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Durante o mês de Novembro estará patente na Região uma Missão Empresarial da Finlândia,

promovida pelo KIIC (Kymenlaaskso Internationalization Inciatives Council) com o apoio da 

APIA (Agência para a Promoção do Investimento dos Açores, E.P.E.), da Câmara Municipal 

da Praia da Vitória e da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, com o intuito de 

apresentar o mercado nórdico e russo, e as oportunidades que possam levar ao aumento das 

exportações açorianas.

No dia 07 de Novembro realizar-se-á na Praia da Vitória pelas 15:00, um Workshop em que 

todas as empresas podem participar a fim de dar a conhecer o potencial de exportação das 

Ilhas do Grupo Central. 

Das entidades finlandesas estarão presentes as seguintes áreas:  Energias Renováveis, TIC, 

Educação, Logística e  Distribuíção Alimentar e Pescas.

Desta forma, a CCAH convida as empresas interessadas a realizar uma apresentação em 

inglês com a duração de 3 minutos, sobre os seus produtos/serviços, onde depois serão

promovidos contactos personalizados entre empresas locais e finlandesas, nas suas 

respectivas áreas.

As empresas interessadas deverão até dia  02 de novembro afirmar o seu interesse. Caso a 

empresa não tenha possibilidade de realizar a apresentação em inglês, pode enviá-la para a 

CCAH até dia 02 de novembro, para que depois se possa proceder à tradução.

Programa provisório dia 07 de novembro:

15:00 – Apresentação da Responsabilidade da Câmara Municipal da Praia da Vitória “Um 

Concelho Orientado para o Investimento”.

15:10 - Apresentação da Responsabilidade da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo.

15:20 – Apresentação de Empresários (Terceira/Graciosa/São Jorge).

16:30 – Apresentação da Responsabilidade da Delegação da Região de Kymenlaakson Liitto.

17:00 – Contactos de Empresários Açores e Finlândia.

18:45 – Transfer para o Aeroporto das Lajes.
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Os Açores vão organizar o II Mundial de atletismo para atletas com Síndrome de Down, 

que vai decorrer entre 15 e 21 de maio, contando com a participação de mais de 170 

atletas, em representação de 17 países.
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O protocolo para a realização deste campeonato foi assinado entre a Secretaria Regional da 

Educação e Formação e a Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual 

(ANDDI).

"O potencial do desporto como fenómeno de inclusão e de capacidade de tolerância e de 

igualdade entre todos é inequívoco", frisou Cláudia Cardoso, secretária regional da Educação, 

na cerimónia de assinatura do acordo. 

Na altura, Cláudia Cardoso recordou que os Açores têm vindo a cumprir uma "caminhada 

inédita ao nível do desporto adaptado", destacando o trabalho que é desenvolvido pelos 

dirigentes associativos nesta área. 

A secretária regional destacou os resultados que têm sido conseguidos nesta área, 

recordando o exemplo de Maria João, uma atleta do Pico que se sagrou campeã do Mundo. 

"É um incentivo aos dirigentes para que continuem a trabalhar para termos um desporto de 

excelência na região", afirmou, salientando que o crescimento verificado nesta área é motivo 

de orgulho e permite que os Açores "ombreiem com outras regiões com mais capacidades e 

menos resultados". 

O II Campeonato do Mundo de atletismo para atletas com Síndrome de Down contará, além

de Portugal, com atletas da África do Sul, Brasil, Camarões, Costa Rica, Estónia, Finlândia, 

Gana, Grã-Bretanha, Itália, Macau, México, Nigéria, República Dominicana, Turquemenistão, 

Turquia e Venezuela.

Fonte do texto: 

http://desporto.sapo.pt/atletismo/artigo/2012/02/02/a_ores_organizam_segundo_mundial.html

Fonte da imagem: http://construireincluir.blogspot.com/2011/05/sindrome-de-down-

estimulacao-e.html
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BTL 2012 organizou press trip para divulgar Portugal

A organização da BTL – Feira Internacional Turismo organizou, pela primeira vez, uma visita 

de imprensa internacional para dar a conhecer o evento e o destino Portugal.

