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Pagar melhores salários e subir preços ou recorrer a imigrantes?
Hotéis debatem saídas para a falta de pessoal
A dificuldade em recrutar trabalhadores numa fase em que o turismo começa a recuperar
da cise provocada pela covid-19 está a ser uma das questões mais debatidas do
congresso da hotelaria que decorre no Algarve. Para a AHP, é preciso uma "revolução"
nos métodos de contratação que até aqui vigoravam

A pandemia veio acentuar a falta de pessoal no turismo e este é um dos problemas mais graves que o
sector enfrenta nesta fase de recuperação, prevendo recorrer agora à contratação massiva de
imigrantes. O défice de mão de obra está a ser uma das questões mais debatidas no congresso da
Associação da Hotelaria de Portugal, "O Turismo tem Futuro ", que decorre em Albufeira até 12 de
novembro.

Raul Martins, presidente da AHP, já avançou o objetivo de contratar imigrantes de países da CPLP, ou
mesmo filipinos, para suprir esta escassez no sector. Segundo um inquérito interno da associação, os
hoteleiros precisam, no imediato, de preencher cerca de 15 mil postos de trabalho, sobretudo em cargos
de recepção, serviço de mesa ou cozinha, mas também em outras áreas.

"O capital humano é para o nosso sector o desafio da década", sublinhou Raul Martins, explicitando que
"o nível de escolaridade dos portugueses melhorou, também há mais pessoas que emigraram e não
temos gente suficiente para as necessidades do turismo. Temos de olhar para o exterior, como fez
França ou Inglaterra".

Face à necessidade de contratar imigrantes, com a falta de pessoal que se vive no turismo, "temos de
pensar em criar condições para estas pessoas poderem vir e não ficarem a dormir na rua", sublinhou
Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo hoteleiro Vila Galé. "Temos de receber bem os emigrantes
porque vamos precisar deles", sublinhou.
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Rebelo de Almeida realçou o risco de se assistir "à entrada de verdadeiros 'cavalos de Troia', e de
repente a autenticidade do país perde-se, já se assiste em muitas zonas de França ou do Reino Unido".
Frisando ser defensor da solução de dar trabalho a imigrantes ou refugiados, o hoteleiro sustentou que
"é preciso gerir esta situação com equilíbrio ".

"Temos de trazer mais pessoas a Portugal, mas também tornar o sector do turismo mais atrativo a nível
de carreira", notou ainda Luis Araújo, presidente do Turismo de Portugal.

A questão dos salários baixos já era uma condicionante no turismo antes da pandemia. "Em Portugal
ganha-se pouco. O que devemos sobretudo fazer é criar condições de remunerar melhor quem merece",
sustentou o presidente da Vila Galé.

"Os salários já estão a aumentar, sobretudo com processos de transferência que estão a verificar-se de
pessoal de uns hotéis para outros", referiu Raul Martins, presidente da AHP. O presidente da associação
lembrou que uma subida generalizada de salários levaria inevitavelmente a um aumento de preços nos
hotéis. "E 40% do nosso mercado é interno. Suportaria que vendêssemos quartos muito mais caros?",
questionou.

"O turismo não tem futuro se não tiver pessoas", lembrou Cristina Siza Vieira, presidente executiva da
AHP, frisando que "a adaptação aos novos tempos mexe profundamente com a forma como até aqui se
fazia a contratação, é uma revolução. A situação já não é os trabalhadores a adaptarem-se às
empresas, é as empresas a terem de se adaptar aos trabalhadores ".

"EMPREGADOS DE MESA NÃO PODEM SER SÓ
CARREGADORES DE PRATOS"
Como recrutar? Que adaptações as empresas têm de fazer para captar e reter os trabalhadores pós-
pandemia? Foram os temas de sinopse que o painel do congresso dedicado ao 'capital humano' se
propôs abordar.

"A matéria-prima principal do nosso sector são as pessoas. Se somos tão bons e recebemos tantos
prémios, porque não fazer uma subida de preços em linha com a qualidade do que oferecemos em
termos de produto?", destacou Marta Sotto-Mayor, formadora e consultora em hotelaria. "Haja a
coragem de cobrar o que vale o produto das nossas organizações, sem medo de perder os clientes".

