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Capacidade aérea e apoio da banca essenciais na recuperação do
turismo
O turismo no país foi o mote de mais uma edição da Conferência Retomar Portugal, esta
quinta-feira. Os convidados fizeram um balanço dos últimos meses e apontaram medidas
para a recuperação económica em diversas áreas do setor.

Foi debatida a necessidade de reposição da capacidade aérea, nomeadamente através da TAP e da
construção de um novo aeroporto em Lisboa. A ausência de apoio às empresas de turismo por parte da
banca também esteve em cima da mesa.
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30 Aventuras em Fim de Férias
EST AMOS A MENOS DE DUAS SEMANAS DO INÍCIO DAS AULAS E PODE-SE
T RANSFORMAR A ANSIEDADE DO REGRESSO À ROT INA EM ENERGIA BOA PARA MAIS
ALGUMAS AVENTURAS COM SABOR A FÉRIAS EM FAMÍLIA.
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PRR: o plano do futuro no país do passado
O PRR trará inúmeros projetos com visão de futuro que vão tornar Portugal mais forte,
mas se o território não permitir que essas ideias se instalem nas diversas regiões, então
tudo não passará de uma oportunidade perdida.

É com toda a pompa e circunstância que quase todos os dias vemos, e ouvimos, o primeiro-ministro e
todo o Governo a reboque falarem do tão afamado Plano de Recuperação e Resiliência, a tal ‘bazuca’
que nos vem salvar dos efeitos que quase um ano e meio de pandemia provocaram na economia
nacional. O plano parece ter os ingredientes perfeitos para fazer Portugal sair mais forte desta nova crise.
Ao todo mais de 16 mil milhões de euros distribuídos ao longo dos próximos seis anos.

Mas será que tantos apoios e tamanha vontade terão espaço num país onde a burocracia ainda impera?
Num país onde o território é gerido como há mais de 15 anos, com regiões a ultrapassarem os 25 anos?
Num país onde o ordenamento territorial se mantém igual ao que era, quando a digitalização ainda dava
os seus primeiros passos? O PRR vai esbarrar em todos estes problemas. E não haverá ‘bazuca’ que
consiga destruir a inoperacionalidade da máquina estatal portuguesa, principalmente quando os projetos
começarem a bater à porta das autarquias.

Os Planos Diretores Municipais que temos hoje em dia estão, na maioria dos casos, completamente
desatualizados e a lei não é cumprida na maioria dos municípios. Nem nos planos do próprio Estado,
como o PROT Algarve e POOC Vilamoura-VRSA. No Algarve há casos em que não se mexe no
ordenamento do território há quase 30 anos, quando deveria haver uma revisão de 10 em 10 anos.
Como é que se pode querer virar Portugal para o Futuro se o que temos são as mesmas regras do
passado?
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Não podemos pôr em causa um programa que está bem pensado e bem desenhado, simplesmente
porque decisões que deveriam ser tomadas em meses ficam em gavetas durante anos. O PRR trará
inúmeros projetos com visão de futuro que vão tornar Portugal mais forte, mas se o território não
permitir que essas ideias se instalem nas diversas regiões, então tudo não passará de uma oportunidade
perdida. Serão milhões de euros desperdiçados por questões meramente administrativas.

Não nos basta ter boas ideias, ter grandes empreendedores, precisamos que os projetos sejam
concretizáveis onde fazem mais sentido. No Algarve, há muito que se fala na necessidade de um centro
intermodal que promova a ligação ferroviária ao aeroporto, mas com os atuais Planos Diretores
Municipais, muito dificilmente há decisão, em tempo útil, acerca do local para o construir. Já para não
falar acerca da incapacidade crónica em se decidir acerca da construção de um novo hospital. O mesmo
acontece com empresas tecnológicas que se apresentarem um projeto para se instalarem num
município algarvio vão ver as suas expectativas goradas porque há 20 ou 30 anos esses investimentos
não existiam e, como tal, não têm expressão no atual ordenamento territorial. O mesmo acontece com
a habitação porque muitos PDM não têm espaço para a edificação de habitação a custos ajustados à
carteira da maior parte dos portugueses.