No fim-de-semana que passou, um conjunto de jornalistas de seis órgãos de comunicação 

social especializados em viagens e turismo esteve em Portugal para conhecer melhor a oferta 

turística nacional. PANROTAS e Mercados e Eventos (Brasil), Expreso (Espanha), Window 

Seat, (Finlândia), La Repubblica e L’ Agenzia di Viaggi (Itália) foram os media que estiveram

presentes.

Para Fátima Vila Maior, directora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL 2012, “esta 

iniciativa teve como objectivo dar a conhecer à imprensa de mercados seleccionados as 

novidades e oferta que vai estar em destaque na BTL 2012″.

Fonte:http://www.publituris.pt/2011/12/18/btl-2012-organizou-press-trip-para-divulgar-portugal/
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Portas do Mar recebem navio Europa

Pic
o
Isla
nd 
is 
on

e of the 5 best 
secret islands in 
the world

Os
No
me
s 
das

Ilhas do 
Arquipélago dos 
Açores

Alojamento
Animação
Turística ART
Artesanato

Açores Corvo

Cultura
Curiosidades
Diversos
Eventos Faial
Flores Formação
Gastronomia

Gastronomia/
Restauração
Graciosa
Investimentos

Natureza Pico
Promoção
Quiosques ART
Santa Maria São
Jorge São Miguel

Terceira
Turismo

� ATA - Associação 
de Turismo dos 
Açores

� Azores Islands

� Direcção Regional 
do Ambiente dos
Açores

� Direcção Regional 
do Turismo dos 
Açores

� IGEOE _ mapas 
topográficos em 
formato digital ou 
em papel

EM NEWS 
ARTAZORES...

� Casa dos Açores -
Lisboa

� Casa dos Açores -
Nova Inglaterra

� Casa dos Açores -
Rio de Janeiro

� Casa dos Açores -
São Paulo

� CMCA - Conselho 
Mundial das
Casas dos Açores

View stats

Share this on 
Facebook 

Tweet this 

(NEW) Appointment 
gadget >>

ALÉM FRONTEIRAS:

QUER RECOMENDAR-
NOS?

Page 2 of 13AÇORES - Quiosques de Turismo - NEWS ARTAZORES: Resultados da...

10.11.2012http://acores-quiosques-turismo-artazores.blogspot.fi/search?q=finl%C3%A2ndia



.

0 comentários | Pico, São Miguel, Turismo

Publicada por QIT.Madalena - Eva Machado | 11/22/2011 04:29:00 p.m.

O mais bem cotado navio de 

cruzeiro da actualidade, o luxuoso 

Europa, irá passar em S. Miguel e Pico entre os dias 23 e 25 deste mês, tendo a viagem se 

iniciado em Lisboa e terminará no Dubai, a seis de Abril de 2012.

O cruzeiro irá permanecer em Ponta Delgada entre o final do dia 23 e o dia 24 de Novembro, 

rumando de seguida à Madalena, na ilha do Pico.

O navio, da companhia alemã Hapag Lloyd Cruises, esteve sujeitos a várias remodelações em 

Génova, foi inaugurado em Setembro de 1999 e construído nos estaleiros Kvaerner Masa-

Yards em Turku, na Finlândia.

Estas duas escaladas, do barco com 198,6 metros, 24 de largura e 6 de calada, com 28,890 

toneladas de arqueação bruta, com capacidade para 408 passageiros e 285 tripulantes, 

constituem um reflexo da crescente importância que os Açores merecem por parte das 

principais companhias.

Fonte: http://www.jornaldiario.com/ver_noticia.php?id=38228&d=1

O navio de cruzeiro Europa 

irá percorrer as ilhas de S.