Mas este objetivo implica uma viragem total na forma como os trabalhadores são encarados pelas
empresas turísticas que os empregam. "Os decisores não podem ter empregados de mesa que são só
carregadores de pratos, na verdade eles ajudam a vender a gastronomia ou os vinhos, e podem
contribuir muito para o aumento da rentabilidade", sustentou a formadora. "Todos pedimos turistas de
qualidade, que pagam bem, e não poderão sentir essa qualidade com um mero carregador de pratos".

Perante o atual problema de falta de mão-de-obra, e a fuga de trabalhadores para outros sectores que
se acentuou com a pandemia, Marta Sotto-Mayor advertiu que de nada serve os hoteleiros "deitarem as
mãos à cabeça", e que "novos problemas não podem ser resolvidos com as velhas respostas".

O caminho para "a retenção e capacitação de pessoas" no turismo passa também pela componente do
"salário emocional ", ou seja, programa de benefícios, incluindo seguros de saúde ou mesmo inscrição
em ginásios, adoptados ao perfil de cada trabalhador - até porque as funções de turismo são
tradicionalmente mal pagas, mas exigentes a nível de horários, indicaram especialistas ouvidos neste
painel.

"Vamos ter de investir muito dinheiro (na captação e formação de recursos humanos), mas tem de ser
canalizado para as pessoas que efetivamente queremos reter, e cada vez mais há que dar valor à
remuneração variável ", apontou Rita Almada, gestora no grupo Sonae de 'people analytics', ferramenta
de apoio à gestão na tomada de decisões sobre recursos humanos.

"Falamos de escassez de mão-de-obra, num momento de pressão das empresas para geração de valor
e que obriga a um controle de custos mais apertado, e na verdade estamos a viver uma guerra de
captação de talentos ", concluiu.
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Os trabalhadores do ramo da hotelaria e restauração
manifestaram-se hoje por melhores condições de trabalho
Os trabalhadores do ramo da hotelaria e restauração manifestaram-se hoje por
melhores condições de trabalho

Os trabalhadores do ramo da hotelaria e restauração manifestaram-se hoje por melhores condições de
trabalho
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Trabalhadores da hotelaria reclamam melhores condições
Os trabalhadores do ramo da hotelaria e restauração manifestaram-se hoje por
melhores condições de trabalho. Contestam os baixos salários e os horários que dizem
não permitem uma fácil conciliação com a vida familiar.

Os trabalhadores do ramo da hotelaria e restauração manifestaram-se hoje por melhores condições de
trabalho. Contestam os baixos salários e os horários que dizem não permitem uma fácil conciliação com
a vida familiar.

Entre dirigentes, delegados sindicais e trabalhadores, perto de 50 pessoas reclamaram também a revisão
do contrato coletivo de trabalho.

A manifestação aconteceu à porta do trigésimo segundo Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo no
Algarve.
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Os trabalhadores da Hotelaria e Turismo estão hoje em protesto
junto ao Congresso da Associação da Hotelaria de Portugal que
decorre em Albufeira no Algarve
Os trabalhadores da Hotelaria e T urismo estão hoje em protesto junto ao Congresso da
Associação da Hotelaria de Portugal que decorre em Albufeira no Algarve

Os trabalhadores da Hotelaria e Turismo estão hoje em protesto junto ao Congresso da Associação da
Hotelaria de Portugal que decorre em Albufeira no Algarve

5/39



JORNAL DE NOTÍCIAS

12/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • EDUARDO PINTO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Azeite quer seguir caminho do vinho na captação de turistas
Oleoturismo pouco desenvolvido, ao contrário do que acontece em vários países
europeus

6/39



7/39



PUBLITURIS

12/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • DOSSIER

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: -1

Cruzeiros recuperam confiança e retomam rota de crescimento
Apesar do impacto da COVID-19, com a pandemia a dar sinais de melhoria, os cruzeiros
já estão a retomar a normalidade, fruto dos protocolos de saúde e segurança e outras
medidas adotadas para combater o vírus e que permitiram recuperar a confiança.
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Porto: TAP perde 70% dos passageiros face a 2019
Resultados aquém das previsões, menos passageiros e ultrapassados pela direita pelos
seus concorrentes mais diretos. Se agosto foi mau, a companhia aérea portuguesa viu o
cenário ficar ainda mais negro no mês de setembro
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easyJet diz que é possível manter preços dos bilhetes e TAP
duvida
CEO da T AP disse duvidar que seja possível não transferir para o consumidor parte da
grande escalada dos preços do petróleo

