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UAlg no “top-20” mundial em produção científica sobre turismo
marinho e costeiro
A Universidade do Algarve é a única instituição portuguesa no “top-20” de produção
científica a nível mundial em turismo marinho e costeiro, ocupando o 14.º lugar, segundo
o Journal of Coastal Research.

A Universidade do Algarve é a única instituição portuguesa no “top-20” de produção científica a nível
mundial em turismo marinho e costeiro, ocupando o 14.º lugar, segundo o Journal of Coastal Research.

Os resultados apresentados, através de uma análise bibliométrica, fornecem uma avaliação sistemática
dos artigos científicos sobre turismo marinho e costeiro em todo o mundo, através de uma análise
multidisciplinar na base de dados WoS (Web of Science).

No total, 162 países contribuíram para este estudo.

Os Estados Unidos lideram com 1.011 artigos, representando 16,33% de todas as publicações.

Portugal contribui com 315 artigos

Portugal ocupa o 11.º lugar do “ranking” com 315 artigos, o que equivale a 3,47% das publicações.
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Para os “excelentes” resultados alcançados pela UAlg, a academia salienta que contribuiu o trabalho
realizado pelas suas Unidades de Investigação e Desenvolvimento (UI&D), como o Centro de
Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar (CinTurs), o Centro de Investigação Marinha e
Ambiental (CIMA), o Centro de Ciências do Mar (CCMAR) e o pólo do CiTUR (Centro de Investigação,
Desenvolvimento e Inovação em Turismo).

Para a vice-reitora para a Investigação e Internacionalização, Alexandra Teodósio, estes resultados
explicam-se pela sinergia que existe entre as UI&D da UAlg, nas áreas do turismo, ambiente e ciências do
mar, que permite investigação transdisciplinar e permitirá o posterior desenvolvimento de pós-
graduações em turismo marinho e costeiro na academia.

“A recente constituição do único Laboratório Colaborativo na área de Inovação em Turismo com sede no
Algarve, o KIPT irá potenciará ainda mais a valorização do conhecimento e criação de emprego inovador
na área”, acrescenta a universidade algarvia.
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Via Algarviana tem novo site “responsive”, mais fácil e intuitivo
de usar
Site passa a ser responsive, adaptando-se aos vários dispositivos

o novo site da Via Algarviana está online a partir desta quinta-feira, dia 9 de
Setembro, mantendo o mesmo endereço.

Além de renovar a sua presença online, o novo site permite uma navegação mais fácil e intuitiva e com
os conteúdos mais procurados pelos visitantes da Via Algarviana.

Destaque para a nova secção “Planear”, que responde às perguntas mais frequentes dos visitantes e
facilita a organização da viagem para os praticantes de caminhada e de BTT.

O novo website da Via Algarviana é, assim, orientado para uma melhor experiência do utilizador e tem
uma imagem mais atual.

A renovação desta plataforma de comunicação, que recebe anualmente milhares de visitas, pretende
corresponder às exigências atuais dos utilizadores, para uma utilização mais prática, atrativa e com mais
funcionalidades disponíveis.

Além da informação completa sobre os vários percursos, com itinerários, pontos de interesse, mapas
detalhados e todas as infraestruturas que compõem o Território Via Algarviana, foram criadas também
algumas novas áreas.

A secção “Planear” responde às perguntas mais frequentes dos visitantes e facilita a organização da
viagem para os praticantes de caminhada e de BTT: como preparar a viagem, onde comer e dormir, que
apoios pode encontrar no percurso, por exemplo.
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https://viaalgarviana.org/
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Com o mesmo objetivo, será lançada brevemente uma área para parceiros, que envolve as empresas
de alojamento, restauração e outros serviços turísticos que operam na Via Algarviana. Nesta secção, os
visitantes poderão, futuramente, fazer as suas reservas com as empresas diretamente no site.

A navegação no novo website, com layout responsive, adapta-se a vários dispositivos (desktop,
smartphone ou tablet) e está disponível, numa fase inicial, em português e inglês, sendo nos próximos
meses alargada a mais quatro idiomas: francês, espanhol, alemão e holandês.