Miguel e Pico entre os dias 

23 e 25 deste mês.
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Açores: Turismo Nórdico é o grande dinamizador do sector

A campanha internacional para a promoção do Destino Açores pretende apostar também
noutros mercados para dinamizar a fonte externa do turismo.
O desenvolvimento do sector turístico na Região dos Açores não pode ser dissociado do 
mercado nórdico. Os turistas nórdicos têm sido os responsáveis pelas positivas taxas de 
ocupação verificadas nas unidades hoteleiras açorianas, principalmente em S. Miguel, 
nomeadamente na denominada época baixa.
A retracção que se tem verificado no sector, nomeadamente os números negativos que o 
sector hoteleiro regional tem registado, é atribuída à diminuição de chegada de turistas 
nórdicos.
Actualmente, as taxas de ocupação hoteleira na época baixa são de facto inferiores àquelas
que se registaram em anos anteriores. A situação para estes mercados tem, contudo, 
estabilizado.
Ainda recentemente, o Presidente do Governo regional se referiu a esta situação, dizendo 
que "em relação aos fluxos turísticos vindos da Suécia, há evidentemente uma tendência de 
estabilização. O mercado sueco é naturalmente limitado pela população ali residente e o 
investimento que temos ali feito e nos países nórdicos em geral (Suécia, Noruega, 
Dinamarca) com ligações directas asseguradas pela Sata Internacional, corresponde a um 
esforço de tentar estabilizar um nível para os fluxos turísticos para os Açores a partir da 
Europa do Norte".
A importância dos mercados nórdicos na internacionalização da região tem sido fundamental, 
do ponto de vista do lançamento da região. Neste sentido, o turismo nórdico tenderá a ser 
uma das componentes internacionais dos fluxos turísticos.
Contudo, Carlos César pretendeu também reforçar que o turismo açoriano não se limita a
estes mercados, e neste sentido, o Governo Açoriano está a arrancar com uma campanha 
internacional de grande dimensão, dirigida a muitos países, de forma a diversificar a fonte 
externa do turismo.
O Governo dos Açores vai investir dez milhões de euros na promoção turística da Região, 
tendo sido já publicado o aviso do concurso público internacional destinado à aquisição de 
serviços de Produção, Planeamento, Execução, Acompanhamento e Compra de Espaço 
publicitário para a Campanha de Promoção do Destino Açores, para o ano de 2011.
O procedimento promovido pelo Executivo regional, que tem um valor global de quase oito 
milhões de euros, visa especificamente a promoção da Região nos mercados de Portugal 
Continental, Alemanha, Áustria, Holanda, Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, Noruega, 
Suécia, Canadá e Estados Unidos da América, juntando-se esta verba aos dois milhões de 
euros que foram já destinados a um conjunto de outras iniciativas promocionais, como são os 
casos da participação em feiras da especialidade, ou o apoio a diversos operadores turísticos 
para reforço da oferta e captação de fluxos turísticos para o Arquipélago.
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Fonte: http://www.observatorioturismoacores.com/noticia.php?id=1219
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Aumentam dormidas nas pousadas de juventude

Jovens de diferentes países procuram as Pousadas de Juventude para umas férias nos

Açores. A ilha de S. Miguel é a mais procurada, com uma taxa de crescimento nas dormidas 

de 8%. 

São cada vez mais os jovens que procuram as Pousadas de Juventude dos Açores para umas 

férias nas ilhas. Em 2010, a taxa de ocupação da Pousada de Juventude de Ponta Delgada, 

em S. Miguel, foi de 42%; na Pousada de Juventude da Terceira foi de 15%; e na Pousada de 

Juventude do Pico foi de 17%, refere a este jornal Sérgio Cabral, administrador das Pousadas 

de Juventude dos Açores.

Segundo Sérgio Cabral, a média de idades dos jovens que procuram as Pousadas de

Juventude dos Açores é de 20 anos. "28% dos nossos hóspedes são estrangeiros, o que 

demonstra que tem havido um crescimento na procura por parte deste sector", refere o 

administrador. 

