
DN

10/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ILÍDIA PINTO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

PME podem pagar IVA e retenção na fonte de IRS e IRC às
prestações
Governo aprovou um decreto-lei em Conselho de Ministros com estas e outras medidas
que estavam previstas na proposta de OE2022, chumbada pelo Parlamento

1/31

https://www.sulinformacao.pt/?attachment_id=426084
https://www.sulinformacao.pt/ministro-do-ambiente-na-lagoa-dos-salgados_er-15/
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VISÃO

10/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5103

REACH: 27000

“Já não era sem tempo” aplicação de regras para impedir abusos
de plataformas online – Hoteleiros
A Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) diz que já "não era sem tempo" a publicação
de legislação para combater práticas abusivas de intermediários, como as plataformas
'online', nas quais se destaca o Booking, segundo a sua vice-presidente executiva

Em declarações à Lusa, Cristina Siza Vieira referiu que a publicação de legislação para proteger as
empresas desta concorrência “já não era sem tempo”, destacando que “há muitos países da Europa
onde isto já era o habitual”, visto que “já está em vigor o regulamento na União Europeia [UE]”.

“A posição que as operadoras online e o Booking têm no mundo levou a que a UE fizesse este
regulamento em que dissesse que têm que se acautelar as regras da concorrência”, indicou.

A legislação, publicada na terça-feira e que entra em vigor no dia 01 de janeiro tem como objetivo
proteger as empresas de alojamento turístico de práticas abusivas dos intermediários, nomeadamente
das plataformas digitais.

“[…] é função do Governo garantir condições de mercado justas e equilibradas para as empresas,
evitando que aquelas que se apresentam no mercado com uma posição dominante se locupletem e
afirmem à custa de outras que, pretendendo singrar, não têm outra alternativa que não seja a de aceitar
contratualmente as condições ditadas e impostas pelas primeiras”, lê-se no texto do decreto-lei n.º
108/2021, que altera os regimes da concorrência, das práticas individuais restritivas do comércio e das
cláusulas contratuais gerais.

Cristina Siza Vieira sublinhou que “esta questão do regulamento europeu dos serviços de intermediação
em linha, não é apenas para o mercado turístico, é para todas as plataformas de distribuição”, realçando
que “não visa proteger os consumidores e sim os operadores económicos deste abuso de posição
dominante”, e que, segundo a responsável, acabava por prejudicar também os consumidores.

“O Booking e o Expedia são os principais em Portugal”, salientou, realçando que “o Booking em 2019
tinha praticamente 70% do mercado das plataformas online”, com comissões médias de 25%, segundo
Cristina Siza Vieira.

A vice-presidente executiva da AHP salientou que a nova legislação abrange três pontos principais, a
“proibição das cláusulas de paridade de preços, a proibição de revenda por terceiros a menor preço e a
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proibição de comissões remuneratórias excessivas ou discriminatórias”.

Através da revisão do regime da concorrência, o executivo determina que, no âmbito do fornecimento
de bens ou serviços de alojamento em empreendimentos turísticos ou estabelecimentos de alojamento
local, “um determinado operador económico que desempenhe funções de intermediário esteja impedido
de impor cláusulas contratuais que obriguem os operadores económicos a garantir que o intermediário
oferece ao mercado o bem ou serviço ao melhor preço”, de acordo com o texto da lei.

“Desta forma, garante-se que os fornecedores de bens ou os prestadores de serviços possam oferecer,
livremente, o bem ou serviço a um preço inferior, igual ou superior ao oferecido pelo intermediário,
permitindo que o mercado funcione de forma equilibrada e concorrencial”, explica.

Em informação enviada à Lusa, a AHP recordou que desde há muito “tem pedido a intervenção dos
Governos nesta matéria, por considerar que as empresas hoteleiras em Portugal estavam numa situação
de desvantagem competitiva, de menor capacidade negocial e de abuso de posição dominante”.

A associação sublinhou que “desde 2013, na Alemanha, França, Itália e Suécia foram celebrados acordos
pelos quais a Booking.com e a Expedia se comprometeram a modificar as suas cláusulas de paridade. E
desde 2016, França, Áustria, Itália e Bélgica decretaram a nulidade de todas as cláusulas do género pela
via legislativa”.

“Seguiram-se a Suécia, o Brasil, a Nova Zelândia, a Austrália, Singapura e os Estados Unidos. Mais
recentemente, em maio deste ano, o Supremo Tribunal da Alemanha veio dar razão aos hoteleiros,
proibindo a Booking de estabelecer quaisquer cláusulas de paridade de preços, por considerar que as
mesmas violam a lei da concorrência”, rematou a AHP.