Com uma estrutura dinâmica e em constante atualização, esta ferramenta de comunicação integra os
objetivos de valorização do interior do Algarve e dos seus recursos e de promoção do território como
destino de excelência no âmbito do Turismo de Natureza, sustentado na autenticidade e no turismo
responsável, que de resto caracterizam a GR13 – Via Algarviana.

Até ao final do ano, serão várias as novidades a apresentar, dando continuidade ao repto lançado em
maio passado, com a campanha “É tempo de voltar”. Numa altura em que se aproxima a época mais
favorável à prática de atividades nos segmentos walking e cycling, pretende-se que seja um estímulo
para receber novos visitantes nos meses que se avizinham.

Segundo a associação Almarge, que foi a criadora e gere a Via Algarviana, «este investimento representa
mais um passo na estratégia de renovação e alargamento dos materiais de promoção» deste percurso
pedestre que atravessa todo o Algarve, desenvolvida no âmbito da candidatura “Via Algarviana –
(Des)envolvendo o Interior do Algarve”.

Esta candidatura está em execução com o financiamento do Turismo de Portugal, incluída na Linha de
Apoio à Valorização Turística do Interior, e em parceria com os 13 municípios parceiros que agregam o
Território Via Algarviana (Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique,
Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo).

O desenvolvimento deste trabalho tem sido realizado pela empresa Visualforma, em estreita colaboração
com a equipa de gestão da Via Algarviana, e ainda com a cooperação de sócios da Associação
Almargem, entidade responsável pela gestão e manutenção da Via Algarviana, no âmbito da otimização
do website e na tradução de conteúdos.
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Covid-19: AHRESP contra "retirada prematura" dos apoios às
empresas
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apela ao
Governo para que “continue a apoiar financeiramente” o setor até à normalização da
atividade turística, alertando que a “retirada prematura” dos apoios ameaça a viabilidade
das empresas.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apela ao Governo para que
“continue a apoiar financeiramente” o setor até à normalização da atividade turística, alertando que a
“retirada prematura” dos apoios ameaça a viabilidade das empresas.

“É muito importante que o Governo continue a apoiar financeiramente os nossos setores até que a
atividade turística esteja normalizada, incluindo ao nível do turismo internacional, ao qual a atividade das
nossas empresas está diretamente ligada”, sustenta a associação no seu boletim diário, hoje divulgado.

“A retirada prematura dos apoios – acrescenta – pode comprometer a viabilidade das empresas que
ainda não estão preparadas para fazer face a todas as suas obrigações financeiras”.

O alerta da AHRESP surge após o primeiro-ministro ter afirmado que, depois um “momento em que a
intensidade dos apoios foi muito grande, progressivamente [estes] têm vindo a deixar de ser
necessários”.

“As empresas estão a retomar o seu caminho e hoje os apoios podem diminuir porque as necessidades
são menores”, disse António Costa numa entrevista à TVI, emitida na passada segunda-feira.

A associação da hotelaria e restauração salienta, contudo, que “realidades setoriais distintas requerem
tratamentos diferenciados”, sendo que “o alojamento turístico e a restauração e similares foram e
continuam a ser as atividades que mais sofreram os impactos negativos da pandemia”.
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“A retoma está a decorrer a diferentes ritmos e o negócio das nossas empresas ainda não se situa nos
níveis pré-pandemia”, sustenta.

No seu boletim diário, a AHRESP insiste ainda na “urgência da disponibilização da medida ‘Retomar’, para
que os empresários possam atempadamente contactar os bancos e iniciar o processo de negociação e
reestruturação dos seus créditos”.

“A poucos dias da data de término das moratórias bancárias, desconhecem-se ainda os detalhes e
condições da referida medida, sendo que será o principal instrumento de apoio que será disponibilizado às
empresas para enfrentar o fim das moratórias”, alerta.

