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Hotéis do Algarve. "Este ano será como o último, que foi o pior
de sempre"
Presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve diz que o
sector só pode contar com o turismo interno. Elidérico Viegas não está surpreendido com
restrições do Reino Unido.

(Clique para ouvir)

Presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve diz que o sector só pode
contar com o turismo interno. Elidérico Viegas não está surpreendido com restrições do Reino Unido.
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AHRESP defende realização de Fórmula 1 com público para fazer
"arrancar economia" do Algarve
Para defender a realização do evento desportivo, a AHRESP recorda a opinião da
Entidade Regional de T urismo que garante existirem condições para a Fórmula 1 receber
público sendo que as associações algarvias têm trabalhado com a DGS de forma a
assegurar a segurança do evento.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) acredita que existem condições
para a realização da Fórmula 1, com público, no Algarve e defende que eventos desta dimensão são
importantes para alavancar a economia da região.No seu boletim diário, a AHRESP explica que apoia a
opinião da Entidade Regional de Turismo quando apontam que existem condições para a realização do
evento a decorrer em maio no Algarve.Citando uma missiva das associações algarvias enviado às
redações na sexta-feira, a AHRESP lembra que no documento “é referido não ter recebido qualquer
comunicação oficial do Governo quanto a uma decisão sobre a presença de público na F1, informando
ainda que se encontram a trabalhar há vários meses com a DGS, Autoridade de Saúde Regional e com as
Forças de Segurança e da Proteção Civil de forma garantir que o Grande Prémio de Portugal F1 se realiza
com todas as condições de segurança para residentes e visitantes”.Depois de conhecer a posição das
associações representativas do Algarve, a AHRESP admite que “subscreve a posição assumida pela
Entidade Regional ao referir que “estes grandes eventos são estratégicos para o arranque da economia
de uma região”.“A AHRESP subscreve a posição assumida pela Entidade Regional ao referir que estes
grandes eventos são estratégicos para o arranque da economia de uma região”, diz a representante da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.Além da Fórmula 1, no boletim diário, a AHRESP sublinha
ainda que, tal como tinham pedido, “o Governo acaba de prorrogar por nove meses os períodos de
carência de capital das operações de crédito que beneficiam de garantia mútua, contratadas entre 27 de
março de 2020 e 23 de março de 2021, conforme publicação do decreto-lei n.º 22-C/2021, de 22 de
março”. Ler mais
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Covid-19: Espanha levanta restrições com o Reino Unido mas
mantém com Brasil e África do Sul
Espanha levantou as restrições à entrada por via aérea e marítima de passageiros do
Reino Unido, mas prolongou as que estão em vigor nos voos do Brasil e da África do Sul
até meados de abril

A Espanha levantou hoje as restrições à entrada por via aérea e marítima de passageiros provenientes
do Reino Unido, mas prolongou as que estão em vigor nos voos do Brasil e da África do Sul até meados
de abril.

“As restrições são mantidas com a África do Sul e o Brasil” até 13 de Abril, “mas não com o Reino
Unido”, onde o programa de vacinação contra o Covid-19 está muito avançado, disse hoje a ministra
porta-voz do Governo espanhol, Maria Jesús Montero, depois do Conselho de Ministros semanal.

Os cidadãos britânicos devem a partir de agora estar sujeitos às mesmas regras em vigor no espaço
Schengen, que exigem um teste PCR negativo para transitar entre países, explicou a porta-voz.

No entanto, Madrid decidiu manter as limitações dos voos chegados do Brasil e da África do Sul, para
tentar impedir a propagação das variantes da pandemia de covid-19 detetadas nestes países, que “ainda
têm pouca prevalência em Espanha”.

Desta forma, as restrições foram prorrogadas para os viajantes chegados destes dois países pela quarta
vez, entrando em vigor a partir das 18:00 de 30 de março até às 00:00 de 13 de abril.

O regulamento apenas permite voos que transportem cidadãos de Espanha e de Andorra e residentes
nestes países, bem como passageiros em trânsito internacional para um país não-Schengen com uma
escala inferior a 24 horas, que não saiam da zona de trânsito dos aeroportos espanhóis.

A Espanha é um dos países europeus mais atingidos pela pandemia, com mais de 3,2 milhões de casos
confirmados e mais de 73.000 mortes.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.732.899 mortos no mundo, resultantes de cerca de
123,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.794 pessoas dos 818.212 casos de infeção confirmados, de acordo com o
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boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do
centro da China.

FPB // ANP
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Estudo vai avaliar necessidades dos idosos que moram no
Algarve ou que planeiam mudar-se
O Algarve tem sido distinguido como um dos melhores destinos do mundo para viver a
reforma

 

Pensionistas que morem no Algarve ou que planeiem mudar-se para a região vão ser alvo de
um inquérito para que se compreenda melhor as necessidades destes cidadãos mais idosos,
desenvolvendo, na região, uma oferta adequada a este «nicho de mercado cada vez mais
importante». 
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Promovido pela consultora internacional ProMatura, líder global em pesquisa de mercado para
comunidades residenciais, e pela ILM, consultora imobiliária especializada no setor da hotelaria e turismo,
o “Algarve Senior Living Survey” é anónimo e integra uma pesquisa multinacional que vai comparar
comportamentos, motivações, tendências e características da procura nos Estados Unidos da América,
Reino Unido, Austrália, Canadá e Portugal (Algarve).

Os promotores do estudo contam encaminhar o inquérito a mais de 30 mil seniores do Algarve, de todas
as nacionalidades e perfis demográficos, tendo estabelecido parcerias com associações de estrangeiros
residentes na região, hospitais privados, jornais em língua inglesa e diversas entidades, incluindo a Região
de Turismo do Algarve, que assim terá acesso aos resultados deste estudo pioneiro no país.

Para João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, esta parceria é «um sinal da
confiança que o mercado internacional deposita no Algarve e uma oportunidade única para investidores
privados e decisores políticos conhecerem em profundidade um dos segmentos turísticos com maior
potencial de crescimento na região, cujo impacto vai muito além do turismo residencial».

«Nesse sentido, encorajo todos os seniores a responderem ao inquérito, para podermos ir ao encontro
das suas necessidades», acrescenta.

O Algarve, de resto, tem sido distinguido como um dos melhores destinos do mundo para viver a
reforma, não apenas pelo bom tempo durante todo o ano e pela qualidade das praias e golfes, mas
também por oferecer outros requisitos muito valorizados pelos aposentados: da segurança aos cuidados
de saúde, passando pelo custo de vida, oferta de imobiliário e existência de uma comunidade estrangeira
estabelecida.
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Vai ser feito estudo de necessidades residenciais aos cidadãos
seniores
"Algarve Senior Living Survey" é um inquérito para melhor compreender as necessidades
dos cidadãos mais idosos do Algarve, ao nível residencial (e não só).