ALYN (PD) // MSF

4/31



RTP 1

10/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

A partir de 1 de Janeiro já não será preciso visto para viajar entre
os países de Língua Oficial Portuguesa
A partir de 1 de Janeiro já não será preciso visto para viajar entre os países de Língua
Oficial Portuguesa

A partir de 1 de Janeiro já não será preciso visto para viajar entre os países de Língua Oficial Portuguesa
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VIDA ECONÓMICA

10/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • MERCADOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

Pandemia obrigou agências de viagens a repensar a sua atividade
FÁTIMA SILVA, CEO DA GLOBALIS, CONSIDERA
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CMTV

10/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

António Costa voltou a demarcar-se de medidas tomadas ao nível
europeu em relação às restrições nos voos de e para a África
Austral
António Costa voltou a demarcar-se de medidas tomadas ao nível europeu em relação às
restrições nos voos de e para a África Austral

António Costa voltou a demarcar-se de medidas tomadas ao nível europeu em relação às restrições nos
voos de e para a África Austral
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JORNAL ECONÓMICO

10/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 6005

REACH: 30000

"TAP não está apenas destinada ao fracasso. Merece o fracasso",
defende CEO da Ryanair ao JE
"Qualquer companhia que precise de 3,5 mil milhões de euros em ajudas de Estado de um
país com uma população de 10 milhões de pessoas – portanto, 350 euros de cada
homem, mulher ou criança em Portugal – não está apenas destinada ao fracasso. Merece
o fracasso", defendeu Michael O'Leary, presidente e

Michael O’Leary continua igual a si próprio. O presidente executivo da Ryanair esteve em Lisboa na
semana passada para anunciar 17 novas rotas, mas aproveitou para garantir que em 2022 a low-cost
vai transportar mais passageiros de e para Portugal do que a TAP, uma companhia que está a receber
ajudas do Estado português que podem chegar a 3,5 mil milhões de euros e que acusa de “estar a
cancelar à última hora” 250 slots (autorizações de descolagem e aterragem) por semana. Se a TAP não
tivesse esta atitude, defendeu, os outros poderiam estar a “fazer mais” pelo turismo em Lisboa e em
Portugal.

Veja na íntegra a entrevista exclusiva de Michael O’Leary, presidente executivo da Ryanair, a Nuno Vinha,
subdiretor do JE.
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TVI

09/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 101482

REACH: -1

E com as festas à porta, o Algarve espera um maior nível de
reservas para a passagem de ano
E com as festas à porta, o Algarve espera um maior nível de reservas para a passagem
de ano

E com as festas à porta, o Algarve espera um maior nível de reservas para a passagem de ano
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PLANETALGARVE

09/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JORGE MATOS DIAS

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

APENO apresenta Plano Estratégico para o Enoturismo
A Associação Portuguesa de Enoturismo reclama não fazer parte do Conselho Estratégico
para o Enoturismo criado pelo T urismo de Portugal e apresenta estratégia que considera
relevante para o sector.

O novo Conselho Estratégico Nacional do Enoturismo criado pelo Turismo de Portugal (TP), formalizado
em Setembro durante a Conferência de Enoturismo em Reguengos de Monsaraz, deixou de fora a
APENO, a única associação portuguesa dedicada exclusivamente ao enoturismo. A Associação
Portuguesa de enoturismo (APENO) respondeu antes do ano terminar, apresentando o seu próprio Plano
Estratégico para 2022.

Segundo declarações à imprensa no dia em que se assinou o documento em Reguengos de Monsaraz, o
Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, declarou que «este plano vai permitir recolher mais
dados sobre os turistas que visitam Portugal para enoturismo e melhorar a oferta do sector». Para tal, a
ideia é «alargar o compromisso do enoturismo a outras entidades, públicas e privadas, em todo o
território nacional».

Perante estas declarações, «é no mínimo estranho, a APENO não fazer parte deste plano estratégico
para o enoturismo juntamente com outras entidades, principalmente tendo em conta que é a única
associação portuguesa dedicada exclusivamente ao enoturismo, com uma equipa dotada de uma
experiência vasta neste sector», revelou a associação em comunicado. «Desde que nascemos em Julho
de 2020 que pedimos para trabalhar de mãos dadas com o Turismo de Portugal, que continua, apesar da
nossa insistência, a não nos incluir no seu grupo de trabalho para desenvolver o enoturismo, nem nos
tem ouvido na organização de actividades que tem realizado, e que acabam por ser mais do
mesmo», diz Maria João de Almeida que, além de Presidente da APENO, é uma das mais reconhecidas
jornalistas especializada nas área do vinho e do enoturismo em Portugal. Para a Presidente desta
associação, detentora de vários prémios nacionais e internacionais de livros de vinho e
enoturismo, «falta ao Turismo de Portugal uma visão prática do enoturismo. É necessário ter experiência
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no terreno, conhecer os locais, os produtores, as suas dificuldades e perceber as especificidades do
mundo do vinho para as adaptar ao turismo e trabalhar o sector de forma eficaz. E não é só com
conferências políticas, como aconteceu em Reguengos de Monsaraz, ou com actividades que são mais
do mesmo que vamos lá chegar!» reclama a dirigente. E termina: «Falta visão empresarial ao Turismo
de Portugal. Sendo uma associação empresarial não queremos substituir este organismo governamental,
mas sim ser um complemento importante que apoie na organização do sector com maior eficácia.
Deixem-nos trabalhar!».

