma, o presidente do Turismo de Portugal citou as orientações globais da
Organização Mundial do Turismo, definidas pelo Comité Global de Crises de Turismo, para afirmar que
"a recuperação responsável do setor", após a pandemia Covid-19, permitirá que "este retome a
atividade ainda mais forte e mais sustentável". E em Portugal, o responsável declara que a
"recuperação do setor assente na sustentabilidade" permitirá, "não só a resiliência perante futuras
crises", como também, o "retomar da atividade turística sob o compromisso de fazer melhor e com
maior segurança", dos pontos de vista "económico, social e ambiental". Assim, num "esforço conjunto"
que vai envolver "todos os protagonistas do setor", a ambição do Turismo de Portugal é posicionar o
país como um dos "destinos mais competitivos e sustentáveis do mundo" e "fazer do turismo um hub
para o desenvolvimento económico, social e ambiental em todo o território".
 
Como é que se prepara o futuro?
 
Programa VALORIZAR
 
No momento em que os "olhos" estão postos no futuro, temas como a "sustentabilidade", "transição
verde" ou "descarbonização" são prioridade nos planos de recuperação. A questão que se coloca é
"Como é que o Turismo de Portugal está a preparar o futuro?". Luís Araújo não tem dúvidas de que
"liderar o turismo do futuro" implica, desde logo, "posicionar Portugal" como um "destino sustentável"
com um "território coeso, inovador e competitivo" e como um país que "valoriza as profissões
turísticas e atrai talento". O responsável sublinha a necessidade de transmitir o destino português
como sendo o local ideal "para visitar, investir, viver e estudar", traduzindo-se num país "inclusivo,
aberto e criativo que se destaca como uma referência na produção de bens e serviços distintivos,
diferenciadores e, sobretudo sustentáveis, para a atividade turística à escala mundial".
 
Ainda com o intuito de "alcançar as metas de sustentabilidade definidas" na Estratégia Turismo 27,
foram criados Observatórios de Turismo Sustentável, no Alentejo, Algarve e Açores, prevendo-se a
curto-prazo a extensão a outras regiões. O objetivo, segundo Luís Araújo é "permitir um conhecimento
aprofundado dos impactos da atividade no território" e "uma maior eficiência no planeamento e gestão
dos destinos", sendo esta uma das "metas estratégicas do Turismo de Portugal", pretendendo
contribuir para "afirmar Portugal como líder internacional em matéria de sustentabilidade".
 
Também o Programa Revive, considerado um "case study internacional", é um outro exemplo que
comprova a atuação do Turismo de Portugal no cumprimento de tais metas: "Trata-se de um projeto
que pretende promover a requalificação e aproveitamento turístico de imóveis públicos devolutos e
degradados, de valor arquitetónico, patrimonial, histórico e cultural, convertendo-os em ativos
económicos, geradores de emprego e riqueza". Luís Araújo não tem dúvidas de que a "reabilitação
urbana" constitui, assim, uma "ferramenta" que promove a "revitalização", a "regeneração do espaço",
o "respeito pela sua identidade e a sua devolução às populações" como "novos espaços de fruição
pública".
 
Indústria turística nacional na linha da frente
 
É um propósito de todo o setor afirmar Portugal como destino "sustentável, inovador e competitivo",
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com base num "território coeso e onde trabalho e talento são valorizados". Mas o presidente do
Turismo de Portugal chama a atenção para o facto de tal concretização só ser possível através da total
"incorporação", nas empresas, de "soluções, métodos e ferramentas que tornem os processos mais
eficientes do ponto de vista do uso dos recursos". E o objetivo do "Plano Turismo + Sustentável 20-
23", é precisamente o de "promover a partilha do conhecimento sobre boas práticas de
sustentabilidade no turismo", potenciando a "capacidade de adoção de práticas" que, globalmente,
"contribuam para atingir os objetivos da Estratégia Turismo 2027", sustenta. É, assim, desejo do
Turismo de Portugal que a "indústria turística nacional" esteja na "linha da frente" das "preocupações
com o desenvolvimento sustentável" e na "implementação de novos procedimentos nos modelos de
negócio" e nas" operações", com vista a uma "recuperação ainda mais forte da atividade".
 