 

Os pensionistas a residir no Algarve ou que planeiem mudar-se para a região vão ser alvo de um
inquérito sobre Senior Living para melhor compreender as necessidades destes cidadãos mais idosos,
nomeadamente ao nível residencial, e desenvolver na região uma oferta adequada às expectativas deste
nicho de mercado, revela comunicado enviado aos jornalistas.

O Algarve tem sido distinguido como um dos melhores destinos para viver a reforma, não apenas pelo
bom tempo durante todo o ano, mas também por oferecer requisitos de segurança aos cuidados de
saúde, oferta de imobiliário e existência de uma comunidade estrangeira estabelecida.

Promovido pela consultora internacional ProMatura, líder global em pesquisa de mercado para
comunidades residenciais, e pela ILM, consultora imobiliária especializada no setor da hotelaria e turismo,
o "Algarve Senior Living Survey" integra uma pesquisa multinacional que vai comparar comportamentos,
motivações, tendências e características da procura nos Estados Unidos da América, Reino Unido,
Austrália, Canadá e Portugal (Algarve).

Em comunicado, os promotores do estudo contam encaminhar o inquérito a mais de 30 mil seniores do
Algarve, de todas as nacionalidades, tendo estabelecido parcerias com associações de estrangeiros
residentes na região, hospitais privados, jornais em língua inglesa e diversas entidades, incluindo a Região
de Turismo do Algarve.
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Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, esta parceria é "um sinal da confiança que o
mercado internacional deposita no Algarve e uma oportunidade única para investidores privados e
decisores políticos conhecerem em profundidade um dos segmentos turísticos com maior potencial de
crescimento na região, cujo impacto vai muito além do turismo residencial".

9/52



POSTAL

23/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: 0

“Algarve Senior Living Survey” vai estudar necessidades
residenciais dos seniores a viver no Algarve
Pensionistas vão ser alvo de um inquérito para melhor se compreender as necessidades
destes cidadãos mais idosos, nomeadamente ao nível residencial, para que seja
desenvolvida na região uma oferta adequada às suas expectativas
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O Algarve tem sido distinguido como um dos melhores destinos do mundo para viver a reforma,
não apenas pelo bom tempo durante todo o ano e pela qualidade das praias e golfes, mas
também por oferecer outros requisitos muito valorizados pelos aposentados: da segurança aos
cuidados de saúde, passando pelo custo de vida, oferta de imobiliário e existência de uma
comunidade estrangeira estabelecida, são alguns dos principais atributos que fazem desta uma
região acolhedora para quem procura reformar-se fora de portas.

Segundo explica a Região de Turismo do Algarve, "os pensionistas a residir no Algarve ou que planeiem
mudar-se para a região vão ser alvo de um inquérito sobre Senior Living para melhor compreender as
necessidades destes cidadãos mais idosos, nomeadamente ao nível residencial, e desenvolver na região
uma oferta adequada às expectativas específicas deste nicho de mercado cada vez mais importante".

Promovido pela consultora internacional ProMatura, líder global em pesquisa de mercado para
comunidades residenciais, e pela ILM, consultora imobiliária especializada no setor da hotelaria e turismo,
o "Algarve Senior Living Survey" é anónimo e integra uma pesquisa multinacional que vai comparar
comportamentos, motivações, tendências e características da procura nos Estados Unidos da América,
Reino Unido, Austrália, Canadá e Portugal (Algarve).

Os promotores do estudo contam encaminhar o inquérito a mais de 30 mil seniores do Algarve, de todas
as nacionalidades e perfis demográficos, tendo estabelecido parcerias com associações de estrangeiros
residentes na região, hospitais privados, jornais em língua inglesa e diversas entidades, incluindo a Região
de Turismo do Algarve, que assim terá acesso aos resultados deste estudo pioneiro no país.

Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, esta parceria é "um sinal da confiança que o
mercado internacional deposita no Algarve e uma oportunidade única para investidores privados e
decisores políticos conhecerem em profundidade um dos segmentos turísticos com maior potencial de
crescimento na região, cujo impacto vai muito além do turismo residencial. Nesse sentido, encorajo
todos os seniores a responderem ao inquérito, para podermos ir ao encontro das suas necessidades".

Para aceder ao inquérito basta clicar aqui.
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«Algarve Sénior Living Survey» vai estudar necessidades
residenciais dos cidadãos seniores
Em nota de imprensa, a RT A – Região de T urismo do Algarve faz saber que, os cidadãos
seniores a residir no Algarve ou que pretendam mudar-se para a região, vão ser alvo de
um inquérito para que se perceba melhor esta realidade.

 

Em nota de imprensa, a RTA – Região de Turismo do Algarve faz saber que, os cidadãos seniores a
residir no Algarve ou que pretendam mudar-se para a região, vão ser alvo de um inquérito para que se
perceba melhor esta realidade.

 

Segundo a RTA, o Algarve tem sido distinguido «como um dos melhores destinos do mundo para viver a
reforma», não apenas pelo bom tempo durante todo o ano e pela qualidade das praias e golfes, mas
também por oferecer outros requisitos muito valorizados pelos aposentados: da segurança aos cuidados
de saúde, passando pelo custo de vida, oferta de imobiliário e existência de uma comunidade estrangeira
estabelecida, são alguns dos principais atributos que fazem desta uma região acolhedora para quem
procura reformar-se fora de portas.

 

Agora, os pensionistas a residir no Algarve ou que planeiem mudar-se para a região vão ser alvo de um
inquérito sobre Senior Living para melhor compreender as necessidades destes cidadãos mais idosos,
nomeadamente ao nível residencial, e desenvolver na região uma oferta adequada às expectativas
específicas deste nicho de mercado cada vez mais importante.

 

Promovido pela consultora internacional ProMatura, líder global em pesquisa de mercado para
comunidades residenciais, e pela ILM, consultora imobiliária especializada no setor da hotelaria e turismo,
o «Algarve Senior Living Survey» é anónimo e integra uma pesquisa multinacional que vai comparar
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comportamentos, motivações, tendências e características da procura nos Estados Unidos da América,
Reino Unido, Austrália, Canadá e Portugal (Algarve).

 

Os promotores do estudo contam encaminhar o inquérito a mais de 30 mil seniores do Algarve, de todas
as nacionalidades e perfis demográficos, tendo estabelecido parcerias com associações de estrangeiros
residentes na região, hospitais privados, jornais em língua inglesa e diversas entidades, incluindo a Região
de Turismo do Algarve, que assim terá acesso aos resultados deste estudo pioneiro no país.