Aproveitando a deixa, Luís Sá Souto, vice-presidente da APENO revela ainda alguns dos problemas
existentes no sector. «Falta um estudo que nos mostre o retrato do sector de forma clara e objectiva,
formação de teoria complementada com prática nas escolas e universidades, apoios fiscais por parte do
estado, um sistema de facturação próprio do enoturismo, uma CAE e código IRS específicos, isto só para
falar de alguns problemas» aponta. E remata «Temos como associados a maioria dos principais
produtores nacionais, além de agências de promoção turística e empresários em nome individual que
todos os dias nos falam dos seus problemas. Temos uma grande proximidade com os nossos associados
e queremos ajudá-los com objectividade».      

Assim, a APENO apresentou publicamente esta semana o ‘Plano Estratégico para o Enoturismo’ que
considera relevante e que está assente em 5 pilares: Números, Formação, Sustentabilidade, Media e
Tecnologia. Tendo em conta estes pilares, a APENO pretende continuar a lutar por um CAE e um código
IRS específicos para o enoturismo, investir num estudo sério que revele o retrato do sector de forma
clara e objectiva, investir em formação teórica com uma componente prática cada vez mais presente
nas escolas e nas universidades, pedir junto do governo apoios fiscais e idealizar um sistema de
facturação próprio do enoturismo, além de diversas actividades já agendadas para 2022  que vão ajudar
a dinamizar o sector. Exemplo disso são as festas  de Enoturismo Urbano – um novo conceito lançado
pela APENO e que promove provas de vinho e story telling do produtor em ambiente urbano – a realizar
nos dias 9 de Abril, 30 de Julho e 12 de Novembro (em Lisboa, Algarve e Porto, respectivamente);  uma
grande corrida e caminhada pelos enoturismo dos seus associados (7 de Maio); uma Gala do Prémio
Nacional do Enoturismo (18 de Junho) que visa premiar os produtores nacionais e outras empresas do
sector com os melhores serviços e profissionais do sector; e um evento ‘Wine Tourism Talks’ (8 
Outubro) um encontro dedicado apenas aos profissionais do sector do enoturismo para debater ideias e
trocar experiências, entre muitas outras actividades já pensadas, que serão ainda agendadas muito em
breve.
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TVI

10/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 101482

REACH: -1

As luzes de Natal iluminam as ruas de algumas cidades
portuguesas
As luzes de Natal iluminam as ruas de algumas cidades portuguesas

As luzes de Natal iluminam as ruas de algumas cidades portuguesas
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DIÁRIO ONLINE

09/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 280

REACH: -1

O Melhor Restaurante de Hotel do Mundo está no Algarve
Na segunda edição dos World Culinary Awards há um prémio mundial para um
restaurante do Algarve, outro europeu para um rooftop em Lisboa e um vencedor
nacional em Leça da Palmeira.

Este é resumo da notícia hoje avançada pela 'Boa Cama Boa Mesa' do Expresso, assinada por Fernando
Brandão, à qual tivémos acesso e aqui reproduzimos fielmente.

«Acabam de ser conhecidos os vencedores do World Culinary Awards 2021. Os prémios foram
criados para celebrar e recompensar a excelência da indústria culinária. Atribuídos este ano pela segunda
vez, este é um evento “irmão” do “World Travel Awards”, lançado em 1994 para celebrar a excelência
do turismo.

Os resultados são alcançados depois de um ano de pesquisa pelas principais marcas culinárias do
mundo. Os votos foram atribuídos por profissionais da indústria culinária e pelo público em geral,
sagrando-se vencedor o espaço com maior número de votos.»