Os últimos anos têm sido gloriosos no que ao Turismo diz respeito. E, apesar dos "elogios ao turismo
português", com "muitas das medidas do Governo a serem mesmo consideradas case study
internacionais", Luís Araújo considera que há ainda um "longo caminho a percorrer" na "prossecução
das metas" da Estratégia Turismo 2027, que continua a ser o "objetivo da atuação" do Turismo de
Portugal.
 
No entanto, no que à atividade turística diz respeito, o presidente do Turismo de Portugal é
perentório: "Assumimos o nosso papel e reforçamos o compromisso com a consolidação e
sustentabilidade das empresas do setor, com renovadas apostas no acesso ao investimento, à
capacitação, aos mercados e ao conhecimento". E, se o passado mostra que, em "quatro anos", foi
possível "aumentar em 60% as receitas recorrentes do turismo", o dirigente acredita que "temos
capacidade, com o empenho de todo o setor, de fazer ainda mais e melhor para retomarmos a rota do
crescimento", contribuindo "efetivamente para recuperação económica do país". Luís Araújo diz ainda
que as "ações" e "medidas" identificadas no "Plano Turismo + Sustentável 20-23" não esgotam a
missão do plano, "podendo, ainda, acrescer a estas, outras que durante os três anos da sua vigência
se venham a identificar igualmente relevantes".
 
A gestão e monitorização das ações e projetos a concretizar ao longo destes três anos feita pelo
Turismo de Portugal permitirá, de acordo com o responsável, "proceder à necessária reavaliação do
Plano", na perspetiva de "garantir a sua continuidade a partir de 2024", como uma "segunda fase" do
desafio de tornar "Portugal um destino turístico sustentável".
 
Liderar o turismo do futuro como foco na transformação digital
 
Com a necessidade de responder aos efeitos da pandemia da Covid-19, foi reforçada a intenção de
"liderar o turismo do futuro" com foco na transformação digital: "Continuamos a apostar nesse
objetivo para mobilizar todo o setor", no sentido de "nos posicionarmos o melhor possível" para
"podermos ser dos que mais investem na retoma sustentável da sua atividade", destaca o
responsável.
 
Assim, a digitalização é também um foco do "Plano Turismo + Sustentável 20-23". Agora, mais do que
nunca, a aposta na inovação é fundamental: "Não apenas para aumentar a visibilidade do destino,
como para maximizar a experiência turística", reforça. E se há setor de atividade que, do ponto de
vista de Luís Araújo, está a "liderar a incorporação de mudanças" e "tendências disruptivas",
nomeadamente tecnológicas, é sem dúvida o turismo: "E o NEST - Centro de Inovação do Turismo
constitui-se como um instrumento-chave para afirmar Portugal como uma referência mundial na
inovação em turismo, antecipar tendências e promover a sustentabilidade do setor".
 
A retoma do setor do turismo a nível global é visto como um dos maiores desafios económico das
últimas décadas. E o ritmo será sempre marcado pela evolução da própria pandemia, mas sobretudo,
pela tão falada recuperação da confiança. Para Luís Araújo é essencial que o "medo seja vencido",
sendo essa a "vertente mais intangível" que surge como o maior desafio: "Acredito que com o
empenho de todo o setor, públicos e privados, retomaremos a rota de crescimento e voltaremos aos
resultados do passado".
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O presidente do Turismo de Portugal quer, assim, olhar para esta pandemia como o "momento certo"
para "reforçar" o foco na sustentabilidade, de modo a que a "retoma da atividade" contribua para um
"turismo ainda mais forte e mais sustentável".
 
E no futuro...
 
Queremos ser um país cujo setor turístico se preocupa com o ambiente e acredito que, até 2027,
Portugal será um dos destinos mais competitivos, seguros e sustentáveis do mundo. A título de
exemplo, podemos destacar que Portugal se encontra entre os 30 países mais sustentáveis do mundo,
de acordo com 'Environmental Performance Index 2020`. São referências como estas que refletem o
compromisso de Portugal em assumir políticas responsáveis do ponto de vista ambiental e da
sustentabilidade. O setor do turismo, enquanto atividade económica transversal e transformador, faz
parte deste desígnio nacional e pode contribuir de forma efetiva para um mundo melhor.
 