 

Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, esta parceria é «um sinal da confiança que o
mercado internacional deposita no Algarve e uma oportunidade única para investidores privados e
decisores políticos conhecerem em profundidade um dos segmentos turísticos com maior potencial de
crescimento na região, cujo impacto vai muito além do turismo residencial. Nesse sentido, encorajo
todos os seniores a responderem ao inquérito, para podermos ir ao encontro das suas necessidades»,
conclui.
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«ALGARVE SENIOR LIVING SURVEY» VAI ESTUDAR
NECESSIDADES RESIDENCIAIS (E NÃO SÓ) DOS CIDADÃOS
SENIORES
Estudo conta com o apoio da Região de Turismo

O Algarve tem sido distinguido como um dos melhores destinos do mundo para viver a reforma, não
apenas pelo bom tempo durante todo o ano e pela qualidade das praias e golfes, mas também por
oferecer outros requisitos muito valorizados pelos aposentados: da segurança aos cuidados de saúde,
passando pelo custo de vida, oferta de imobiliário e existência de uma comunidade estrangeira
estabelecida, são alguns dos principais atributos que fazem desta uma região acolhedora para quem
procura reformar-se fora de portas.

Agora, os pensionistas a residir no Algarve ou que planeiem mudar-se para a região vão ser alvo de um
inquérito sobre Senior Living para melhor compreender as necessidades destes cidadãos mais idosos,
nomeadamente ao nível residencial, e desenvolver na região uma oferta adequada às expectativas
específicas deste nicho de mercado cada vez mais importante.

Promovido pela consultora internacional ProMatura, líder global em pesquisa de mercado para
comunidades residenciais, e pela ILM, consultora imobiliária especializada no setor da hotelaria e turismo,
o «Algarve Senior Living Survey» é anónimo e integra uma pesquisa multinacional que vai comparar
comportamentos, motivações, tendências e características da procura nos Estados Unidos da América,
Reino Unido, Austrália, Canadá e Portugal (Algarve).

Os promotores do estudo contam encaminhar o inquérito a mais de 30 mil seniores do Algarve, de todas
as nacionalidades e perfis demográficos, tendo estabelecido parcerias com associações de estrangeiros
residentes na região, hospitais privados, jornais em língua inglesa e diversas entidades, incluindo a Região
de Turismo do Algarve, que assim terá acesso aos resultados deste estudo pioneiro no país.

Para o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, esta parceria é «um sinal da confiança que o
mercado internacional deposita no Algarve e uma oportunidade única para investidores privados e
decisores políticos conhecerem em profundidade um dos segmentos turísticos com maior potencial de
crescimento na região, cujo impacto vai muito além do turismo residencial. Nesse sentido, encorajo
todos os seniores a responderem ao inquérito, para podermos ir ao encontro das suas necessidades»,
conclui.
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Aceda aqui ao inquérito.

Por: RTA
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Empresas têm até ao fim do mês para aderir ao prolongamento
da carência das linhas de crédito com garantia do Estado
As empresas portuguesas têm ao dia 31 deste mês para prolongar o período de carência
de capital das linhas de crédito com garantia do Estado. A adesão ao prolongamento deve
ser feita por todas as companhias que acederam a linhas de crédito com garantia pública
desde 27 de março do ano passado.

As empresas portuguesas têm ao dia 31 deste mês para prolongar o período de carência de capital das
linhas de crédito com garantia do Estado. A adesão ao prolongamento deve ser feita por todas as
companhias que acederam a linhas de crédito com garantia pública desde 27 de março do ano passado.

Somente as empresas dos setores mais afetados pela pandemia, como a restauração ou o turismo, não
precisam de se preocupar com este processo, uma vez que a prorrogação do prazo é automática. As
restantes têm cerca de uma semana para pedirem a extensão ao banco.

A informação é apresentada pelo Governo português num decreto-lei publicado esta terça-feira em
Diário da República, segundo o qual “as operações de crédito que beneficiam de garantias concedidas
pelas sociedades de garantia mútua ou pelo Fundo de Contragarantia Mútuo” podem beneficiar “de
prorrogação, até nove meses, dos períodos de carência de capital das operações de crédito contratadas,
mediante comunicação de adesão do mutuário à instituição bancária até ao dia 31 de março de 2021”.

Além do período de carência, as empresas que efetuarem o pedido podem contar com uma “extensão
da respetiva maturidade por período idêntico, não podendo, em qualquer caso, a maturidade total da
operação de crédito em causa exceder o respetivo prazo máximo estipulado nos Protocolos, sendo
consequentemente ajustadas as condições das operações de crédito contratadas às que se encontram
previstas nos respetivos Protocolos”.

O decreto-lei indica ainda que a prorrogação do período de carência de capital implica o prolongamento
de “todos os elementos associados às operações de crédito abrangidas pelo presente artigo, incluindo
garantias e contragarantias”. Além disso, em casos em que o período de carência de capital não
estivesse expressamente previsto ou em que já tenha terminado, é aplicado “um período adicional de
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carência de capital e uma extensão da respetiva maturidade por período idêntico”.

“Qualquer mutuário pode beneficiar da prorrogação do período de carência de capital e extensão de
maturidade associada por período inferior a nove meses”, lê-se no mesmo documento. As empresas
devem comunicar a sua intenção no prazo mínimo de 30 dias anteriores à data em que pretendem
produzir efeitos.

As empresas de setores mais afetados que não quiserem prolongar o período de carência deverão
comunicar isso mesmo às instituições bancárias, também até ao dia 31 de março.
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Algarve apresenta-se com stand virtual na «Fly Valencia Meeting»
O Algarve «viaja» até Espanha para se promover enquanto destino turístico na «Fly
Valencia Meeting»

 

O Algarve «viaja» até Espanha para se promover enquanto destino turístico na «Fly Valencia Meeting»,
feira que este ano passa para versão digital e que juntará 50 agentes de viagens, companhias aéreas e
outros destinos de férias internacionais.

 

Em comunicado, a Região de Turismo do Algarve diz que o evento decorrerá entre 23 a 26 de março,
"podendo ser visionado pelo público a partir de qualquer canto do mundo com ponto de acesso à
Internet".

 

Com o objetivo de estimular a reativação turística pós-pandemia, a feira de viagens arranca amanhã (dia
23) com uma jornada emitida por streaming desde a marina de Valência. Os dias seguintes serão
sobretudo dedicados a reuniões entre os participantes, que terão oportunidade de dar a conhecer a sua
oferta e de gerar negócio, num modelo B2B virtual, lê-se no mesmo documento.