O Vila Joya, no Algarve, foi vencedor a nível mundial, na categoria de “Melhor Restaurante de Hotel
2021”, lê-se na notícia do 'Boa Cama Boa Mesa' do Expresso, informando também que o Bar e
Restaurante Lumi Rooftop, localizado no hotel The Lumiares, em Lisboa, conquistou o galardão de
“Melhor Restaurante em Rooftop da Europa 2021”. A nível nacional, a Casa de Chá da Boa
Nova do chef Rui Paula foi considerado o “Melhor Restaurante de Portugal 2021”.
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https://boacamaboamesa.expresso.pt/boa-mesa/2021-12-06-No-Algarve-e-junto-ao-mar-o-Melhor-Restaurante-de-Hotel-do-Mundo-e-portugues-3a41f097
https://boacamaboamesa.expresso.pt/boa-vida/2021-10-22-Ponte-suspensa-de-Arouca-e-Passadicos-do-Paiva-em-destaque-entre-os-vencedores-dos-World-Travel-Awards-c812d843
https://regiao-sul.pt/tag/Algarve
https://boacamaboamesa.expresso.pt/boa-mesa/2021-12-06-No-Algarve-e-junto-ao-mar-o-Melhor-Restaurante-de-Hotel-do-Mundo-e-portugues-3a41f097


Esclarece também a mesma notícia que da lista de nomeados para esta segunda edição, para o troféu
de “Melhor Restaurante de Portugal 2021” estavam os restaurantes A Travessa, o Alma de
Henrique Sá Pessoa, o Basque, o Belcanto de José Avillez, e o Epur de Vincent Farges. Na lista
incluíam-se ainda o Feitoria, liderado por João Rodrigues, o Grenache Restaurante, o Il Gallo d’Oro e
o restaurante Gambrinus.

No que diz respeito às nomeações para “Melhor Restaurante de Hotel 2021”, além do Vila
Joya entraram na corrida o Adlib do Sofitel Lisboa Liberdade, o Restaurante Armada, no Royal
Savoy, o Gusto by Heinz Beck, no Conrad Algarve, o Ocean do Vila Vita Parc, o Varanda do Four
Seasons Hotel Ritz Lisboa e o Yakuza Algarve by Olivier, no Pine Cliffs Resort Algarve.

A notícia do Expresso divulga ainda o link através do qual se pode consultar todos os premiados em
2021.

Vila Joya
O Vila Joya (situado na estrada da Galé, Albufeira), segundo o guia Boa Cama Boa Mesa: "É o mais
icónico restaurante de fine dining do Algarve, e para isso muito contribuiu o carisma e a
criatividade de Dieter Koschina, que lidera a cozinha há mais de 30 anos.

Exímio conhecedor dos produtos nacionais, todos os dias oferece um menu diferente com o
melhor que há nos mercados e na lota. Com um serviço perfeito, a cargo de Paulo Luz, e as
harmonizações de Arnaud Vallet, mantém o menu Many Stories to Be Tasted e promete
continuar a ser um dos melhores restaurantes do mundo”.
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POSTAL

09/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Festival de Cinema e Literatura do Algarve tem edição marcada
para a próxima primavera
A nova edição tem como missão abordar temas mais prementes de reflexão, seja em
ciclos específicos ou no tema transversal ao festival, abordando o cinema e a literatura,
lado a lado, a partir do que é inerente a cada prática artística

epois do sucesso das duas edições do Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão, o
FICLO transforma-se naturalmente no festival de todo o Algarve.

O anúncio do renovado Festival Internacional de Cinema e Literatura do Algarve foi feito esta quinta-feira,
em conferência de imprensa que contou com a presença de Paulo Jorge Neves dos Santos, vice-
presidente e vereador de Cultura da Câmara Municipal de Faro, de Adriana Nogueira, diretora regional de
Cultura do Algarve e das diretoras do festival, Débora Pinho Mateus e Candela Varas.

"O (agora) FICLA tem edição marcada para a primavera de 2022, na cidade de Faro, e pretende reforçar
ainda mais as relações frutíferas e inesperadas entre cinema e literatura, que ultrapassam em muito as
simples adaptações", explica a organização e comunicado.

Nascido em 2019, o Festival de Cinema e Literatura tem vindo a cimentar a sua visão e importância no
tecido cultural algarvio e nacional com programações que apresentam desde documentários e ficções,
passando pela animação. Em paralelo, muitas são as actividades promovidas desde performances,
leituras encenadas, residências de escrita de guião, passando por seminários ou workshops com
realizadores ou directores de teatro.

A nova edição tem como missão abordar temas mais prementes de reflexão, seja em ciclos específicos
ou no tema transversal ao festival, abordando o cinema e a literatura, lado a lado, a partir do que é
inerente a cada prática artística.