Cristiana Macedo
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Pelos vales suspensos do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/11/2020

Meio: Ponto Verde Online - Recicla Online

URL: https://www.recicla.pt/pelos-vales-suspensos-do-algarve/

 
Pelos vales suspensos do Algarve
 
Quando pensamos na região algarvia, à memória vêm-nos imagens dos areais e do mar, mas há mais
para descobrir nesta altura do ano, por isso, damos-lhe sete boas razões para se colocar a caminho e
dizer "aqui vou eu".
 
Falamos do trilho dos Sete Vales Suspensos, um percurso pedestre, de seis quilómetros, que foi
recentemente eleito como o Melhor Destino para Caminhadas da Europa, pelo Best Destinations.
 
Por aqui, os aventureiros podem apreciar de perto a natureza, explorar os diversos processos de
erosão das rochas e perder-se na vista dos miradouros e das arribas.
 
Mas o que são os vales suspensos? Estas formações ocorrem no seguimento da erosão do mar nas
rochas e são assim designados porque as linhas de água desaguam acima do nível do mar.
 
Este fenómeno é mais percetível no outono ou no inverno, altura em que a água se acumula nestes
vales.
 
O percurso é linear e pode ser realizado em dois sentidos. No entanto, o "ponto oficial" de partida para
esta aventura é a praia da Marinha; daí segue-se pelo topo das arribas até à praia da Mesquita. Um
pouco mais à frente, podem observar-se os arcos formados nas rochas pela erosão do mar.
 
A próxima paragem é sobre a praia da Corredoura, apenas acessível de barco, kayak ou paddle. A
viagem continua pelas alturas e a vista para o mar é interrompida pelos diversos algares que se
formaram ao longo do tempo. O mais conhecido é o Algar de Benagil, sendo possível descer até ao
fundo e apreciar o seu interior, através da praia que se encontra mais à frente e que tem o mesmo
nome.
 
Retomando o percurso, os caminhantes são conduzidos até à praia do Carvalho, onde se pode
observar um túnel com formações rochosas da quarta época da era geológica e que guarda vestígios
de seres vivos de há milhões de anos.
 
O ponto de paragem seguinte é no Cabo Carvoeiro, próximo dos diversos vales suspensos e algares
que complementam a paisagem. No Vale de Espinhaço, por onde passa a ribeira do Carvoeiro, é onde
o fenómeno que dá o nome ao caminho se torna mais visível.
 
Antes de chegar ao fim do percurso, os 23 metros de altura não escondem o Farol de Alfanzina que
emite luz visível até 50 km de distância. A paragem final é na praia de Vale de Centeanes, onde as
arribas escarpadas marcam a paisagem.
 
Aproveite esta altura do ano para explorar a natureza e as paisagens desafogadas. Durante o passeio,
evite aproximar-se ou ultrapassar as barreiras de segurança, respeite as regras e deixe-se encantar
pela beleza da região.
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Algarve promove a sua natureza em campanha
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Início Breves Algarve promove a sua natureza em campanha
 
Algarve promove a sua natureza em campanha
 
Novembro 3, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
'Algarve, Bonito por Natureza' é a nova campanha online de sensibilização ambiental que a região de
turismo acaba de lançar. O objectivo visa preservar o meio ambiente e assegurar a correcta fruição do
património natural da região, que é o principal destino turístico do país.
 
A campanha destina-se à população residente no Algarve, mas procura também envolver os turistas
que escolhem a região para desfrutar das suas férias para informar e sensibilizar para a mudança de
atitudes e de comportamentos mais conscientes e responsáveis, incentivando à adopção de boas
práticas em espaços naturais, com o objectivo de proteger e conservar um bem tão precioso para o
destino como é a Natureza.
 
O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, refere que neste tempo de pandemia, temos
que persistir na preparação de um futuro mais promissor, acrescentando que, esta campanha dá
continuidade à aposta do Algarve na promoção do turismo de natureza, que tem gerado um crescente
número turistas para a região.
 