A medida ‘Retomar’ visa apoiar as empresas na negociação com os bancos para a reestruturação dos
seus créditos, através da concessão de garantia pública de até 25% da dívida em moratória,
assegurando que as empresas possam beneficiar de alguma carência de capital adicional e de uma
extensão de maturidade.

A covid-19 provocou pelo menos 4.583.765 mortes em todo o mundo, entre mais de 221,81 milhões
de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente
balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.826 pessoas e foram contabilizados 1.050.719 casos
de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido,
Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.
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Portugal é dos países da Europa com ″mais receita por turista
internacional″
O ministro da Economia defende que o futuro do turismo em Portugal assenta na
captação de mais mercados, no combate a sazonalidade e na criação de mais destinos.

O ministro da Economia revelou esta quinta-feira que Portugal é um dos países da Europa que "extrai
mais receita por turista internacional" e que esta cresceu "mais de 60%", entre 2011 e 2019.

"Nos últimos anos, desde 2011 até 2019, crescemos mais de 60%" no que respeita às "receitas
internacionais do turismo, porque fomos buscar turistas de mais países, ao longo de todo o ano, e para
mais regiões", destacou hoje o ministro Pedro Siza Vieira.

Em declarações aos jornalistas, na vila alentejana de Monsaraz, à margem da 5.ª conferência da
Organização Mundial de Turismo sobre Enoturismo, o governante afirmou que o futuro do setor em
Portugal "assenta em chegar a mais mercados", em "ter um turismo todo o ano, combatendo a
sazonalidade", e em "ter mais destinos".

"Para isso, é preciso investir em produtos turísticos que atraiam turistas para outras regiões do país,
para além daquelas que são as regiões turísticas tradicionais, o Algarve, a Madeira ou Lisboa", defendeu.

Um dos "pilares" desta estratégia tem sido o enoturismo, área em que o Governo já apoiou, desde
2019, "60 projetos, entre novas unidades de alojamento, salas de prova, formação de pessoal" ou
"desenho de rotas turísticas, que permitiram atrair bastantes turistas", indicou.

Os visitantes que procuram o enoturismo "são turistas que, normalmente, estão bastante tempo nos
sítios, que têm um poder de compra mais elevado e, por isso, é um género de turismo, precisamente,
que nos tem permitido fazer crescer na qualidade do turismo que temos", afiançou.

Daí, "fruto desta estratégia consistente", a posição ocupada por Portugal, que "é hoje um dos destinos
que extrai mais receita por turista internacional de toda a Europa", disse o ministro de Estado, da
Economia e da Transição Digital.
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"Portugal é uma marca líder em matéria turística", sublinhou Siza Vieira, manifestando-se confiante de
que, "quando terminarem as restrições às viagens que ainda se mantêm por causa da pandemia" de
covid-19, a posição nacional nos mercados internacionais "vai continuar a aumentar".

Durante a pandemia, "o turismo não cresceu, infelizmente", mas "os turistas nacionais descobriram a
riqueza dos nossos destinos internos, designadamente das nossas regiões de vinho", defendeu o
ministro.

"E estou muito convencido de que os turistas internacionais irão à procura de experiências diferenciadas
nos próximos tempos, ou seja, vão à procura daquilo que cada região, que cada país, tem de mais
específico e mais diferenciado. E não há nada mais específico do que as regiões vitivinícolas",
argumentou.

Nos últimos anos, Portugal melhorou "muito significativamente a qualidade" das suas "vinhas e adegas" e
apostou "na formação dos enólogos", o que faz com que o vinho português seja "hoje
internacionalmente reconhecido", assinalou.

"Isso permitiu-nos aumentar muito as exportações de turismo, que em 2019 totalizaram 800 milhões
de euros e que continuam a crescer", afirmou, aludindo ainda a uma correlação entre "o aumento das
exportações de vinho para certos mercados e o aumento do número de turistas" desses países, de que
são exemplo os Estados Unidos ou o Brasil.

Segundo o ministro, "todos os fatores estão aqui em causa, mas o vinho é um dos fatores que ajuda"
Portugal a ser "marca líder" em grandes mercados.