Segundo as directoras do FICLA, Candela Varas e Débora Pinho Mateus: “Desde o início que o Festival de
Cinema e Literatura se propôs, não como um festival de adaptações, mas antes como um festival que
quer ir mais além, procurando outras ligações entre ambas práticas artísticas, ligações inesperadas.
Agora, superando esta relação, de alguma forma, de interdependência, olharemos para ambas práticas
artísticas também como campos de convergência ou divergência em temas concretos”.
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A antecipar a nova linha programática do festival, esta semana, nos dias 10 e 11 de dezembro,
acontecem em Faro uma série de eventos que pretendem revelar e explorar a nova metodologia do
festival.

Esta programação especial, cujas actividades são de entrada gratuita, arranca com a projecção do filme
“Destello Bravío”, da realizadora espanhola Ainhoa Rodríguez, incluindo uma conversa, já amanhã, dia
10, às 21:30, no IPDJ.

No dia seguinte, às 11:00, na associação cultural ArQuente, a também produtora e guionista
protagonizará uma masterclass onde vai explicar o processo de criação de “Destello Bravío”. No mesmo
dia e local, a coreógrafa, intérprete e dramaturga Sónia Baptista apresenta a conferência-performance “E
Hoje, é um Esquilo?” (17:00), seguida de um colóquio sobre o desejo e o corpo da mulher no cinema e
na literatura contemporânea, com Rodríguez, Baptista e a investigadora Ana Isabel Soares (18:00).

A finalizar o programa, está prevista uma Jam de textos à desgarrada com acompanhamento do músico
Tomás Tello, em que o público é convidado a participar (19:00). As honras de abertura desse momento
serão dadas a Sónia Baptista.

Sob este novo olhar ou metodologia para com o cinema e a literatura, o FICLA 2022 inaugura, no
âmbito sociológico, um espectro mais rico para a discussão contemporânea com a 3.ª edição que agora
pertence a todo o Algarve.
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CORREIO DA MANHÃ

10/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

SEXTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Mercadinho de Natal e parada animam ruas de Portimão
Até as ruas se vestiram a preceito para receber a Parada de Natal
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ALGARVE PRIMEIRO

09/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

Município de Faro é vencedor do prémio “Município do Ano
Algarve 2021” com evento ligado ao desporto
O Município de Faro foi o vencedor do prémio “Município do Ano Algarve 2021”, no âmbito
do concurso “Municípios do Ano”, com o projeto “Faro Ativo”.

 

A cerimónia de atribuição dos prémios “Municípios do Ano”, promovido através da plataforma UM-
Cidades, da Universidade do Minho, que aconteceu na passada quinta-feira, dia 2 de dezembro, no
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Funchal, visa destacar boas práticas dos municípios portugueses, nomeadamente pelos impactos no
território, na economia e sociedade e na promoção da inclusão e sustentabilidade.

 

De entre um total de onze distinções a nível nacional (nove delas regionais), Faro saiu vencedor na
categoria do Município do Ano Algarve 2021 com a iniciativa “Faro Ativo”, que marca o arranque do ano
desportivo no concelho, «constituindo-se como uma montra, por excelência, da oferta pública e privada
de serviços disponíveis na área do desporto», define a autarquia em nota emitida.

 

Na edição de 2021, participaram no “Faro Ativo” mais de 50 entidades associativas e empresariais,
possibilitando à população a interação com muitas atividades e modalidades em várias instalações
desportivas e de lazer do concelho. 

 

A iniciativa pretendeu ainda contribuir para ajudar a ultrapassar algumas dificuldades económicas que os
tecidos associativos e empresarial do concelho sentiram com a pandemia, levando a oferta desportiva
existente a um número mais alargado de pessoas.
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Hotel AP Eva Senses comemora 55 anos e lança livro “Um Marco
na Cidade de Faro”
O hotel celebrou os 55 anos com uma festa privada repleta de animação que contou com
várias atuações musicais, incluindo Cuca Roseta. O  livro “Um Marco na C idade de Faro”
conta com uma nota de introdução de António Parente, presidente do grupo, e mostra o
Hotel AP Eva Senses, em Faro, como um organismo vivo, em constante evolução e
rejuvenescimento, que celebra 55 anos de vida.
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O grupo AP Hotels & Resorts, pertencente à MADRE TURISMO, celebra os 55 anos de vida do seu
hotel AP Eva Senses e, para celebrar, realizou uma festa privada repleta de animação que contou com
várias atuações musicais, incluindo Cuca Roseta.

Um welcome drink com vinhos da Quinta de São Sebastião, seguido de um jantar no restaurante Harune,
com direito a bolo de aniversário, foram pano de fundo para a apresentação do livro “Um Marco na
Cidade de Faro”, editado pela Guerra e Paz e escrito por Cristina Baptista – este livro conta-nos
a história de uma figura histórica da região algarvia: o hotel AP Eva Senses, em Faro, um
organismo vivo, em constante evolução e rejuvenescimento, que celebra 55 anos de vida.