 

«A possibilidade de promover o Algarve diretamente a agentes de viagens espanhóis não só amplia a
visibilidade do destino nesse mercado como poderá estimular o papel dessas agências enquanto
promotoras da região, pois são elas quem comercializa o destino. Esta é, acima de tudo, uma excelente
plataforma de networking», considera o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

 

O Turismo do Algarve irá assim apresentar-se na feira com um stand virtual, onde é possível ter ligação
direta para o site Visitalgarve, fazer o download da brochura promocional da região em espanhol e ser
brindado pelo spot «O Algarve fica-te bem». É também no stand que se agendarão as reuniões entre os
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vários intermediários ou que se responderão a perguntas sobre a região em tempo real, através de um
chat próprio, explica a RTA.

 

Esta é a primeira vez que o Turismo do Algarve participa na «Fly Valencia Meeting», feira que já vai na
sua sexta edição, numa organização da Confederación Española de Agencias de Viajes e do Visit
Valencia.
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Algarve Promove-se na "Fly Valencia Meeting"
O Algarve «viaja» até Espanha para se promover enquanto destino turístico na «Fly
Valencia Meeting»

 

O Algarve «viaja» até Espanha para se promover enquanto destino turístico na «Fly Valencia Meeting»,
feira que este ano passa para versão digital e que juntará 50 agentes de viagens, companhias aéreas e
outros destinos de férias internacionais. De 23 a 26 de março, o evento decorrerá aqui e pode
também ser visionado pelo público a partir de qualquer canto do mundo com ponto de acesso à Internet.
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Com o objetivo de estimular a reativação turística pós-pandemia, a feira de viagens arranca amanhã (dia
23) com uma jornada emitida por streaming desde a marina de Valência. Os dias seguintes serão
sobretudo dedicados a reuniões entre os participantes, que terão oportunidade de dar a conhecer a sua
oferta e de gerar negócio, num modelo B2B virtual.

«A possibilidade de promover o Algarve diretamente a agentes de viagens espanhóis não só
amplia a visibilidade do destino nesse mercado como poderá estimular o papel dessas agências
enquanto promotoras da região, pois são elas quem comercializa o destino. Esta é, acima de
tudo, uma excelente plataforma de networking», considera o presidente do Turismo do Algarve,
João Fernandes.

O Turismo do Algarve irá assim apresentar-se na feira com um stand virtual de destino, onde à chegada
o visitante será recebido pelo spot «O Algarve fica-te bem». O stand tem ainda ligação direta para o site
Visitalgarve e permite o download da brochura promocional da região em espanhol. É também no stand
que se agendarão as reuniões entre os vários intermediários ou que se responderão a perguntas sobre a
região em tempo real, através de um chat próprio.

Esta é a primeira vez que o Turismo do Algarve participa na «Fly Valencia Meeting», feira que já vai na
sua sexta edição, numa organização da Confederación Española de Agencias de Viajes e do Visit
Valencia.
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Turismo do Algarve promove-se em feira online de Espanha
O Algarve “viaja” até Espanha para se promover enquanto destino turístico na Fly
Valencia Meeting

O Algarve “viaja” até Espanha para se promover enquanto destino turístico na Fly Valencia Meeting, feira
que este ano passa para versão digital e que juntará 50 agentes de viagens, companhias aéreas e outros
destinos de férias internacionais.

Entre 23 a 26 de março, o evento decorrerá aqui e pode também ser visionado pelo público a partir de
qualquer canto do mundo com ponto de acesso à Internet.

Com o objetivo de estimular a reativação turística pós-pandemia, a feira de viagens arranca amanhã (dia
23) com uma jornada emitida por streaming desde a marina de Valência.

Os dias seguintes serão sobretudo dedicados a reuniões entre os participantes, que terão oportunidade
de dar a conhecer a sua oferta e de gerar negócio, num modelo B2B virtual.

O Turismo do Algarve irá assim apresentar-se na feira com um stand virtual de destino, onde à chegada
o visitante será recebido pelo spot «O Algarve fica-te bem».

O stand tem ainda ligação direta para o site Visitalgarve e permite o download da brochura promocional
da região em espanhol.
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É também no stand que se agendarão as reuniões entre os vários intermediários ou que se responderão
a perguntas sobre a região em tempo real, através de um chat próprio.

Esta é a primeira vez que o Turismo do Algarve participa na Fly Valencia Meeting, feira que já vai na sua
sexta edição, numa organização da Confederación Española de Agencias de Viajes e do Visit Valencia
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Turismo do Algarve participa na Fly Valencia Meeting pela
primeira vez
O T urismo do Algarve vai contar com um stand virtual na 6ª edição da feira Fly Valencia
Meeting, que vai decorrer online entre 23 e 26 de Março.

Foto: Visit Algarve - Lagoa de Albufeira

O Turismo do Algarve vai contar com um stand virtual na 6ª edição da feira Fly Valencia Meeting, que vai
decorrer online entre 23 e 26 de Março.

A feira de turismo, que reúne "50 agentes de viagens, companhias aéreas e outros destinos de férias
internacionais" entre 23 e 26 de Março, tem o "o objectivo de estimular a reactivação turística pós-
pandemia" e começa com uma jornada emitida por streaming a partir da marina de Valência.

 

Os dias seguintes são dedicados sobretudo a "reuniões entre os participantes, que terão oportunidade de
dar a conhecer a sua oferta e de gerar negócio, num modelo B2B virtual".

 

O Turismo do Algarve vai contar com um stand virtual com o spot "O Algarve fica-te bem", com ligação
directa para o site VisitAlgarve e com a brochura da região, em espanhol, disponível para download.
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Neste stand vai ser possível fazer perguntas sobre a região através de chat e agendar reuniões.

 

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, citado em comunicado, salienta que "a
possibilidade de promover o Algarve directamente a agentes de viagens espanhóis não só amplia a
visibilidade do destino desse mercado como poderá estimular o papel dessas agências enquanto
promotoras da região".
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O Algarve estreia-se na feira de Turismo Fly Valencia Meeting
O Algarve irá promover-se, enquanto destino turístico, na «Fly Valencia Meeting», feira
que este ano será em versão digital.

 

O Algarve irá promover-se, enquanto destino turístico, na «Fly Valencia Meeting», feira que este ano será
em versão digital.
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O evento que juntará 50 agentes de viagens, companhias aéreas e outros destinos de férias
internacionais, decorre de 23 a 26 de Março, também aberto ao público via Internet.

Com o objectivo de estimular a reactivação turística pós-pandemia, a feira de viagens arranca com uma
jornada emitida por streaming desde a marina de Valência. Os dias seguintes serão sobretudo dedicados
a reuniões entre os participantes, que terão oportunidade de dar a conhecer a sua oferta e de gerar
negócio, num modelo B2B virtual.