' Aproveitar, Respeitar e Proteger são, assim, os três pilares desta campanha de sensibilização
ambiental do Turismo no Algarve, que será veiculada sobretudo no universo digital. Neste contexto, os
materiais de comunicação colocam em evidência a beleza natural do Algarve e são acompanhados de
uma mensagem inspiracional: Éste é o Algarve que te nutre a alma e o coração, que te faz querer
ficar aqui para sempre. O Algarve que sempre te acolhe de braços abertos. Respeita-o, protege-o.
Abraça-o tu também'
 
Esta campanha prolonga-se até ao final do mês de Novembro e decorre no âmbito da candidatura
SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve'', ao Programa
Valorizar do Turismo de Portugal.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
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Twitter
 
Pinterest
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Carolina Morgado
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O Algarve é o Melhor Destino de Praia da Europa em 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/11/2020
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Portugal é o Melhor Destino da Europa 2020, galardão atribuido na cerimónia da edição Europa dos
World Travel Awards, os 'óscares do Turismo', que decorreu no domingo em formato virtual.
 
Portugal conquistou na edição Europa dos WTW, duas dezenas de prémios, com destaque para o
Algarve que volta a ser o Melhor Destino de Praia da Europa, a cidade do Porto, o Melhor Destino City
Break da Europa e Lisboa o Melhor Destino Europeu de Cruzeiros, num total de 21 prémios atribuídos
ao país nas várias categorias.
 
Os World Travel Awards, votados por profissionais do setor turístico e pelos visitantes do destino,
premiaram Portugal em várias categorias, pelo quarto ano consecutivo.
 
"É com particular orgulho que recebemos este prémio, neste ano atípico", afirma a Secretária de
Estado do Turismo, Rita Marques, no comunicado do Ministério da Economia e Transição Digital.
 
"É mais uma prova da confiança internacional no nosso destino e um reconhecimento de que os
atributos de Portugal permanecem intactos e prontos a ser descobertos por todos quantos nos
desejam visitar, sempre respeitando as regras definidas pelas autoridades. Saúde, proteção e
confiança são sinónimos inquestionáveis da oferta turística nacional", acrescentou a responsável pelo
Turismo de Portugal.
 
"Os vencedores estão de parabéns, como é exemplo Portugal, que se defendeu muito bem numa dura
competição, onde emergiu como 'Europe's Leading Destination', lê-se no site da World Travel Awards.
 
Os premiados na 'edição Mundial 2020 dos World Travel Awards', vão ser conhecidos a 27 de
Novembro.
 
Lista de prémios (21) atribuídos a Portugal nos World Travel Awards 2020 - Edição Europa:
 
. Europe's Leading Design Hotel 2020 - 1908 Lisboa Hotel
. Europe's Leading Luxury Hotel 2020 - Belmond Reid's Palace
. Europe's Leading Lifestyle Resort 2020 - Conrad Algarve
. Europe's Leading Tourism Development Project 2020 - Dark Sky Alqueva
. Europe's Responsible Tourism Award 2020 - Dark Sky Alqueva
. Europe's Leading Luxury Resort & Villas 2020 - Dunas Douradas Beach Club SA
. Europe's Leading Wine Region Hotel 2020 - L'AND Vineyards
. Europe's Leading Cruise Destination 2020 - Lisbon, Portugal
. Europe's Leading Cruise Port 2020 - Lisbon Cruise Port
. Europe's Most Romantic Resort 2020 - Monte Santo Resort
. Europe's Leading Adventure Tourist Attraction 2020 - Passadiços do Paiva (Arouca UNESCO Global
Geopark), Portugal
. Europe's Leading Lifestyle Hotel 2020 - Pestana CR7 Lisboa, Lifestyle Hotel
. Europe's Leading All-Inclusive Resort 2020 - Pestana Porto Santo All Inclusive Beach & Spa Resort
. Europe's Leading City Break Destination 2020 - Porto, Portugal
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. Europe's Leading Boutique Hotel 2020 - Sublime Comporta

. Europe's Leading Airline to Africa 2020 - TAP Air Portugal

. Europe's Leading Airline to South America 2020 - TAP Air Portugal

. Europe's Leading Inflight Magazine 2020 - Up Magazine (TAP Air Portugal)

. Europe's Leading Destination 2020 - Portugal

. Europe's Leading Beach Destination 2020 - The Algarve, Portugal

. Europe's Leading Luxury Boutique Hotel 2020 - Valverde Hotel
 
Redação
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Algarve volta a ser o Melhor Destino de Praia da Europa em 2020
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O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o "MELHOR DESTINO DE PRAIA DA EUROPA", na edição
de 2020 dos World Travel Awards. Alcançando esta distinção pela sétima vez e mantendo o recorde de
nomeações. Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a referência dos
principais líderes da indústria de [...]
 