A easyJet descartou hoje repercutir a alta dos preços dos combustíveis nos bilhetes de avião,
considerando que seria "contraproducente" na retoma que se inicia, enquanto a TAP admite que poderá
ter essa necessidade.

"Seria contraproducente num momento em que temos que estimular, recuperar a confiança do
consumidor, se fossemos obrigados por causa da crise energética a aumentar os preços", afirmou o
diretor da easyJet em Portugal, José Lopes, no 32.º Congresso da Hotelaria e Turismo, promovido pela
Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que decorre em Albufeira até sexta-feira.

A sustentar esta convicção, José Lopes disse basear-se com o facto de a companhia low-cost (de baixo
custo) ser "uma empresa financeiramente forte", nomeadamente depois de ter ido "recentemente ao
mercado" capitalizar-se, com os acionistas a terem "respondido de forma positiva a um aumento de
capital".

Já a presidente executiva (CEO) da TAP, Christine Ourmières-Widener, também presente no congresso,
disse duvidar que seja possível não transferir para o consumidor parte da grande escalada dos preços do
petróleo, que se refletem também no 'jet-fuel', o combustível para aviões.

"O que é seguro hoje em dia e que acredito verdadeiramente, é que o combustível -- e talvez tenhamos
uma posição diferente [de José Lopes] nisto -- tem um impacto nos preços", afirmou a CEO da TAP,
acrescentando, nesta lógica, que "as previsões da indústria global são de aumento das tarifas, porque
não há muitos instrumentos para cobrir o aumento do preço dos combustíveis".

Um dos instrumentos trata-se de contratos de hedging [compras futuras de combustível], política que
ambos os responsáveis dizem estar a fazer, mas que será insuficiente para cobrir o atual aumento de
custos.
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"As companhias veem a recuperação lenta como uma oportunidade. Estamos a voar com 80% da nossa
capacidade e a recuperação terá lugar passo a passo", afirmou a responsável da companhia aérea de
bandeira, ressalvando, no entanto, que "com um grande aumento do preço do combustível, nem
mesmo uma boa política de 'hedging' poderá cobrir o aumento dos custos".

Já sobre a recuperação na aviação, José Lopes lembrou que "globalmente a capacidade apenas será
retomada em 2023" e que "os níveis de procura apenas serão retomados em 2024", mas que está
convencido que em Portugal a retoma será antecipada.

"Felizmente aqui em Portugal achamos que chegará antes. Em Portugal espero que já em 2022 a
easyJet possa apresentar níveis pelo menos iguais a 2019, senão até superiores", concluiu.

O Congresso promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) vai decorrer até sexta-feira em
Albufeira, e conta com um número recorde de inscritos, quase 600, para um "reencontro" que a
associação do setor quer que marque "o momento de 'recomeçar'", como disse a vice-presidente da
AHP, Cristina Siza Vieira, à Lusa.
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Rui Rio dá a mão ao PS e Rangel afasta cenários
Líder do PSD admite viabilizar se perder as Legislativas e acelera campanha com proposta
de baixa de impostos
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VIDA ECONÓMICA
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Linhas de apoio devem ter acesso simplificado, ágil e universal
ANA JACINTO, SECRETÁRIA-GERAL DA AHRESP, CONSIDERA
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Retirar base da Portela pode ser solução rápida
Proposta é do diretor para Portugal da EasyJet, enquanto não há um novo aeroporto em
Lisboa
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Novo aeroporto não ficará pronto tão cedo: "o mais urgente é
aumentar a capacidade da Portela tirando de lá a base militar",
defende Easyjet
ANA adverte que o aeroporto da Portela irá ficar sem capacidade em 2023 face à
recuperação dos fluxos turísticos que se está a verificar