Mais do que assinalar e celebrar os 55 anos do hotel AP Eva Senses, o livro “Um Marco na Cidade de
Faro”, apresenta-se como um documento histórico bilingue (português/inglês), que nos leva a
acompanhar a evolução exponencial do turismo do Algarve, desde a década de 60 até aos dias de
hoje. Nas fotografias e documentos que a obra inclui, recordam-se os eventos festivos e os hóspedes
ilustres nacionais, entre os quais se encontra Amália Rodrigues, e internacionais, como Luciano Pavarotti,
que visitaram o hotel e que são assinalável marca da sua paisagem humana.

O livro “Um Marco na Cidade de Faro”, que celebra os 55 anos do AP Eva Senses é uma edição de luxo,
em capa dura, a cores, bilingue e repleto de fotografias e documentos, e pode ser adquirido desde o dia
7 de dezembro, na rede livreira nacional e no site da editora.

Sendo um organismo vivo em constante evolução e modernização, o AP Eva Senses cresceu com a
cidade e conta com 134 quartos, quatro restaurantes, entre os quais o restaurante Harune, um
espaço que oferece uma vista privilegiada sobre a Ria Formosa e que dispõe de buffets ao almoço e ao
jantar, uma piscina exterior e um rooftop bar. Além disso, é também um espaço de dinamização
da agenda regional e a sua ação não se esgota na chamada «época alta». Promove a descoberta da
natureza, atividades culturais e do património, modalidades desportivas, animação noturna e o
entretenimento em geral.
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Projeto junto à Lagoa dos Salgados não tem «nenhum direito
adquirido»
Ministro do Ambiente: «a classificação vem aí e, uma vez concluída, não haverá
certamente cama turística alguma aqui»

«Nunca houve para aqui nenhum projeto aprovado e, por isso mesmo, nenhum direito
adquirido», garantiu o ministro do Ambiente e da Ação Climática, esta terça-feira, em relação à
Lagoa dos Salgados, no litoral do concelho de Silves, para onde começa hoje a ser discutida a
criação de uma reserva natural.
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Nas suas declarações aos jornalistas, o ministro João Pedro Matos Fernandes foi muito claro: «nunca
houve licenciamento» do projeto de um empreendimento com 4000 camas turísticas, entre hotéis,
vivendas e campo de golfe.

«Portanto, nunca tendo havido licenciamento, o nosso entendimento é que obviamente não há nenhum
direito adquirido», assegurou o governante.

A futura Reserva Natural da Lagoa dos Salgados, cuja discussão pública da proposta para a sua criação
começa esta quinta-feira, 9 de Dezembro, abarca uma vasta área de 400 hectares englobando esta
zona lagunar, os sapais de Pêra (ou Alcantarilha…), o cordão dunar ao longo da Praia Grande e os
antigos terrenos agrícolas entre as duas zonas húmidas.

E é precisamente em relação a esta extensa faixa de terrenos que ainda poderá surgir alguma areia a
emperrar a engrenagem da criação desta nova área protegida de âmbito nacional. É que os terrenos são
propriedade de um fundo imobiliário ligado ao Millenium BCP.

O Sul Informação sabe que, mal tiveram conhecimento da intenção do Instituto da Conservação da
Natureza e Florestas (ICNF) de classificar a zona como área protegida, os promotores desse mega
empreendimento apressaram-se a fazer aterrar na mesa dos juristas do Ministério do Ambiente dois
pareceres jurídicos a defender alegados direitos adquiridos.

A questão é que, em 2013, o projeto do mega empreendimento chegou a ser sujeito a Avaliação do
Impacte Ambiental, tendo então recebido uma declaração de impacte ambiental favorável, mas
condicionada.

E condicionada a quê? Condicionada à apresentação de um projeto concreto que compatibilizasse os
valores naturais em presença e a intenção urbanística do promotor. Ora, apesar do esverdeamento do
projeto feito em 2017, que levou até a mudar-lhe o nome para eco resort, o promotor nunca conseguiu
garantir essa compatibilização, pelo que a administração central rejeitou tal intenção.

 

Presidente do ICNF, ministro, presidente da Câmara, secretário de Estado, diretor regional do ICNF,
presidente da RTA e presidente da CCDRA
 

Nuno Banza, presidente do ICNF, explicou ao nosso jornal que «a declaração de impacte ambiental
favorável condicionada é inserida num processo em que foi considerada a possibilidade de apresentar,
para aquele território, um projeto. Esse projeto teve também de ser apreciado. E o que aconteceu a
esse processo é que, em sede de relatório de conformidade ambiental com o projeto de execução, o
projeto que foi apresentado não reunia condições para ser aprovado. Portanto, não há nenhum
licenciamento».

