
ECONOMIA ONLINE

19/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Governo mantém confiança que turismo alcance em 2023 níveis
de receita pré-pandemia
A secretária de Estado do T urismo indicou que o turismo português alcançou 50% das
receitas de 2019 em 2021, e acrescenta que deverá igualar os números do último ano
pré-pandemia em 2023.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, manteve esta quarta-feira em Madrid que o setor
turístico português deverá atingir em 2023 o nível de receitas que tinha em 2019, o ano anterior ao da
pandemia de covid-19.

A responsável governamental assistiu à inauguração da Feira Internacional do Turismo de Madrid (Fitur),
uma das mais importantes para o setor a nível internacional, numa cerimónia presidida pelo Rei de
Espanha, Felipe VI, que, entre outros, também visitou os expositores portugueses presentes.

Rita Marques indicou que em 2021 o setor do turismo português conseguiu alcançar os 50% das receitas
de 2019, no final do corrente ano espera atingir os “70 a 75%”, para que em 2023 seja possível igualar
as entradas de 2019.

Na 42.ª edição da Fitur, que vai estar aberta até domingo, estão presentes 107 países e quase 7.000
empresas no centro de exposições da Feira Internacional de Madrid (Ifema), com o objetivo de
“impulsionar o crescimento do turismo” quase dois anos após o início da pandemia de covid-19.

“(A Fitur) é mais uma oportunidade para darmos a conhecer a nossa oferta, para dar confiança aos
nossos empresários e a todos os que nos visitam”, disse a secretária de Estado do Turismo, que
também sublinhou a “importância” do mercado espanhol, “dado a sua aproximação e entrosamento
com o português”.
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O mercado espanhol foi o segundo mais importante em 2021 a nível de dormidas e, segundo Rita
Marques, Portugal continua “a trabalhar muito não só para atrair os espanhóis, mas também todos os
que aterram em Espanha” vindos de outros países.

Esses turistas “de outras geografias mais longínquas podem descobrir não só Espanha, mas também
Portugal, através de uma oferta integrada, uma oferta ibérica integrada”, explicou a secretária de Estado.

Portugal participa na Fitur com 52 empresas, sete regiões de turismo e o Turismo de Portugal com um
‘stand’ nacional que tem uma área de 682 metros quadrados.

Para o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, também presente na sessão inaugural da Fitur,
esta feira é importante “porque Espanha é o principal mercado de Portugal a nível das dormidas”, e
também porque é um “mercado de proximidade” e ainda “um mercado que está a redescobrir Portugal”.

“É importante virmos cá com ideias e produtos novos”, concluiu Luís Araújo, que à margem da Fitur
apresentou o projeto “Viagem a Portugal Revisited”, uma aposta do Turismo de Portugal para promover
as “rotas literárias” do país.

O Turismo de Portugal e a Fundação José Saramago são parceiros neste projeto que consiste numa
“reconstrução”, por autores contemporâneos nacionais e internacionais, dos roteiros percorridos na obra
homónima pelo escritor português, que este ano faria 100 anos.

Segundo o organismo que promove o Turismo, pretende-se “colocar Portugal no mapa dos destinos
literários”.

De acordo com dados divulgados na terça-feira pela Organização Mundial do Turismo (OMT) a chegada
de viajantes internacionais em todo o mundo teve um crescimento de 4% em 2021, mas este número é
72% inferior ao registado antes da pandemia de covid-19.

Segundo o último Painel de Peritos da OMT, a maioria dos profissionais de turismo (61%) indica haver
melhores perspetivas para 2022 e a maioria dos peritos (64%) estima que as chegadas internacionais
regressem aos níveis de 2019 “em 2024 ou mais tarde”, contra apenas 45% no inquérito de setembro.

Com a República Dominicana como país parceiro, a Fitur deste ano deverá acolher cerca de 90.000
pessoas, 60.000 das quais profissionais, entre esta quarta-feira e domingo, sendo os primeiros três dias
abertos apenas aos profissionais do setor e o fim de semana também ao público, como é habitual.
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Receitas do turismo superam nove mil milhões
As receitas do turismo superaram os 9000 milhões de euros nos primeiros 11 meses de
2021, de acordo com os dados do Banco de Portugal ontem disponibilizados
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Pandemia leva a queda de 70% da receita com taxa turística
Em 2021, a receita com a taxa cobrada pelas câmaras aos turistas caiu 39,3 milhões de
euros face ao total arrecadado em 2019, antes da pandemia.
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Covid-19: Hotelaria “em apneia” devido à falta de mão de obra
mas está otimista
A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Cristina Siza Vieira,
considerou hoje que o setor está “em apneia”, após dois anos de pandemia, a enfrentar
desafios, como a falta de mão de obra, mas otimista.