 Para o presidente da Turismo Algarve, a possibilidade de promover o Algarve directamente a agentes de
viagens espanhóis "não só amplia a visibilidade do destino nesse mercado, como poderá estimular
o papel dessas agências enquanto promotoras da região, pois são elas quem o comercializa".
Reforçando que "esta é, acima de tudo, uma excelente plataforma de networking".

A Turismo Algarve apresenta-se na feira com um stand virtual, onde à chegada o visitante será recebido
pelo spot «O Algarve fica-te bem». O stand tem ainda ligação direta para o site Visitalgarve e permite o
download da brochura promocional da região em espanhol. É também no stand que se agendarão as
reuniões entre os vários intermediários ou que se responderão a perguntas sobre a região em tempo
real, através de um chat próprio.

O Turismo do Algarve estreia-se na «Fly Valencia Meeting», feira que já vai na sua sexta edição, numa
organização da Confederación Española de Agencias de Viajes e do Visit Valencia.
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Eventos desportivos antes do Verão são esperança para o
Algarve
A realização de eventos desportivos internacionais de alta competição no Algarve
marcados para os meses antes do pico do Verão, mesmo sem público, pode marcar o
reinício da actividade turística na região após um intervalo forçado pela Covid-19.

A realização de eventos desportivos internacionais de alta competição no Algarve marcados para os
meses antes do pico do Verão, mesmo sem público, pode marcar o reinício da actividade turística na
região após um intervalo forçado pela Covid-19.

Para o Turismo do Algarve, as etapas do Grande Prémio de MotoGP e do Grande Prémio da Fórmula 1,
o Portugal Masters em golfe, a Volta ao Algarve em bicicleta e cinco competições internacionais
de Vela assumem especial relevância no actual contexto por reforçarem a mensagem de que é seguro
visitar o destino e que a região está preparada para receber turistas de diferentes origens.

Isto porque, de acordo com a RTA, a captação de grandes de eventos de cariz internacional gera novos
motivos de interesse para a visita à região. O destino apresenta condições naturais excepcionais para a
prática de modalidades desportivas ao ar livre, como o golfe, o ciclismo ou a vela, e dispõe de infra-
estruturas de apoio que permitem acolher actividades de alta competição, como o Autódromo
Internacional do Algarve, campos de golfe aclamados entre os melhores do mundo e condições únicas
para o turismo náutico, além de um parque hoteleiro qualificado, servido por um aeroporto internacional.

Sobre a importância destes eventos, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, afirma que é
uma excelente notícia para o país e para a região, que permite comunicarmos ao mundo que o Algarve é
um destino turístico seguro e pronto a receber os turistas. Com o programa de desconfinamento e o
plano de vacinação em marcha, acreditamos que este Verão possa vir a marcar definitivamente o início
da recuperação do sector.

João Fernandes acrescenta que este regresso a alguma normalidade poderá ditar o início da retoma e
gerar um impacto de comunicação e económico significativos para a região. Não obstante serem
oportunidades únicas, mantemos um calendário de iniciativas mais vasto, de forma a continuarmos, nos
próximos meses, a gerar motivações de visita ao Algarve, sempre em segurança.

O Turismo Desportivo está inscrito na matriz do Plano Estratégico do Turismo do Algarve, considerando
que é uma área que beneficia a economia da região. Possibilita, por um lado, o desenvolvimento da
oferta turística no destino e, por outro, integra modalidades cujo calendário é mais prolongado ao longo
do ano. Acresce que as provas desportivas que geram interesse à escala mundial produzem também
efeitos relevantes de notoriedade e de projecção internacional para a marca Algarve.
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Neste contexto, o Turismo do Algarve lembra que actua em dois eixos estratégicos, no sentido de
impactar os turistas cuja principal motivação de viagem é participarem em actividades desportivas,
enquanto praticantes, e de incentivar a visita à região pelo espectáculo desportivo, em que os turistas
são meros espectadores.
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Promotores imobiliários criticam alterações aos vistos gold: "É
um dano reputacional para o país"
Hugo Santos Ferreira critica a proposta do PEV e do BE que permitiu alterar este regime.
"Estes pedidos em nada contribuem para a noção da estabilidade legislativa, política e
fiscal do nosso país", frisa.

Acabar com o regime dos vistos gold em Portugal é por “em causa a seriedade do país”. É desta forma
que Hugo Santos Ferreira, vice-presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores
Imobiliários (APPII), olha para o projeto de lei apresentado pelo partido Ecologista “Os Verdes” e Bloco
de Esquerda na Assembleia da República contra a concessão dos vistos gold no país.Um mês depois de
ter sido aprovado no Parlamento, o regime dos vistos gold que entrará em vigor a 1 de janeiro de 2022,
foi esta terça-feira, 23 de março, debatido no Webinar “What´s Now Golden Visa?”.“Estes pedidos em
nada contribuem para a noção da estabilidade legislativa, política e fiscal do nosso país. Está em causa a
reputação do país cá dentro e lá fora, um dano reputacional do país enquanto destino de investimento e
posta seriamente em causa a seriedade do nosso país”, referiu o responsável.Face a este cenário, o
responsável questionou se Portugal deseja fechar-se ao investimento estrangeiro. “Se quer, o melhor
mesmo é fecharmos as portas, as fronteiras e estes investidores fecham as portas das suas empresas e
vão investir noutro país, onde o investimento estrangeiro possa ser bem-vindo, numa altura em que a
Europa e Portugal em concreto vive um período de retoma”, frisou.Hugo Santos Ferreira deixou um
apelo ao Parlamento para que prossiga a alternativa legislativa que encontrou no início de 2019 e que foi
aprovada em fevereiro de 2021, pedindo que seja desconsiderada a proposta lançada por “Os Verdes” e
Bloco de Esquerda.“É importante perceber que o investimento imobiliário não é de 100 ou 200 mil euros.
Estamos a falar de gente que depositou milhões de euros e que trazem riqueza ao nosso país e que cria
emprego. Basta pensarmos no sector da construção que representa 600 mil postos de trabalho”,
salientou.O responsável voltou a relembrar a importância do sector imobiliário para a recuperação
económica do país, quando se depara com cenários de crise, algo que já foi comprovado pelo Banco de
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Portugal. O sector imobiliário tem sido nas últimas crises um dos mais resilientes e sendo um sector
resiliente consegue reerguer-se das cinzas e retomar rapidamente a atividade. Isso comprovou-se na
crise financeira de 2008, onde o sector imobiliário a par do turismo, foram os motores da economia
portuguesa. Desde essa crise financeira não houve investimento público no sector imobiliário ou em
infraestruturas”, realçou.Hugo Santos Ferreira considerou que atacar desta forma os investidores e estar
constantemente a dar o dito por não dito em matéria deste investimento, “é dar cabo da riqueza do
país, da captação de investimento, mas acima de tudo da criação e manutenção destes postos de
trabalho”.Segundo o diploma publicado a 12 de Fevereiro, o fim dos vistos gold para investidores
imobiliários estrangeiros no litoral e nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto foi adiado por seis
meses, arrancando a 1 de naneiro de 2022.Este diploma tem como objetivo favorecer a promoção do
investimento de estrangeiros nas regiões de baixa densidade, nomeadamente na requalificação urbana,
no património cultural, nas actividades de alto valor ambiental ou social, no investimento produtivo e na
criação de emprego. Ler mais
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Quer concorrer aos imóveis do Revive Natureza? Tem
financiamento até 200 mil euros
Apenas micro, pequenas e médias empresas têm acesso ao valor de até 200 mil euros.
Há várias condições de acesso a ter em conta, como ter a situação regularizada na
Segurança Social e no Fisco.