É "urgente" avançar com num novo aeroporto em Lisboa num momento em que os fluxos turísticos
estão a recuperar da crise aberta com a covid-19, mas no imediato a prioridade deverá estar na
expansão da Portela - defenderam as companhias aéreas no congresso "O Turismo tem Futuro " que
decorre em Albufeira, promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

"É preciso ter consciência que essa solução não vai ser implementada täo cedo, e não o podemos
esperar até 2025 ou mesmo 2028. Até lá estamos a perder oportunidades em Lisboa, e o mais urgente
de momento é o crescimento da Portela", frisou José Lopes, diretor da Easyjet para Portugal.

"Podemos aumentar já a capacidade da Portela tirando de lá a base militar", propôs o responsável da
Easyjet, salientando: "temos imensas restrições por causa das bases militares que existem à volta do
aeroporto de Lisboa e não podemos continuar a ter à volta de Lisboa quase mais bases militares que
aviões comerciais".

Retirar a base militar da Portela "traz no imediato enormes ganhos de eficiência ao aeroporto, mais do
que tirar de lá a manutenção da TAP", considerou o diretor da Easyjet. "Não podemos pôr em causa um
projeto tão importante para a economia nacional, a recuperação do turismo, para termos uma base
aérea na Portela", frisou.
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A CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, descartou no congresso da AHP a possibilidade de retirar a
área de manutenção do aeroporto, tendo em conta que esta operação é crucial para as rotas no 'hub'
de Lisboa.

Com os níveis de recuperação de fluxos que se estão a verificar, a Portela não será suficiente e "vamos
precisar de mais capacidade em Lisboa a partir de 2023", advertiu o CEO da ANA Aeroportos, Thierry
Ligonnière. "Era urgente fazer um novo aeroporto, o tempo que o país está a perder é dinheiro, e muito
dinheiro, nos próximos três a quatro anos são centenas de milhões de euros perdidos para a economia
nacional ", sublinhou Thierry Ligonnière, lembrando que o projeto do aeroporto "já passou por três
governos, e o país precisa muito desta capacidade".

Segundo o CEO da ANA, quanto à expansão do atual aeroporto "a primeira coisa a fazer é saber qual é a
sua capacidade real, e tem havido muitas vozes a dizer que não se pode pôr lá nem mais um avião". A
ANA afirma-se disponível a investir na expansão da Portela, mas precisa de ter certezas se o aeroporto
irá continuar.

Portugal está a evidenciar rápidos ritmos de retoma de procura turística externa face a outros países na
sequência da pandemia, também pelo sucesso das campanhas de vacinação. "Vamos conseguir estar
pelo menos um ano à frente do resto da Europa na recuperação da procura de turistas", adianta o
responsável da Easyjet a nível nacional.
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Linha de €150 milhões para reforçar oferta turística disponível
este mês
O ministro de Estado, da Economia e da T ransição Digital disse hoje que espera que a
linha de 150 milhões de euros, anunciada em setembro, para reforçar «a oferta
existente» no sector turístico esteja disponível ainda este mês.
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«Esperamos ainda antes do final do mês ter a famosa linha dos 150 milhões de euros disponíveis nas
instituições de crédito e esperamos ainda antes do final do ano ter uma linha de recapitalização
estratégica disponível», afirmou Pedro Siza Vieira no 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, em
Albufeira.

«Não tenho a certeza de que consigamos ter o Programa Reforçar para ajudar as empresas a amortizar
as suas linhas de crédito garantidas porque não temos Orçamento do Estado para o próximo ano, mas
esperemos que isso possa ser compensado», acrescentou.

Em 27 de setembro, em Coimbra, antes de ter sido chumbado o Orçamento do Estado para 2022, o
ministro anunciou que o governo ia continuar a lançar linhas de crédito para apoiar o sector do turismo,
cuja retoma em curso ainda «vai ser lenta».

Ao intervir na sessão de abertura da Conferência Mundial do Turismo, promovida pela Confederação do
Turismo de Portugal (CTP), Pedro Siza Vieira anunciou, na altura, que nas próximas semanas seria
lançada uma nova linha de 150 milhões de euros para reforçar a oferta existente.