“Diria que estamos em estado de apneia, ainda temos oxigénio no pulmão, mas estamos a atravessar
em apneia estes tempos dificílimos, ainda”, afirmou a responsável, durante uma iniciativa do Jornal de
Negócios, no âmbito do Prémio Portugal Inspirador/Lado a Lado com as Empresas, dedicada ao turismo,
em que participaram também o presidente executivo (CEO) da Coleção Torel Boutiques, João Pedro
Tavares, e o administrador do banco Santander Miguel Belo de Carvalho.

A responsável da AHP sublinhou que o setor do turismo, particularmente o da hotelaria, “está ainda
muito combalido” dos últimos dois anos marcados pela pandemia de covid-19 e que o primeiro trimestre
deste ano, afetado pela quinta vaga da pandemia, que atingiu Portugal em dezembro, “vai ser muito
desgraçado”.

No entanto, a expectativa é a de que a partir da Páscoa se possa começar a recuperar e que já se sinta
uma maior procura internacional no segundo semestre deste ano.

Ainda assim, Cristina Siza Vieira considerou que há razões para se estar “muito otimista”. “O país tem
tudo para se poder afirmar, sem qualquer timidez, uma potência no turismo”, realçou.

“Há desafios, há, mas há que saber organizar-nos para poder responder a esses desafios, para poder, de
facto, sustentar o nosso crescimento no turismo”, defendeu a responsável.

Um desses desafios prende-se com a escassez de mão de obra que o setor enfrenta, conforme apontou
o administrador do banco Santander Miguel Belo de Carvalho, lembrando que Portugal perdeu 140.000
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trabalhadores direta ou indiretamente ligados à indústria do turismo e 90.000 diretamente ligados aos
operadores turísticos.

Cristina Siza Vieira realçou que não se trata de um problema específico de Portugal, mas sim do mundo
ocidental, onde, disse, já não são os trabalhadores que têm de se adaptar às empresas, mas sim o
contrário, o que exige uma maior flexibilidade para se conseguir atrair e reter talento.

Para fazer face ao problema, a AHP teve já encontros com a secretária de Estado das Comunidades
Portuguesas, Berta Nunes, no sentido de analisar a possibilidade de contratar profissionais daqueles
países.

“Há aqui mitos patéticos, quando dizem que queremos ir buscar pessoas aos países da CPLP
[Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), porque pagaremos pior, isso nem sequer é legalmente
possível, eu fico absolutamente irritadíssima com estas afirmações”, admitiu a responsável,
acrescentando que não será possível satisfazer a necessidade de mão de obra só com os recursos
internos.

A braços com este problema, o grupo hoteleiro Torel começou, em setembro, a fazer protocolos com
algumas embaixadas de países “para quem normalmente Portugal é atrativo”, como, por exemplo,
Marrocos, explicou João Pedro Tavares.

9/36



BARLAVENTO

19/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: -1

INE revela queda de 16,7 por cento no Produto Interno Bruto da
região
O boletim do Instituto Nacional de Estatística (INE) de dezembro, dá conta de uma
redução de 16,7 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) da região, em 2020,
impulsionada pelo decréscimo da atividade do comércio, transportes e alojamento e
restauração
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Jogos Olímpicos de Inverno com dezenas de milhões confinados
A política de 'tolerância zero' da China está em risco pela chegada da variante Omicron, a
poucas semanas do começo dos Jogos Olímpicos de Inverno. Pequim mostra mão dura.

Semanas antes dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, as autoridade avançaram sobre um
escritório na capital, sem qualquer aviso, selando-o com os funcionários ainda lá dentro. Numa cena
digna de Hollywood, agentes de máscara e viseira, cobertos de plástico da cabeça aos pés, deixaram
almofadas e cobertores à porta do edifício, avançou a CNN. Lá fora, montavam-se tendas, como centro
de testagem improvisado, e quem deu por si preso no escritório ligava aos seus entes queridos a avisar
que tão cedo não voltava a casa. É que no dia anterior, no sábado, uma funcionária deu positivo à covid-
19. Tratava-se do primeiro caso registado de Omicron em Pequim, uma variante que se propaga a uma
velocidade explosiva, fazendo soar todos os alertas. Para piorar a situação, a funcionária infetada não
tinha saído de Pequim nos últimos 14 dias. Algures pela capital, andava pelo menos uma outra pessoa
infetada, sem o saber, quando se ultimam os preparativos para receber centenas de atletas olímpicos.