Caso se queira candidatar ao concurso do Fundo Revive Natureza poderá ter acesso a um financiamento
de até 200 mil euros. O prazo para as candidaturas do concurso para requalificar para fins turísticos sete
imóveis públicos devolutos afetos ao programa Revive viu o seu prazo alargado para 9 de abril.

O objetivo do programa é que os investidores peguem nestes imóveis públicos devolutos e que os
requalifiquem e valorizem, promovendo o desenvolvimento regional e local, através de novas utilizações
para fins turísticos.

Em concurso estão sete imóveis: Antiga Sede da Administração Florestal na Figueira da Foz; Antiga Sede
dos Serviços Florestais na Quinta do Seixal; Antigo Posto Fiscal da Foz do Lima; Antigo Posto Fiscal de
Sagres; Antigo Posto Fiscal do Burgau; Moradias em Leiria (ex-serviços florestais); Casa da Vela na
Figueira da Foz (ex-casa de guarda florestal).

Antigo Posto Fiscal da Foz do Lima Casa da Vela Antiga Sede dos Serviços Florestais – Quinta do Seixal
Antiga Sede da Guarda Fiscal na Figueira da Foz Antigo Posto Fiscal do Burgau Moradias em Leiria Antigo
Posto Fiscal de Sagres 1 / 7

Quem se quer candidatar a este programa pode ter acesso a um financiamento de até 200 mil euros,
mas com as devidas regras. Não é obrigatório pedir este financiamento, mas quem quiser, pode requerer
o financiamento “após a celebração do contrato da adjudicação do imóvel e durante um período máximo
de seis meses”, conforme indicou o ministério da Economia em resposta ao ECO. Será a Turismo Fundos
a analisar o pedido e este poderá ser recusado, tal como indica o regulamento de financiamento Fundo
Revive Natureza.
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O financiamento não pode exceder 75% do montante do investimento associado ao imóvel e,
independentemente disso, não será ultrapassado os 200 mil euros.

Governo lança Revive Natureza com 96 imóveis Ler Mais

O prazo de carência é o que resultar do contrato de concessão da exploração do imóvel. Poderá ser
concedido um prazo suplementar “desde que a soma dos períodos de carência não exceda, em qualquer
caso, os cinco anos”.

“A taxa de juro aplicável, sem prejuízo daquilo que, em cada caso, possa ser fixado pelo Conselho Geral
do FRN [Fundo Revive Natureza], corresponde: à Euribor a 12 meses, com mínimo de zero, acrescida
de 0,5% para os imóveis localizados em territórios de baixa densidade; à Euribor a 12 meses, com o
mínimo de zero, acrescida de 1,5% para os restantes imóveis”, explicou o gabinete do ministério.

Para aceder ao financiamento há ainda várias condições de acesso, nomeadamente, ter a situação
regularizada nas Finanças e na Segurança Social, e outros.

Segundo indica o regulamento, só podem ser beneficiárias do financiamento as micro, pequenas e
médias empresas. Porém, tal não significa que as grandes empresas não possam concorrer à
adjudicação dos imóveis em causa.

Aliás, “podem ser concorrentes pessoas coletivas, privadas ou públicas”, como indica o regulamento. Só
não poderão concorrer: pessoas em insolvência; que “tenham sido condenadas por sentença transitada
em julgado por qualquer crime que afete a sua honorabilidade profissional”; que “tenham sido objeto de
aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional”; não tenham a situação
regularizada na Segurança Social e Finanças; entre outros.

Caso queira avançar com a candidatura há aspetos que a podem valorizar, como a exploração dos
imóveis ser realizada por entidades com sede ou residência nos municípios em questão, a criação de
empregos locais, características sustentáveis no projeto, e ainda a integração em redes de oferta de
produtos e experiências nas regiões onde se encontra o imóvel.
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Enchente de turistas em Miami Beach leva à detenção de mais de
1.000 pessoas
T odos os anos, em março, Miami Beach recebe milhares de estudantes de todo o país que
vão passar as férias, num ritual a que os norte-americanos chamam de "Spring Break"
("Pausa da Primavera"). Devido ao número de pessoas e à pandemia, as autoridades
procederam ao recolher obrigatório e chegaram a deter pessoas.

A multidão de turistas norte-americanos que se aglomerou na pequena cidade de Miami Beach, na
Flórida, iludidos com o "fim da pandemia", é tão incontrolável que as autoridades locais impuseram um
recolher obrigatório até 12 de abril, das 20h às 6h. De acordo com o The Guardian, a enchente levou
mesmo a que fossem detidas várias pessoas.

A multidão de jovens em férias em Miami Beach levou a uma repressão policial, que incluiu a
utilização de gás-pimenta. Nos últimos dias, tornaram-se virais imagens de lutas em restaurantes, onde
se verificam sérios estragos.

Segundo as autoridades locais, o número de detenções — mais de 1.000 — foi cerca de duas vezes
maior do que o ano passado. Nos conflitos, pelo menos cinco polícias ficaram feridos.

O autarca local, Dan Gelber, frisou que, este ano, "o volume [de turistas] é claramente maior do que nos
anos anteriores" e que tal, em parte, "se deve ao facto de que há poucos lugares abertos no resto do
país, ou são muito frios, ou estão fechados e também muito frios."
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Portugal entre os destinos mais escolhidos pelos espanhóis para
viajar em 2021 e 2022
Portugal aparece 2.º destino mais escolhido pelos espanhóis para viajar em 2021 e 2022,
aparecendo ainda a referência isolada aos Açores. Contudo, viajar para os espanhóis, só
a partir de setembro.