Engane-se quem pensa que este cenário é apenas especulação. Já está a acontecer, e mesmo sem a
bazuca. Em Sines, o data center, que foi anunciado com a presença de António Costa e Pedro Siza
Vieira, no passado mês de abril, pode não vir a passar disso mesmo, de um anúncio. Os milhares de
empregos podem nunca chegar e os 3,5 mil milhões de euros de investimento não vão sair da carteira.
Tudo porque há cerca de um ano, o Conselho de Ministros classificou o terreno onde o projeto irá nascer
como Zona Especial de Conservação. Se não se encontrar uma alternativa, vai tudo por água abaixo.

Será isso que queremos para os 16 mil milhões de euros que vêm de Bruxelas? Será que queremos ficar,
uma vez mais, para trás no comboio da União Europeia? O PRR é uma oportunidade única e temos que a
agarrar e tirar, dele, o maior partido.

Os municípios terão um papel fundamental na concretização dos projetos que venham a ser
apresentados. Mas para isso é preciso agilizar as alterações aos Planos Diretores Municipais. Não se pode
continuar a permitir que fiquem presos nas secretárias dos ministros anos a fio à espera de autorização.
Não podemos levar três, quatro, cinco anos a aprovar um novo PDM, porque nessa altura a ‘bazuca’ já
acabou. Nessa altura o comboio seguiu e nós teremos que fazer o mesmo percurso que os nossos
parceiros, mas a pé.

António Costa está confiante que Portugal será um dos melhores a executar o PRR em toda a Europa.
Confiança parece não faltar ao nosso chefe de Governo. Mas talvez seja necessário avivar a memória ao
agora primeiro-ministro que, enquanto presidente da Câmara Municipal de Lisboa, aprovou um PDM oito
anos depois do previsto, queixando-se dos problemas para a atividade económica da cidade quando as
regras não são claras.

Afinal, os anos passaram, mas a burocracia permanece intacta e vai funcionar como um entrave ao
desenvolvimento do país e, uma vez mais, serão os municípios mais afastados dos grandes centros
urbanos os prejudicados.

Só esperemos que em 2026, quando todos os países estiverem a festejar a resiliência das suas
economias, Portugal não esteja apenas resignado por ter deixado passar mais uma oportunidade de se
juntar às maiores economias europeias.

Professor na Universidade do Algarve
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Covid-19: Madeira vai recomendar uso de máscara no exterior
O presidente do Governo da Madeira considerou hoje "incompreensível" a eventual
alteração da legislação nacional sobre obrigatoriedade do uso da máscara para prevenir
a covid-19, anunciando uma recomendação regional para que a medida se mantenha no
arquipélago

Miguel Albuquerque falava à margem da inauguração de um empreendimento imobiliário no Funchal que
representou um investimento na ordem dos 26 milhões de euros.

O chefe do executivo regional de coligação PSD/CDS salientou que depois de serem “auscultadas” as
autoridades de saúde da Madeira, o executivo madeirense decidiu “adotar uma recomendação regional
de manutenção do uso da máscara no exterior em qualquer circunstância no sentido de preservar e
prevenir a propagação do covid-19”.

O governante madeirense argumentou que esta decisão acontece porque a lei sobre esta matéria “vai
ser alterada na Assembleia da República” e a região não tem competência para legislar em matéria de
Direitos, Liberdades e Garantias.

“Nós dissemos que íamos manter todas as medidas até alcançarmos os 85% da vacinação completa da
população e mesmo os 85% não é uma garantia que não existam surtos”, sublinhou o responsável,
exemplificando com a situação se está a registar em Israel, que tem identificado “10 mil casos por dia”.

Miguel Albuquerque defendeu que “as pessoas devem continuar a usar a máscara na rua, porque o uso
de máscara vem prevenir a propagação sobretudo destas variantes” do novo coronavirus

“Não podemos e não percebemos porque vai ser alterada a legislação nacional. Também ninguém
percebe porque é que isso vai acontecer, e, independentemente disso, nós queremos é que as pessoas
continuem a usar as máscaras”, reforçou.

O presidente do governo insular opinou que as pessoas pensam que “está tudo ótimo”, mas hoje foi
detetado um novo surto na região, com 25 pessoas infetadas na freguesia da Camacha, concelho de
Santa Cruz.