A aposta no mercado internacional por parte das Pousadas de Juventude dos Açores tem tido 

resultados positivos já que a procura é extremamente diversificada. "Tivemos hóspedes de 

mais de 30 países, como exemplo França, Alemanha, Espanha, Finlândia, Itália, Bélgica, EUA, 

Canadá, Brasil, Venezuela, México, Japão, Austrália e Nova Zelândia."

Sérgio Cabral refere, ainda, que estão a trabalhar para "a continuação de um crescimento da 

procura turística por parte dos jovens, diversificando e melhorando a qualidade dos serviços 

prestados pelas Pousadas de Juventude dos Açores".

Fonte: http://www.expressodasnove.pt/interiores.php?id=6784 

Recomendar este URL no Google

Lançado concurso para a promoção do Destino Açores

O Governo dos Açores vai investir, este ano, 10 milhões de euros na promoção turística da

Região, tendo sido já publicado o aviso do concurso público internacional destinado à 

aquisição de serviços de Produção, Planeamento, Execução, Acompanhamento e Compra de 

Espaço publicitário para a Campanha de Promoção do Destino Açores, para o ano de 2011.

O procedimento promovido pelo Governo dos Açores, que tem um valor global de quase oito 

milhões de euros, visa especificamente a promoção da Região nos mercados de Portugal

Continental, Alemanha, Áustria, Holanda, Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, Noruega, 

Suécia, Canadá e Estados Unidos da América, juntando-se esta verba aos dois milhões de 

euros que foram já destinados a um conjunto de outras iniciativas promocionais, como são os 

casos da participação em feiras da especialidade, ou o apoio a diversos operadores turísticos 

para reforço da oferta e captação de fluxos turísticos para o arquipélago.

O júri do concurso é presidido pela Presidente da Direção da Associação de Turismo dos

Açores (ATA), Luisa Schanderl, procurando, assim, o Governo dos Açores reforçar a 

articulação da atividade promocional da Região com os parceiros do setor.

Com o concurso agora lançado e com as ações que têm vindo a ser desenvolvidas pelo 

Governo dos Açores atinge-se assim o montante de 10 milhões de euros destinados à 

promoção da Região nos diferentes mercados emissores, tal como previsto no “Plano de

Promoção do Destino Açores”, para o ano de 2011.

A estratégia que tem vindo a ser desenvolvida no Turismo dos Açores tem por base a 

convicção de que as ações promocionais a desenvolver durante o corrente ano são de grande
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importância, e têm como objetivo o reforço da imagem da Região nos mercados considerados 

prioritários, assim como a redução dos efeitos de sazonalidade que ainda marcam o setor.

Fonte: http://www.radioatlantida.net/noticias/2011/04/08/lancado-concurso-para-a-promocao-

do-destino-acores.php
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Açores presentes em feira de turismo jovem

A Região marcou presença, através das Pousadas da Juventude, na Feira Internacional de Turismo 

Jovem, que se realizou em Londres.

O Arquipélago, através das “Pousadas de Juventude dos Açores” (PJA), esteve representado na TNT 

Travel Show 2011, a maior Feira Internacional de Turismo Jovem, que se realizou em Londres.

Os Açores, que integraram o stand da Hosteling Internacional, a par das representações da Escócia, 

Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, Bélgica, Finlândia, Noruega e a região alemã da Renânia, 

estiveram representados pelo presidente da administração da PJA, Sérgio Cabral.

A presença da Região neste certame, para o responsável das Pousadas de Juventude dos Açores, foi 

uma excelente oportunidade para “aumentar a presença e a visibilidade dos Açores como destino 

preferencial para jovens no mercado internacional”, sublinhando que “o trabalho que tem sido 

desenvolvido para estes mercados já está a dar resultados como se pode verificar através do registo de 

que 28% dos hóspedes da PJA são estrangeiros, com proveniência de mais de 30 nacionalidades”.

A presença na TNT Travel Show 2011, de acordo com Sérgio Cabral, “surge no desenvolvimento da 

estratégia de internacionalização das Pousadas de Juventude dos Açores e teve como objectivo a

consolidação dos Açores como destino turístico para os jovens e o estabelecimento de contactos 

comerciais com diversos parceiros internacionais”.