«Nos próximos tempos precisaremos de continuar a apoiar as empresas do sector turístico, porque
apesar de já estar aí a retoma ela ainda vai ser lenta», disse o governante.

O ministro disse que estava em curso o programa Retomar para ajudar as empresas nas «discussões
que estão a ter com os seus bancos no sentido de assegurarem o ajustamento dos seus créditos sobre
moratórias às condições operacionais que podem antecipar».

Este programa vai, então, ser reforçado com 150 milhões de euros, «quer no Turismo de Portugal, quer
no sistema bancário para pequenas e médias empresas», adiantou.

Pedro Siza Vieira anunciou ainda, em Coimbra, o lançamento do programa Adaptar para atribuir
incentivos a empresas do sector para fazerem «pequenos investimentos para adequar as suas ofertas
àquilo que são as novas condições de operação».

Para o início do ano estava previsto, assim, o lançamento do programa Reforçar, para empresas que
pretendam começar a reduzir o seu endividamento ao abrigo das linhas COVID-19.

«Permitiremos que as empresas dos sectores mais afetados possam ter acesso a um incentivo a fundo
perdido, desde que coloquem montantes do mesmo valor para amortizarem o seu endividamento
atual», frisou o governante.

O ministro garantiu ainda que o governo vai manter nos próximos meses o regime de apoio à retoma
progressiva, que apoia os sectores mais afetados com o pagamento de parte dos salários dos
trabalhadores quando as empresas não tenham capacidade de os fazer plenamente.

«É uma medida de proteção ao emprego que, ao mesmo tempo, constitui também um alívio à
tesouraria das empresas durante estes tempos de alguma incerteza», disse em 27 de setembro.

O Congresso promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) vai decorrer até sexta-feira em
Albufeira, e conta com um número recorde de inscritos, quase 600, para um «reencontro» que a
associação do sector quer que marque «o momento de recomeçar», como disse a vice-presidente da
AHP, Cristina Siza Vieira, à Lusa.

Link Notícia
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Governo sem certezas sobre avanço do programa Reforçar
devido ao chumbo do OE
Ministro da Economia diz não ter certezas sobre avanço do Programa Reforçar devido ao
chumbo do Orçamento do Estado para 2021.

O Governo anunciou em outubro várias medidas para ajudar as empresas do turismo, mas o chumbo do
Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) poderá atrasar esses apoios, ou até mesmo pô-los em
causa. De acordo com o ministro da Economia, não há certezas sobre o avançar do programa
Reforçar, exatamente por causa do “chumbo” do documento proposto pelo Executivo.

A 27 de setembro, no Dia Mundial do Turismo, Pedro Siza Vieira anunciou que o Governo iria lançar uma
linha de crédito de 150 milhões de euros para as empresas do turismo, destinada a médias e grandes
empresas. No mesmo dia, o ministro anunciou também outras medidas para o setor, entre as quais um
programa de recapitalização estratégica e o programa Reforçar. Contudo, desde então, nada mais se
soube.

Esta quarta-feira, durante o 32.º Congresso da Hotelaria e Turismo, que decorre até sexta-feira em
Albufeira, o governante levantou o véu, sobretudo numa altura em que a hotelaria tem vindo a
pressionar o Governo em busca de mais informações. “Esperamos ainda antes do final do mês ter
disponível a linha de 150 milhões de euros e antes do fim do ano ter a linha de recapitalização
estratégica”, disse Pedro Siza Vieira.

Contudo, haverá apoios em risco devido ao chumbo do OE. “Não tenho a certeza se conseguimos
ter o Programa Reforçar, para ajudar as empresas a negociar os créditos, porque não temos
OE, mas espero que isso possa ser alcançado”.