Aquele responsável explicou ainda que, já há alguns anos, «foi ponderada a possibilidade de, com
determinadas condições, ou seja, garantida a compatibilidade entre os valores naturais em presença e a
intenção do promotor, vir a apreciar um projeto que compatibilizasse estes interesses. Mas o promotor
não foi capaz de o fazer. E portanto teve parecer desfavorável».
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Ou seja, acrescentou Nuno Banza, «ainda que tendo uma declaração de impacte ambiental favorável
condicionada, se o promotor apresentar um projeto que não permita compatibilizar os valores em
presença e as suas intenções, a administração vai sempre dizer-lhe que não e daí não resulta nenhum
direito adquirido».

Por seu lado, Rosa Palma, presidente da Câmara de Silves, também presente na apresentação da
proposta, que decorreu no Salão Paroquial de Pêra, e depois na visita, com o ministro, à Lagoa dos
Salgados, reafirmou, em declarações ao Sul Informação, a sua alegria com a futura criação da reserva
natural.

É que, recordou, foi ainda o anterior executivo municipal, presidido pelo PSD, que abriu as portas ao
mega empreendimento na margem da lagoa, podendo pôr em causa, para sempre, os valores naturais
aí existentes.

«Da minha parte, ainda quando era vereadora não permanente e depois já como presidente da Câmara
[eleita pela CDU], mas sem maioria no executivo, sempre fizemos tudo para que houvesse uma
avaliação no sentido de poder equacionar um desenvolvimento que não ferisse tanto os valores
ambientais da zona».

Agora, com a proposta de criação da reserva natural, que «faz todo o sentido», «a situação é bem
diferente e a administração central terá de ver qual a resposta que poderá dar aos promotores» do
empreendimento turístico, acrescentou a autarca.

Para Rosa Palma, «se aquilo que condicionou esse licenciamento foram os valores ambientais, com a
criação da reserva natural estamos a dar margem para que esses valores se possam sobrepor às
intenções do promotor. Os valores ambientais falarão mais alto e é isso que nós esperamos».

 

Visita à área da futura Reserva Natural da Lagoa dos Salgados
 

O presidente do ICNF, manifestando o seu «grande orgulho» pelo facto de a criação da nova área
protegida estar finalmente prestes a acontecer, frisou que «as intenções de ocupação ou de alteração do
uso do território que têm vindo a lume são muito antigas e têm vindo ao longo do tempo a ter a
resposta adequada da administração», sempre negativa.

É que, reforçou, «o facto de existirem aqui habitats prioritários e espécies prioritárias, com endemismos
locais, tem vindo a fazer com que, ao longo dos anos, mesmo sem a existência da reserva natural, a
administração tenha vindo a dar pareceres negativos, sucessivamente, à intenção de alterar essa
utilização do território».

Por isso, concluiu, «não é pelo facto de passar a haver reserva natural que a administração vai passar a
dizer que “não” a algo que antes dizia que “sim”. Nós já dizemos que “não” há muito tempo e dizêmo-lo
fundamentadamente», asseverou Nuno Banza.

Ou, nas palavras do ministro Matos Fernandes, «a classificação vem aí e, uma vez concluída, não haverá
certamente cama turística alguma aqui».

Aliás, o presidente do ICNF prefere apontar para o futuro, garantindo que «a reserva natural não será
para impedir nada, mas precisamente para o contrário: promover ações de conservação que protejam
valores que vão muito para além das intenções de ocupar determinados territórios».
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«Num território onde existem valores ambientais tão fortes, independentemente de ser área protegida
ou não, nenhum cidadão compreenderia que a administração permitisse a sua destruição», argumentou
ainda Nuno Banza. «Temos a certeza absoluta que os promotores, os cidadãos, as organizações, num
momento em que toda a gente discute a importância da biodiversidade a nível mundial, não vão
seguramente ficar agarrados a conceitos passadistas, que hoje em dia toda a gente reconhece que não
fazem sentido».

A discussão pública da proposta de criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados começa esta
quinta-feira, dia 9 de Dezembro. A participação dos interessados terá lugar através do portal Participa.pt
 (e pelos outros meios normais), até ao dia 21 de Janeiro próximo. É nessa mesma plataforma que
estão disponíveis os documentos que dão forma à proposta de criação da nova área protegida.