A conferência internacional que hoje arrancou em Monsaraz, no concelho de Reguengos de Monsaraz,
prolonga-se até sexta-feira e é promovida pela Organização Mundial do Turismo (OMT), com o apoio do
Turismo de Portugal e da câmara alentejana.
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No Algarve, os turistas nacionais foram responsáveis por um
aumento de 20% na taxa de ocupação em Agosto
No Algarve, os turistas nacionais foram responsáveis por um aumento de 20% na taxa de
ocupação em Agosto

No Algarve, os turistas nacionais foram responsáveis por um aumento de 20% na taxa de ocupação em
Agosto
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IATA pede harmonia nas medidas para aliviar circulação de
pessoas
A falta de harmonização dos regulamentos de entrada determinados para conter a
pandemia COVID-19 por parte dos Estados-Membros da União Europeia está a
comprometer a livre circulação na Europa.

A falta de harmonização dos regulamentos de entrada determinados para conter a pandemia COVID-19
por parte dos Estados-Membros da União Europeia está a comprometer a livre circulação na Europa.

Assim, a reabertura das fronteiras não só confunde viajantes e negócios como também não oferece os
esperados benefícios em termos de viagens mais fáceis e recuperação econômica.

Em boa verdade refira-se que a procura de viagens aéreas está a aumentar em todo o mundo, mas a
confusão sobre a variedade de padrões europeus está a anular as vantagens do Certificado Digital COVID
da União Europeia (DCC).

A Transport Association Air International ( IATA), com base num recente estudo sobre as medidas
aplicadas pelos diversos governos e a evolução do transporte aéreo neste Verão, encontrou diferenças
significativas na forma como os Estados-Membros da UE gerem as viagens.

No estudo da IATA, cerca de 30% dos Estados-Membros que usam o Certificado Digital Covid da UE
(DCC) não aceitam testes rápidos e 19% deles não isentam as crianças dos requisitos de teste.

Por outro lado, 41% dos países da UE não permitem a entrada de viajantes vacinados de países que não
pertencem à “lista branca” comunitária.

Para formulários de localização de passageiros, 45% desses países aceitam-nos online, enquanto 33%
aceitam envios em papel e online. Mas, 11% só aceitam papel e outros 11% não têm forma de
localização.

Para o vice-presidente da IATA, Rafael Schvartzman, é fundamental que os estados europeus participem
dos procedimentos de viagens da covid-19. O bom trabalho realizado pela Comissão e pelos estados
para desenvolver o DCC está a perder-se devido ao caos de regulamentações não harmonizadas. E
deixa no ar a pergunta: como podem os passageiros viajar com confiança quando as regras são tão
diferentes em cada país da União Europeia?

Especificamente e no que concerne à harmonização dos requisitos em torno do certificado, a IATA e
outras organizações do sector instaram os Estados Membros da UE a seguirem as seguintes directrizes:

– Executar a verificação DCC digitalmente antes de os passageiros chegarem ao aeroporto, para limitar
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interrupções operacionais e garantir aos passageiros que eles estão prontos para voar.

– Desenvolver um portal nacional para facilitar a verificação do DCC directamente pelas autoridades
nacionais e limitar o processamento de dados de saúde pelas companhias aéreas.

– Integrar os formulários digitais de localização de passageiros num portal nacional para verificação DCC,
o que actualmente não é o caso em 80% dos países europeus.

A IATA recorda ainda que deve haver uma harmonia nos requisitos de saúde, o que incluiria a aceitação
universal dos testes rápidos, em vez de testes PCR desnecessários e dispendiosos, bem como a isenção
universal de menores de requisitos de teste e vacinação.

Outra medida que a IATA pede aos Estados Membros da UE é a abertura universal das fronteiras aos
passageiros vacinados e permitir aos viajantes de países de baixo risco entrar na Europa sem restrições
ou apenas com uma certificação de um teste negativo para viajantes não vacinados.
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Algarve tourism boss reveals high expectations for coming
months
Tourism
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Portugal Masters returns to Algarve in November
Vilamoura
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