O programa Reforçar visa “apoiar as empresas que pretendam começar a reduzir o seu
endividamento, ao abrigo das chamadas linhas Covid”, explicou Siza Vieira em setembro, no Dia
Mundial do Turismo. De acordo com informação do Governo, destina-se à capitalização de micro e
pequenas empresas.
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ALGARVE RESIDENT

11/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 46

PROGRAMA • SPORT

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

Quinta do Lago South Course claims “Best in Portugal” global
honour
Quinta do Lago's decision to invest in a 7 million upgrade of its South Course has won
instant recognition after the iconic lay-out was named as 'Portugal's Best Golf Course' at
the eighth annual World Golf Awards.
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BARLAVENTO

11/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Caravela Boa Esperança vai ter nova vida dedicada aos
Descobrimentos
Candidatura transfronteiriça ao fundos europeus vão permitir a recuperação da Caravela
Boa Esperança. T urismo do Algarve vai transformar a histórica embarcação num Centro
Interpretativo dos Descobrimentos
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O cada vez mais evidente estado de degradação da Caravela Boa Esperança, ancorada junto à Marina de
Lagos, já tinha causado polémica e mal-estar nas redes sociais. Na verdade, há anos que o casco da
histórica embarcação não era pintado, segundo o que o barlavento apurou nos estaleiros da Porti Nave,
em Portimão, onde atualmente aguarda a entrada em doca seca para reparações de fundo.

Nos últimos tempos, o barco tornou-se numa pedra no sapato do armador, neste caso, o Turismo do
Algarve, mas até ao final do próximo ano irá ganhar nova vida no âmbito de um projeto envolve Câmara
Municipal  e Centro de Ciência Viva de Lagos e que conta com 400 mil euros de orçamento.

«Sim, a caravela é um ativo que vale a pena valorizar, mas para isso é preciso despender meios que
nem sempre é possível disponibilizar. Aquilo que fizemos, em julho de 2018, foi apresentar uma
candidatura para um projeto que nos permitisse financiar a reabilitação da Boa Esperança,
transformando-a num Centro Interpretativo alusivo à época dos Descobrimentos», diz João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve, que desde o início do mandato quis resolver esta situação.

Não foi fácil, segundo diz, encontrar uma solução, que acabou por surgir ao abrigo do programa
INTERREG VA Espanha – Portugal (POCTEP), com uma candidatura designada como «Exploraterra –
Preservação, valorização e promoção do património cultural relacionado com a primeira circum-
navegação e as expedições marítimas geográficas».

O orçamento total ronda os 400 mil euros e tem um prazo de execução até ao final de 2022. Segundo
o cronograma apontado por João Fernandes, a adjudicação das reparações será feita muito em breve.

«Aquilo que se espera é que até ao final de fevereiro a caravela esteja recuperada, pois nesta fase há
uma lista grande de manutenção».

No fundo, «tentamos reunir recursos para fazer da caravela um espaço de visitação regular, mas com
todas as condições para que essa visita seja mais rica, com conteúdos criados de raiz e até
aproveitando algum espólio que a Câmara Municipal de Lagos possa ter».

O caráter itinerante que esta réplica das embarcações usadas pelos descobridores portugueses do século
XV teve no passado recente, não deverá, contudo, repetir-se. A ideia é colocá-la fixa num lugar condigno
de Lagos, embora nem o autarca nem o presidente do Turismo do Algarve possam, para já, revelar
onde.
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«À partida não irá ficar no mesmo sítio onde tem estado. Já temos um novo local definido, embora ainda
não esteja fechado», diz apenas João Fernandes, até porque o sítio em questão envolve a jurisdição e o
parecer de várias entidades do Estado, um processo que poderá não estar em linha com o prazo do
projeto.

«A ideia é que a caravela possa vir a ter um berço, em lugar abrigado, que não fique sujeita às mudanças
de maré», acrescenta.

No entanto, isso não é limitação para o que o Turismo do Algarve prende fazer, ao abrigo da candidatura
«Exploraterra».

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
«Vai ter uma projeção internacional. Os projetos POCTEP têm esta característica de colocar parceiros
transfronteiriços em consonância. Neste caso, temos uma parceria com a Nau Victoria», que esteve
recentemente em Lagos, atraindo grande curiosidade junto da população e turistas. «Vamos fazer uma
promoção conjunta nos nossos principais mercados emissores», diz.