De acordo com uma sondagem efetuada, recentemente, pelo Travelzoo, Portugal está entre os destinos
estrangeiros preferidos dos espanhóis para as suas férias não só em 2021, como, igualmente, em 2022,
uma vez levantadas as restrições às viagens.

A sondagem adverte, contudo, que não se trata de uma sondagem geral, mas sim e somente aos
consumidores registados no Travelzoo e predispostos a viajar.

Portugal aparece em segundo lugar com 18,2% das respostas, somente atrás de Itália que recebe
18,9%, mas à frente de França (15,5%) ou Grécia (8,6%). Destaque ainda para a referência aos
Açores, que aparece com 4,3% das menções.

Quanto a outros destinos mais distantes, Brasil recebe 1,3% das respostas, enquanto México 4,2%,
Caraíbas 9,5%EAU, 1,4%, Fiji, 0,1%, Filipinas 0,8%, Indonésia 2,3%, Maldivas 4,2%Tailândia 0,8%; EUA
8,7% ou Turquia 3,4%.

Espanha lidera, contudo, o ranking, apontando 53,7% dos espanhóis que este será o destino preferido
para as suas férias em 2021 e 2022.

Não se pense, no entanto, que existe uma correria desenfreada aos destinos mais procurados. A
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pesquisa do Travelzoo indica, também, quando é que os espanhóis planeiam as próximas viagens
internas e externas, aparecendo o mês de setembro de 2021 como a altura mais referenciada para fazer
férias domésticas ou mais regionais.

A pesquisa refere ainda que 16,7% dos espanhóis ainda não sabe quando viajará por Espanha, não se
sentido confortável em efetuar reservas neste momento, subindo esse valor para 26,7% quando se
trata de viagens ao estrangeiro, embora 19,3% indique que o mais provável é só viajar em 2022.
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Um dos conselheiros do Governo britânico para questões da
pandemia, diz que as viagens para fora do Reino Unido são
extremamente improváveis este Verão
Um dos conselheiros do Governo britânico para questões da pandemia, diz que as
viagens para fora do Reino Unido são extremamente improváveis este Verão

Um dos conselheiros do Governo britânico para questões da pandemia, diz que as viagens para fora do
Reino Unido são extremamente improváveis este Verão
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Nas notícias lá fora: AstraZeneca, turismo e multas no Reino
Unido
EUA questionam dados divulgados pela AstraZeneca quanto à eficácia da vacina. Espanha
espera recuperar 7,5 milhões de turistas e Reino Unido multa até 5.000 libras quem viaje
sem uma boa razão.

A pandemia de Covid-19 continua a marcar a atualidade internacional, desta vez as autoridades de saúde
americanas questionam a eficácia da vacina da AstraZeneca, depois dos resultados terem sido
anunciados na segunda-feira. Com o verão a aproximar-se as expectativas para o turismo são muitas,
em Espanha espera-se recuperar 7,5 milhões de turistas com o passaporte verde, mas no Reino Unido,
quem viaje sem uma boa justificação pode levar uma multa até 5.000 libras. Nos EUA, o próximo pacote
económico poderá chegar aos três biliões de dólares. Destaque ainda para Jack Dorsey, fundador do
Twitter, que vendeu o tweet inicial por 2,4 milhões de euros.

The New York Times

Autoridades de saúde americanas questionam resultados dos ensaios da AstraZeneca

As autoridades de saúde dos Estados Unidos disseram, esta terça-feira, que os resultados dos ensaios
nos EUA da vacina da AstraZeneca podem ter-se baseado em “informações desatualizadas”, podendo
assim ter dado uma “visão incompleta dos dados de eficácia”, lançando dúvidas sobre o anúncio feito no
dia anterior que indicava 79% de eficácia. Assim, instam a farmacêutica a trabalhar com os seus
especialistas “para rever os dados de eficácia e garantir que os dados mais precisos e atualizados sejam
tornados públicos o mais rápido possível”.

Leia a notícia completa no The New York Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

Reuters
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Multas de cinco mil libras para quem viaja para o estrangeiro

Multas de 5.000 libras (cerca de 5.800 euros) serão introduzidas a partir da próxima semana para
pessoas de Inglaterra que tentem viajar para o estrangeiro sem uma boa justificação, no âmbito das
novas regras implementadas no país até junho, devido à pandemia de Covid-19. As férias no estrangeiro
são atualmente proibidas e assim deverão continuar até ao final de junho, apesar de o país ir rever, em
abril, as medidas para se voltar a viajar.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês)

Cinco Días

Espanha espera recuperar 7,5 milhões de turistas no verão com passaporte de saúde

Depois de 12 meses numa situação complicada devido à pandemia, o turismo em Espanha aposta tudo
no passaporte de saúde. As empresas do setor pedem ao Governo espanhol celeridade na
implementação deste mecanismo, que até agora tem sido recebido com relutância em França (não quer
estabelecer obrigação de vacinação) e Alemanha (não quer compartilhar os dados de seus cidadãos). Em
causa está a possibilidade que este passaporte trará ao turismo de recuperar 7,5 milhões de turistas no
verão.

Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Bloomberg

Próximo pacote económico dos EUA pode chegar a três biliões de dólares

A Administração de Joe Biden está a considerar medidas no valor de três biliões de dólares (cerca de 2,5
biliões de euros) para incluir no pacote económico de longo prazo que se seguirá ao projeto de lei de
alívio da pandemia assinado no início de março. A proposta será apresentada ao Presidente americano
esta semana. As prioridades são as infraestruturas e as alterações climáticas, aliás, as despesas com
ambiente deverão levar uma boa parte do valor, cerca de 400 mil milhões de dólares (335 mil milhões
de euros).

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

CNBC

Jack Dorsey, fundador do Twitter, vende tweet inicial por 2,4 milhões de euros

O empresário de tecnologias de informação Sina Estavi, presidente da empresa Bridge Oracle, vai pagar
pelo primeiro tweet, do fundador da rede social Twitter Jack Dorsey, 2,9 milhões de dólares (2,4 milhões
de euros), que serão doados para caridade. Autenticado como original através do recurso à tecnologia
NFT (ativos únicos digitais), também usada há poucas semanas na venda de uma obra de arte digital por
69,4 milhões de dólares (58,4 milhões de euros), o tweet de 2006 foi vendido através de um leilão
online na plataforma Valuables. O tweet de Dorsey diz: “Estou só a preparar o meu twttr (twitter)”.

Leia a notícia completa na CNBC (acesso livre, conteúdo em inglês)
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RÁDIO COMERCIAL

23/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Portugal é o melhor destino europeu este ano
O site Best European Destinations diz que Braga, Porto e as praias do Algarve são
imperdíveis.