 

Fotos: Elisabete Rodrigues | Sul Informação
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Proposta de criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados
foi apresentada em Pêra
T eve lugar, no dia 7 de dezembro, no Centro Pastoral de Pêra, a cerimónia de
apresentação da proposta de criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados

Teve lugar, no dia 7 de dezembro, no Centro Pastoral de Pêra, a cerimónia de apresentação da proposta
de criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados, numa sessão que contou com as intervenções da
Presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, do Ministro do Ambiente e da Ação Climática,
João Pedro Matos Fernandes, do Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas
(ICNF), Nuno Banza, e de representantes da Associação Almargem.

Rosa Palma classificou a criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados como uma mais-valia para
este território, nomeadamente no relevante contributo que terá no reconhecimento e na sustentabilidade
desta área sensível. Salientou também a importância de valorizar este território em terra e no mar, e,
neste último caso, através da criação da Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário com incidência
na Baía de Armação de Pera, atualmente a decorrer. A edil silvense referiu ainda que a criação desta área
reserva natural implica a responsabilização, quer de entidades, quer da população, no seu papel enquanto
guardiões deste território. Por seu lado, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática evidenciou o facto
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desta proposta vir mostrar a relevância do novo olhar que os agentes do território – e em concreto as
autarquias – têm sobre as áreas protegidas e a certeza de que a conservação da natureza e da
biodiversidade são essenciais para o futuro comum.

Considerada pelo ICNF como o último território algarvio sem estatuto ecológico de proteção, a criação
desta nova Reserva Natural (RN) da Lagoa dos Salgados irá abranger uma área de 400 hectares,
encerrando características ecológicas com valor científico, ecológico e educativo, cuja classificação como
RN é fundamental para a proteção dos valores naturais existentes para as gerações futuras. A cerimónia,
que culminou com uma visita guiada à Lagoa dos Salgados, que incluiu passagem pela Área Marinha
Protegida de Interesse Comunitário, contou, igualmente, com a presença do Secretário de Estado da
Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, dos Presidentes da CCDR
Algarve, RTA, União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra e da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, de
entidades como a APA, DRAPAlgarve, ICNF e de representantes de associações ambientalistas, entre as
quais a Almargem, SPEA e a VitaNativa.

A área proposta da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados localiza-se na União de Freguesias de
Alcantarilha e Pêra, no Município de Silves, entre a ribeira de Alcantarilha e o sapal de Pêra-Alcantarilha (a
oeste), e a ribeira de Espiche e a lagoa dos Salgados (a este), fazendo fronteira com o concelho de
Albufeira. Está bordejada a sul por um cordão dunar e pela praia Grande, limitada a nordeste pela EM526.
Inclui a lagoa, campos agrícolas, sapal e cordão dunar.
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Proposta de criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados
tem como ambição proteger os valores naturais para as gerações
futuras
A Presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, esteve esta terça-feira de
manhã na cerimónia de apresentação da proposta de criação da Reserva Natural da
Lagoa dos Salgados.

A iniciativa teve lugar no Centro Pastoral de Pêra, tendo contado com as intervenções da Presidente da
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autarquia, mas também do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, do
Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e de representantes da
associação Almargem.

 

Na sua intervenção, Rosa Palma classificou a criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados como
uma mais-valia para o território, nomeadamente pelo contributo que terá no reconhecimento e na
sustentabilidade desta área sensível. Salientou, também, a importância de valorizar o território quer em
terra, mas, também, em mar e, neste último caso através da criação da Área Marinha Protegida de
Interesse Comunitário com incidência baia de Armação de Pêra, atualmente a decorrer. 

 

Por seu lado, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática evidenciou o facto desta proposta vir mostrar a
relevância do novo olhar que os agentes do território – e em concreto as autarquias – têm sobre as
áreas protegidas e a certeza de que a conservação da natureza e da biodiversidade são essenciais para
o futuro comum.

 

 

Considerada pelo ICNF como o último território algarvio sem estatuto ecológico de proteção, a criação
desta nova Reserva Natural (RN) da Lagoa dos Salgados irá abranger uma área de 400 ha, encerrando
características ecológicas com valor científico, ecológico e educativo, cuja classificação como RN «é
fundamental para a proteção dos valores naturais existentes para as gerações futuras», define a
autarquia em nota enviada.

 

A cerimónia, que culminou com uma visita guiada à Lagoa dos Salgados, e uma passagem pela Área
Marinha Protegida de Interesse Comunitário, contou, igualmente, com a presença do Secretário de
Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território; dos Presidentes da
CCDR Algarve, RTA, União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra e da Junta de Freguesia de Armação de
Pêra; de diversas entidades como a APA, DRAPAlgarve, ICNF e de representantes de associações
ambientalistas, entre as quais a Almargem, SPEA e a VitaNativa.
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