A sétima edição da maior Feira de Turismo Internacional, dedicada ao segmento jovem, contou com 

mais de 100 expositores e atraiu a presença de milhares de jovens.

Imagens:

http://www.tnttravelshow.com/

Fonte: http://www.jornaldiario.com/ver_noticia.php?id=33889
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Turismo: Portugal entre os países mais atractivos

Líder do «Top 10» europeu é a Suíça, seguido da Alemanha e na terceira posição pela 
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Áustria, ocupando Portugal o 13.º lugar

São boas notícias para o turismo nacional. Portugal ocupa o 13º lugar entre os países

europeus que têm o ambiente mais atractivo para o desenvolvimento da indústria de 

viagens e turismo, indica um relatório divulgado esta segunda-feira no Fórum Global sobre 

Turismo, em Andorra.

O estudo sobre a Competitividade das Viagens e do Turismo (GTF) revela que o país líder 

do «Top 10» europeu é a Suíça, seguido da Alemanha e na terceira posição pela Áustria, 

ocupando Portugal o 13.º lugar.

A Holanda, Luxemburgo Dinamarca e a Finlândia ocupam os últimos lugares do «Top 10» da 

classificação, de acordo com o relatório deste ano.

«Optimismo prudente

O documento da Organização Mundial do Turismo (OMT) apresentado neste Fórum realça 

que o futuro próximo deve ser visto com «um optimismo prudente» e destaca que Portugal 

surge no 13.º lugar à frente da Noruega, Irlanda, Bélgica e de Chipre.

«Os diversos desafios e complexidades que a indústria do turismo ainda enfrenta têm que ser 

superados para garantir um forte crescimento do sector no futuro», salienta o estudo.

Por sua vez, na comparação do indicador de competitividade que mede um ambiente que 

favoreça as viagens e o turismo, em 2011 face a 2009, Portugal perdeu uma posição para o 

18.º lugar da classificação global.

O universo de países comparados aumentou em 2011 (139), quando era de 133 em 2009,

segundo o estudo.

Fonte: http://www.agenciafinanceira.iol.pt/economia/portugal-agencia-financeira-turismo-

viagens-lazer/1237775-1730.html

Fonte: http://www.dinheiroeconomia.com/hoteis-algarve-promocoes-nao-devem-acontecer-

para-2010/
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Mais dois paquetes em Ponta Delgada

As Portas do Mar recebem sexta-feira e sábado dois navios de cruzeiro que fazem escala em 

Ponta Delgada.

Sexta-feira, em viagem desde Saint Maarten, nas Caraíbas, atraca em Ponta Delgada, pelas 

10h00, o navio Saga Pearl II. O navio parte às 17h00 com destino a Southampton.

Conforme refere uma nota de imprensa, construído em 1981 nos estaleiros Howaldtswerke-

Deutsche Werft, em Hamburgo, na Alemanha, o Saga Pearl II mede 164 metros de 

comprimento, 22 metros de largura, desloca 18591 toneladas de arqueação bruta e tem 

capacidade máxima para 446 passageiros com 252 tripulantes. Este navio, que iniciou a sua 

actividade ao serviço da companhia Saga em Março de 2010, possui um total de 253 cabines, 

distribuídas por seis decks para passageiros, 60 das quais são destinadas a uma só pessoa.

No sábado faz escala nas Portas do Mar o navio Black Watch em viagem de regresso a

Southampton, após passagem por várias ilhas das Caraíbas. 