Ña opinião de Miguel Albuquerque recordou que a Madeira foi a primeira região a propor a sua utilização,
que foi posteriormente adotada a nível nacional
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O líder insular criticou que numa altura em que está a ser atingida a meta dos 85% da população
vacinada, “decidiram no continente, não sei porquê, qual a razão, tirar a máscara na rua”.

“Nós recomendamos que devemos usar a máscara”, sustentou, argumentando que atualmente se
verifica uma proximidade entre as pessoas, surgem novas variantes e a Madeira é “uma região aberta ao
exterior, com uma densidade populacional diferente da do continente, com o inicio de aulas, tudo isso
implica prudência, bom senso e cuidado”.

Por isso, o governante regional assegurou que na Madeira “os testes vão manter-se” para os viajantes

“Temos de ter bom senso. Acho que não custa nada usar a máscara. Não podemos obrigar, mas vamos
recomendar” no exterior, realçou.

Miguel Albuquerque garantiu que o Governo Regional “não vai alterar nada” na região e “as medidas
estão todas em vigor, com exceção desta alteração que querem fazer no continente da história da
máscara que ninguém percebe”.

Hoje o Conselho do Governo da Madeira anunciou que mantém a obrigatoriedade de testes PCR nos
aeroportos e vai exigir a apresentação de testes antigénio nos portos, tendo em conta a retoma dos
navios de cruzeiro já a partir desde mês.

De acordo com os dados mais recentes da Direção Regional de Saúde, o arquipélago da Madeira, com
cerca de 250 mil habitantes, regista 164 casos ativos de covid-19, num total 11.429 confirmados desde
o início da pandemia e 75 mortos associados à doença.

A covid-19 provocou pelo menos 4.593.164 mortes em todo o mundo, entre mais de 222,46 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 17.836 pessoas e foram contabilizados 1.052.127 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.

AMB (DC)// RBF
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Vacinação é fator decisivo para impulsionar toda a fileira do
turismo
Melhorias já foram visíveis neste verão devido à maior segurança que os turistas sentem,
mas a crise económica ainda está longe de ter sido ultrapassada

12/20



13/20



TSF ONLINE

09/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 40244

Turismo algarvio tenta regressar aos números dourados de 2019
O setor conta com boas perspetivas para o mercado do golfe durante os meses de
inverno.

No aeroporto de Faro já se veem grupos de golfistas a chegarem com os seus sacos às costas. A
segunda quinzena de setembro marca o início da época de golfe, um mercado que dá ao setor do
turismo um fôlego para se manter durante o inverno.

O presidente da Associação Regional de Golfe do Sul adianta que as perspetivas apontam para um
retomar dos números de 2019.

"Temos boas perspetivas e muitas reservas para os campos de golfe." No entanto ressalva que "ainda
não há pagamentos nenhuns por isso estas pessoas ainda podem cancelar", afirma José Matias.

O Reino Unido e a Irlanda em conjunto representam cerca de 73% das voltas de golfe numa região que
tem mais de 40 campos. O Algarve contribui com mais de um milhão de voltas, o que significa 70% do
setor do golfe a nível nacional. É sabido também que, habitualmente, os turistas que chegam para jogar
golfe têm maior poder de compra. "No Algarve não estou a ver outra atividade no inverno que consiga
movimentar tanto negócio", diz José Matias. "São os rent-a-cars, os transferes, os restaurantes, os
bares e, claro, a hotelaria."

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve lembra também que em meados de outubro os
ingleses fazem uma pausa no calendário escolar e procuram habitualmente o Algarve para passar as
férias com os filhos. Durante os meses da chamada época baixa há outras provas em carteira que
podem trazer turistas à região. "Temos o Moto GP em novembro com o nosso Miguel Oliveira a correr
no Algarve e o Masters de Portugal em Golfe, por isso temos a ambição de alargar a procura externa",
revela João Fernandes.

O presidente da ERTA faz também um balanço positivo do verão, apesar das contingências verificadas
com a pandemia. "Tivemos cerca de 51% de taxas de ocupação em julho e 76% em agosto." "É um
sinal positivo para uma retoma que se espera venha a consolidar-se em abril do próximo ano", conclui.
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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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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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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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