NacionalAlgarve volta a ser o Melhor Destino de Praia da Europa em 2020 Por Redacao.1 Publicado dia
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Comentários
O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o "MELHOR DESTINO DE PRAIA DA EUROPA", na edição
de 2020 dos World Travel Awards. Alcançando esta distinção pela sétima vez e mantendo o recorde de
nomeações.
 
Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a referência dos principais líderes
da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente, participam nesta iniciativa e
votam para premiar a melhor oferta turística a nível global.
 
Para além do valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais
vezes ganhou este galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do
Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial.
 
"Num ano tão atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de
viajantes de todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a
qualidade das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um
destino seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a
proteção da saúde pública", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo
todas as condições de segurança.
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O Algarve foi, uma vez mais, distinguido como o "Melhor Destino de Praia da Europa", na edição de
2020 dos World Travel Awards. Esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a
preferência dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo que, anualmente,
participam nesta iniciativa e votam para premiar a melhor oferta turística a nível global.
 
Para além do valioso histórico que permite à região manter o recorde enquanto destino que mais
vezes ganhou este galardão (em 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e, agora, 2020), o Turismo do
Algarve considera que a distinção alcançada este ano assume uma importância especial. "Num ano tão
atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de viajantes de
todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a qualidade
das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um destino
seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção
da saúde pública", afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
Leia ainda: Passe férias seguras com a sua família no Ondamar Hotel
 
De recordar que o Algarve foi uma das primeiras regiões europeias a abrir a época balnear, garantindo
todas as condições de segurança. "Reforçar a segurança do destino e reconquistar a confiança dos
turistas tem sido a nossa prioridade, desde o início da pandemia", explica João Fernandes. "Houve
uma grande mobilização e um esforço conjunto de toda a região nesse sentido, o que se revelou
essencial para consolidar esta imagem de Melhor destino de Praia Europeu. Receber esta distinção
internacional vem validar todo esse trabalho e provar que o Algarve é capaz de se adaptar às novas
circunstâncias, sem adulterar a qualidade e a autenticidade das experiências que aqui podem ser
vividas pelos nossos turistas."
 
Algarve volta a ser o Melhor Destino de Praia da Europa em 2020
 
A beleza e a diversidade das praias do Algarve, o sol que se faz sentir o ano inteiro e a oferta de
condições para a prática de diversas atividades e desportos relacionados com o mar são algumas das
características mais valorizadas por quem escolhe as praias algarvias. A estes, juntam-se outros fortes
argumentos como a existência de 87 praias de bandeira azul; a sinalização de 48 praias com as
acessibilidades necessárias para pessoas com mobilidade condicionada; a implementação de boas
práticas ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais ou ainda a disponibilização de
um conjunto de infraestruturas e serviços de apoio de qualidade reconhecida.
 
É com base na conjugação de todos estes atributos, que o Algarve tem vindo a ser distinguido, ao
longo dos últimos anos, como "Melhor Destino de Praia da Europa". Este é um posicionamento que
tem permitido ao Turismo do Algarve capitalizar a aposta que tem vindo a fazer, quer ao nível da
fidelização de mercados estratégicos prioritários, como da diversificação de outros mercados. "Junto
de todos aqueles que nos visitam para conhecer as nossas praias excecionais, procuramos depois
promover uma oferta rica e diversificada - que vai desde o golfe, ao turismo náutico e ao turismo de
natureza, à cultura e à gastronomia da região.", revela João Fernandes.
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Siga A Próxima Viagem no Instagram
 
Siga A Próxima Viagem no Instagram
 
Partilhar Artigo
 
Ler mais
 
[Additional Text]:
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