Portugal foi eleito pelo site European Best Destinations como melhor país europeu para visitar em 2021.

Visitado por mais de 6 milhões de viajantes por ano, o site reuniu dados de tráfego e de pesquisas nos
últimos meses, e criou um ranking dos melhores países para visitar este ano. Portugal foi o país mais
pesquisado, "pela beleza das suas paisagens, a sua gastronomia, a sua rica história e as suas magníficas
praias", segundo a publicação.

Destaque para Braga, "situada no norte do país, a cidade foi eleita o melhor destino europeu em 2021 e
será um destino obrigatório". Também "o Porto é um destino ideal para uma pausa na cidade de alguns
dias", pode ler-se no European Best Destinations.

Já as praias de Cascais e da região do Algarve são descritas como "perfeitas para recarregar as baterias
ao sol".
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JORNAL I

23/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO AMARAL SANTOS

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 0

Alfredo Casimiro reage e diz que “não está vendedor” da
Groundforce
Empresário afirma que “não mandatou T AP ou Estado” para negociarem ações da
Pasogal e recorda que venda tem de passar por ele. Aviapartner e Paulo Nuno Leite
estão interessados na em
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CORREIO DA MANHÃ

23/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 6670

REACH: 0

Restauração vive dias dramáticos e perde fé
Com o dinheiro a acabar, alguns empresários confessam estar no fim da linha e pensam
mudar de vida

44/52



CORREIO DA MANHÃ

23/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAQUEL OLIVEIRA

FAV: 3

AVE: € 6670

REACH: 0

500 inscritos por dia nos centros de emprego
Dados divulgados ontem revelam que há 431 843 desempregados registados oficialmente
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DN

23/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 0

Trabalhadores da Groundforce já receberam salários em atraso
Para já, estão asseguradas as condições de laboração. Mas o futuro ainda é incerto,
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PÚBLICO

23/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MIGUEL DANTAS

FAV: 4

AVE: € 3715

REACH: 0

Europa a várias velocidades.Turismo no Verão é “passo maior do
que a perna”
Alerta de especialista em saúde internacional
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VISÃO

23/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Novo projeto para valorização e defesa da floresta portuguesa
lançado hoje
O projeto rePLANT , que pretende dar a conhecer novas tecnologias e criar serviços nas
áreas da gestão integrada da floresta e do fogo, tem um investimento de 5,6 milhões de
euros e vai ser lançado hoje

Em declarações à Lusa, Carlos Fonseca, diretor científico e tecnológico do ForestWISE — Laboratório
Colaborativo para Gestão Integrada da Floresta e do Fogo, que fará a gestão do rePLANT com a The
Navigator Company, contou que o projeto de âmbito nacional vai “fazer toda a diferença no setor
florestal”.

O rePLANT, apoiado pelo Compete Portugal 2020, através dos programas POCI e Lisboa 2020, junta 20
entidades e envolve mais de 70 investigadores e técnicos especializados, sendo desenvolvido até junho
de 2023.

Está dividido em três grandes áreas de ação e integra iniciativas como a monitorização da floresta
através de câmaras óticas, o desenvolvimento de novos modelos de gestão florestal sustentável para as
principais espécies florestais portuguesas ou o uso da robótica nas operações florestais.

“Este projeto surge no âmbito dos programas mobilizadores e constitui uma oportunidade única para
criar as bases para a transformação que é necessária no setor florestal”, disse o diretor científico e
tecnológico.

Segundo Carlos Fonseca, um dos pontos fortes é a junção de entidades, a união das empresas com
maior relevância no setor florestal com empresas das áreas energéticas e tecnológicas que se
associaram à academia e ao conhecimento para definir as melhores estratégias para esta
transformação.

“Estamos a falar da valorização do mundo rural, um dos temas centrais do nosso país, e estamos
também a falar da valorização das pessoas, da paisagem, que é muito relevante para outras atividades
como o turismo”, salientou.

O rePLANT pode, segundo Carlos Fonseca, funcionar como ponto de partida para a transformação “em
prol de uma floresta mais sustentável, mais ao encontro daquilo que vão ser as gerações futuras”.
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O consórcio multidisciplinar reunido pelo ForestWISE vai implantar oito estratégias, estruturadas em
atividades de investigação industrial de três grandes setores: gestão da floresta e do fogo (liderado pela
Sonae Arauco e Instituto Superior de Agronomia), gestão do risco (REN e Universidade de Coimbra), e
economia circular e cadeias de valor (The Navigator Company e ForestWISE).

“A primeira, gestão da floresta e do fogo, tem em vista a investigação de novos modelos, a investigação
de uma das espécies mais comuns no nosso país, mas que precisa de uma visão mais específica, que é o
pinheiro”, disse.

Esta linha de ação, acrescentou, vai contar com o envolvimento muito direto dos proprietários florestais
e das suas organizações, nomeadamente na obtenção de informação que permita conhecer melhor a
floresta que estão a gerir.

“Uma segunda linha, a gestão do risco, pretende criar sistemas de monitorização, de vigilância das
florestas através da instalação de câmara óticas nos próprios postes de alta tensão da REN e que nos vai
permitir obter informação real, meteorológica e da própria vegetação, do crescimento da vegetação,
mas também pode dar informação sobre o comportamento do fogo e, com esta informação, até numa
ótica de supressão de combate, termos um grande apoio à decisão”, contou o representante.

Por fim, a vertente da economia circular e cadeias de valor está vocacionada para a aplicação no terreno
de tecnologias que permitam trazer valor acrescentado ao nível da biomassa.

“Naturalmente é aproveitada para diferentes fins, mas tem custos de operação e de retirada da floresta
relativamente elevados, e há aqui todo um processo que envolve tecnologia e automação no sentido de
reduzir custos das operações”, realçou.

Carlos Fonseca contou também que o projeto vai ter incidência em todo o país, mas grande parte das
áreas-piloto está nas regiões do país com maior mancha florestal: Norte e Centro.

Ainda assim, os impactos estimados são a nível nacional e prevê-se que as tecnologias aplicadas e os
modelos de gestão possam ser depois exportados para outros países, inclusive na bacia do
Mediterrâneo, com características mais semelhantes a Portugal.

No que diz respeito aos resultados, Carlos Fonseca apontou para o médio/longo prazo.

“Estou em crer que a floresta terá resultados no médio, longo prazo. É a pensar nas gerações futuras,
não é para ter resultados no imediato. Estamos a criar as bases para a transformação da floresta, para
uma melhor floresta, mais sustentável e que traga riqueza, de facto, aos territórios e aos proprietários
florestais”, concluiu.

DD // ROC

.
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