A Nau Victoria, em comparação à Boa Esperança, tem uma grande Fundação (Fundación Nao Victoria)
que a suporta com um financiamento robusto e serve um conjunto de atividades diversificadas. Já a
caravela algarvia, em condições normais, «cada vez que ia ao estaleiro fazer manutenção preventiva, os
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custos ascendiam aos 100 mil euros. Por isso é que queremos tê-la agora numa estrutura mais diminuta
em que a relação custo/ benefício é muito mais vantajosa. Já não era possível tê-la a degradar-se ano
após ano por falta de recursos e nós somos os primeiros a admitir isso», admite João Fernandes.

A espanhola Nau Victoria esteve recentemente em Lagos próxima do local onde a Boa Esperança estava
atracada.
E mais. «Além da reabilitação, a ideia é que se crie um novo modelo de gestão corrente, entre a
autarquia de Lagos, o Centro de Ciência Viva e até o Clube de Vela de Lagos. Penso que este ativo
poderá vir a ser muito valorizado pela participação das forças vivas da cidade», acredita.

Terá «uma bilhética de acesso, cujas verbas vão ajudar nas despesas regulares de manutenção» e a Boa
Esperança será mais um ponto de interesse a juntar-se à forte oferta cultural, que inclui o renovado
Museu de Lagos – Dr. José Formosinho, a Rota da Escravatura e o Forte Ponta da Bandeira.

Ouvido pelo barlavento, Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos, considera que «a
caravela já faz parte de Lagos enquanto equipamento que representa um pouco da nossa História e é
algo que queremos continuar a preservar. Depois de reabilitada, queremos que deixe de ser um mero
postal da cidade e que ganhe uma nova vida. Queremos que possa mostrar muito mais do que apenas a
embarcação. Por isso, a sua importância terá que ser reforçada. É nesse sentido que estamos agora
também a trabalhar».
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Histórico de relações públicas e de cinema
Contas feitas, nas viagens que fez ao estrangeiro, a Caravela Boa Esperança chegou a ter mais de 50 mil
pessoas a bordo, que quiseram conhecer esta réplica, tão aproximada quanto possível, de um navio do
século XV. Inicialmente propriedade da Associação Portuguesa de Treino de Vela (APORVELA), a caravela
foi feita por especialistas de construção naval em madeira, de acordo com o que se sabe das regras da
construção naval daquele tempo, mas tendo em atenção os atuais requisitos de segurança e algum
conforto. Foi lançada à água a 28 de abril de 1990 e adquirida em 2001 pela RTA para divulgar a história
algarvia no mundo, por 75 mil contos, cerca de 375 mil euros hoje.

Este tipo de navio, de origem mourisca, foi o eleito pelo Infante D. Henrique para os seus
empreendimentos marítimos. Com ela os marinheiros portugueses dobraram o cabo da Boa Esperança,
o mítico cabo das Tormentas, e abriram o caminho marítimo até ao Oriente.

Ostenta nas velas latinas o símbolo da Cruz de Cristo, em honra à Ordem de Cristo, da qual o Infante D.
Henrique foi regedor e governador, e que teve a sua primeira sede em Castro Marim. No mastro
principal, levará sempre as armas do Infante de Sagres.

Já a RTA também fez um pouco história. Em 2002, a caravela, tripulada por 22 marinheiros voluntários,
levou José Hermano Saraiva e uma equipa da RTP a bordo para fazer a evocação dos acontecimentos
históricos que estiveram na origem da tomada de Ceuta pelos portugueses, em 1415. Em 2004,
Hermano Saraiva usaria de novo a Boa Esperança para filmar um episódio da série documental «A Alma
e a Gente II», dedicado à expansão marítima portuguesa, com destaque para Gil Eanes que conseguiu
ultrapassar o Cabo do Bojador.

Em novembro de 2007 foi um importante adereço no filme do realizador espanhol Antonio del Real, «La
conjura de el Escorial», grande produção que remetia o espetador para a queda do rei D. Filipe II de
Espanha e I de Portugal, cheio de lutas com espadachins, navegações em alto mar, amores, traições e
muita política de bastidores.