A chegada está prevista para as 8h00 e a partida para as 17h00. Construído em 1972, nos

estaleiros Wartsila, na Finlândia, foi o primeiro navio de um trio de encomendas para a já 

extinta companhia Royal Viking Line. Este navio, agora pertença do armador Fred Olsen 

Cruise Lines, mede 205 metros de comprimento, 25 metros de largura, desloca 28613 

toneladas de arqueação bruta e tem capacidade máxima para 868 passageiros com 350 

tripulantes. Possui oito decks de passageiros, com 421 cabines, 43 das quais com varanda 

privada, 383 com janela e 48 cabines interiores. 

http://www.acorianooriental.pt/noticias/view/214408
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Açores: Hóspedes crescem 6,1% em 2010

O número de dormidas registadas em 2010 foi superior em 3% ao verificado em 2009.

Segundo dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), em 2010 a hotelaria

açoriana registou um total de 1.035 milhões de dormidas, um valor 3% superior ao verificado 

em 2009. Para este resultado contribuiu o desempenho positivo quer dos residentes quer dos 

não-residentes, que assinalaram crescimentos de 3,9% e 2,2%, respectivamente. Já os 

hóspedes registaram 347,9 mil dormidas, uma variação homóloga positiva de 6,1%.

No que concerne aos principais mercados emissores, em 2010 os Portugueses atingiram

cerca de 508,7 mil dormidas (49,1% do total), enquanto que os estrangeiros representaram 

50,9% do total, cerca de 526,4 mil dormidas.

A destacar o mercado da Alemanha, que em 2010 apresentou um crescimento homólogo de 

7,3%, ao nível das dormidas, assim como a Finlândia que cresceu 13,8%. Os mercados

Dinamarquês e Sueco evidenciaram quebras de 20,5% e 12,6%, respectivamente.

Na análise das dormidas por ilha, em 2010, todas elas apresentaram variações homólogas

positivas, à excepção da Terceira e de S. Jorge, com quebras de 7,1% e 6,2%,

respectivamente. Destaque para as ilhas Graciosa e Flores, que registaram crescimento 

superior a 50% ao nível das dormidas, face a 2009.

Por sua vez, os proveitos totais em 2010 atingiram os 48,9 milhões de euros, o que

corresponde a uma variação homóloga negativa de 0,5%. Já os proveitos de aposento 

chegaram aos 35,3 milhões de euros, o que representa uma subida ténue de 0,1%.

Em 2010 as ilhas de S. Miguel (32,7 milhões de euros), Terceira (6,9 milhões de euros) e Faial 

(4,7 milhões de euros), foram as que tiveram maior peso nos proveitos totais, respectivamente 

66,8%, 14% e 9,6%. Neste indicador, destaque para a ilha Graciosa que registou uma 

variação homóloga positiva de 76,3% ao nível dos proveitos totais e de 62,1% nos proveitos 

de aposento.

Quanto ao RevPar (rendimento médio por quarto), em 2010 este indicador ficou-se nos 24,2

euros, correspondendo a uma variação homóloga positiva de 3,4%.

Dormidas e Proveitos caem em Dezembro

As dormidas em Dezembro ascenderam às 26,7 mil, correspondendo a uma quebra de 7,8% 

face a Dezembro de 2009. Já os hóspedes chegaram aos 11,7 mil, o que constitui uma ligeira 

quebra homóloga de 0,4%. A quebra ao nível das dormidas foi motivada pelo comportamento 

negativo quer dos residentes (-8%), quer dos não residentes (-7%).

No mês de Dezembro, quer os proveitos totais quer os proveitos de aposento registaram

quebras face ao período homólogo de 2009, que foram de 10,2% e 13,6%, respectivamente.

No que diz respeito à taxa de ocupação-cama no mês de Dezembro, o arquipélago atingiu os 

11%, um decréscimo de 0,4% face ao mesmo mês de 2009. Este indicador foi mais elevado 

na ilha Graciosa (15,8%), ainda assim inferior à média nacional (22,4%). Já a estadia média foi 

de 2,3 noites, ligeiramente inferior às 2,6 noites registadas em Dezembro de 2009.

Ligações:

SREA

http://estatistica.azores.gov.pt/upl/%7B9c048685-a94a-49f7-9990-4b82781ab4de%7D.pdf

Fonte: http://www.observatorioturismoacores.com/noticia.php?id=1117
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