Em maio de 2008, a Boa Esperança representou o Algarve na 61ª edição do Festival de Cannes, e ficou
para a posteridade a visita dos atores Nicolau Breyner e Soraia Chaves, assim como as peripécias da
viagem com o comandante José Gravata ao leme.
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Comandante José Gravata (à esquerda). Soraia Chaves (Centro) e Nuno Aires (à direita) em Cannes,
2008. Foto: Arquivo barlavento.
Em setembro de 2010 foi cenário da rodagem do filme «A Espada e a Rosa», a primeira longa-
metragem de João Nicolau, produzida por Luis Urbano, cujo enredo contava a história de um jovem
lisboeta que embarca numa caravela portuguesa do séc. XV governada pelas leis da pirataria.

Ainda nesse ano sofreu um acidente na chegada a Vigo, durante um périplo pela Galiza. Ficam também
na memória dos algarvios os rumores, em 2012, em plena crise, que seria vendida a privados, e que
também fizeram correr tinta e consternação, o que prova que, apesar de tudo, há carinho por aquele
que representa um dos barcos mais emblemáticos da História de Portugal.

Mais recentemente, serviu para apresentar o então novo programa «365 Algarve» ao mercado
espanhol, em setembro de 2016, numa viagem a Sevilha. Com a experiência, «percebemos que a
infraestrutura do ponto de vista da navegação tem muitas fragilidades, a manutenção é caríssima e não
temos recursos para a suportar, tal como acontece com muitas embarcações históricas por esse mundo
fora», compara João Fernandes. «Felizmente temos este projeto com um volume significativo de
investimento», em que a recuperação mais imediata deverá rondar os 90 mil euros.

As várias fases do projeto «Exploraterra»
No âmbito da candidatura ao Programa Financiamento INTERREG VA Espanha – Portugal (POCTEP),
designada como «Exploraterra», está prevista a recuperação da caravela, a criação do Centro
Interpretativo e a criação de uma marca comum, com o objetivo de que estes venham a constituir uma
marca integrada de alavancagem à promoção do território.
As atividades previstas durante a vigência do projeto são as seguintes:

Definição do projeto e especificações técnicas para a preservação das embarcações;
Desenvolvimento da construção ou reparação das embarcações históricas de acordo com os
resultados da investigação efetuada;
Apresentação das embarcações nos territórios participantes no projeto;
Definição do conceito do produto cultural;
Desenvolvimento do plano de marketing, produto turístico e marca do destino;
Adaptação/ construção e equipamento de centros interpretativos – Lagos;
Conceção da programação cultural e de promoção da digressão;
Eventos de promoção turística e divulgação cultural;
Promoção e difusão do projeto e dos resultados;
Eventos de promoção e difusão do projeto e dos resultados.
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Reparações a executar
A reparação da caravela consiste no seguinte: intervenção ao nível das madeiras e pintura. A reparação
será realizada por fases e compreende o fornecimento dos seguintes serviços:

1) Fase I, qual inclui os materiais a aplicar:

Lavagem geral
Retirar caramujo;
Escoramento;
Lixar fundo;
Lixar quilha e hélice.

b) Fase II

Lixar escadas de acesso do castelo à popa;
Lixar o costado e obras mortas a bombordo e estibordo por dentro e por fora;
Lixar o castelo à popa;
Lixar as canas do leme suplente e principal;
Lixar as bancadas do convés;
Lixar os alboios.

c) Fase III

Lixar e reparar a bujarrona à popa
Reparar a verga grande;
Reparar o mastro da ré;
Reparar o mastro da proa;
Repuxar pregos e colocar rolhas no convés;
Reparar as fissuras;
Substituir tábua no convés à proa;
Substituir tábua no cortado a estibordo à proa.

d) Fase IV

Calafetar e amassar;
Pintar as escadas de acesso do castelo à popa;
Pintar o fundo;
Pintar o costado e obras mortas a bombordo e estibordo por fora e por dentro;
Pintar o castelo à popa;
Pintar as canas de leme suplente e principal;
Pintar as bancadas do convés;
Pintar os alboios;
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Pintar a verga grande;
Pintar o mastro da proa;
Substituir os ânodos de zinco;
Estadia da caravela.
Repuxar pregos e colocar rolhas no convés;
Reparar as fissuras;
Substituir tábua no convés à proa;
Substituir tábua no cortado a estibordo à proa.

Link Notícia
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