Um pouco por toda a China sucediam-se cenas semelhantes, num esforço para manter uma política de
“tolerância zero” com a covid-19. Depois de conterem o surto do SAR-Cov-2 original, apostando em
confinamentos duríssimos a uma escala sem precedentes, fechando-se de seguida ao mundo, os estritos
controlos fronteiriços chineses conseguiram bloquear a variante alfa. Tremeram com a delta – a
megacidade de Xi’an, com quase 14 milhões de habitantes, teve de entrar em confinamento, registando
mais de 1600 casos só em dezembro, um dos piores surtos na China – e aguentaram, mas agora
enfrentam a omicron.

A situação pode rapidamente fugir de controlo. Já foram confirmados mais de 300 casos de Omicron na
China, segundo a agência Caixin, surgindo em pelo menos seis outras localidades, deixando mais de 20
milhões de chineses em confinamento. Incluindo em Xangai, Cantão ou Tianjin, uma megacidade
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costeira, mesmo às portas da capital, onde fica um dos portos mais movimentados da China, e onde foi
detetado o primeiro surto desta nova variante no país.

É certo que, à semelhança do que vimos nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, os jogos de Pequim
– que decorrerão de 4 a 20 de fevereiro, enquanto os Jogos Paraolímpicos de Inverno serão de 4 a 13
de março – terão a covid-19 como protagonista. O precedente não é encorajador, a capital japonesa
sofreu um forte surto no rescaldo dos seus Jogos Olímpicos, chegando a bater os cinco mil casos diários
no mês seguinte, quando anteriormente não tinha passado das centenas, dando com as suas urgências
cheias e o sistema de saúde a colapsar. Mesmo o sistema de manter atletas, técnicos e dirigentes
separados numa “bolha” não correu particularmente bem, tendo havido 430 casos registados dentro da
bolha de Tóquio, indicando que seria bem mais porosa do que o desejável.

O regime chinês não quer repetir os erros do Japão. Num esforço para impedir que turistas estrangeiros
viagem para a China, muitos deles oriundos de países com surtos de Omicron, não serão vendidos
bilhetes para os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, anunciou esta segunda-feira o comité
organizador, por causa da “grave e complicada situação da pandemia de covid-19”. Só poderão estar
nas bancadas pessoas convidadas, com a condição de serem oriundas da China continental. Mesmo
esses terão grandes limitações – foi-lhes pedido que, em vez de cantarem ou gritarem para incentivar os
atletas, se limitem a aplaudir, para não espalhar o vírus.

Bairro fechado Não foi apenas o escritório onde trabalhava a primeira pessoa a dar positivo à Omicron
que virou alvo das autoridades chinesas. O bairro inteiro onde vivia foi fechado, rodeado por agente e
fitas da polícia, enquanto as autoridades conduziam testes a superfícies nos arredores, tentando detetar
a presença de covid-19. O lixo começa acumular-se no bairro, notou um correspondente da CNN, só
podendo ser recolhido por uma equipa de remoção de resíduos.

De certeza que as autoridades chinesas terão tremido ao se aperceberem que esta mulher infetada vivia
a uns meros 15 minutos da aldeia olímpica. Chegaram ao ponto de divulgar uma lista dos locais que
visitou, incluindo estações de metro, casas de banho públicas, supermercados, uma loja da Dior,
cabeleireiros, um cinema, um centro comercial e um parque de ski, anunciando que 16 mil pessoas
foram testadas por terem passado por lá.

Entretanto, todos os transportes públicos entre Pequim e Tianjin – é uma curta viagem de comboio de
alta velocidade, que demora apenas uns 30 minutos, por onde passam centenas de milhares de pessoas
todos os dias – foram rapidamente encerrados, mas pode ter sido tarde demais. Apesar dos 14 milhões
de habitantes de Tianjin terem sido testados numas meras 48 horas, uma investigação epidemiológica
revelou que a Omicron começou a circular na comunidade pelo menos desde o início de dezembro, muito
antes de ter sido detetada, a 8 de janeiro. Até agora, todos os casos encontrados em Tianjin foram
quase assintomáticos, dificultando o seu rastreio – daí que a variante tenha conseguido chegar a tantos
outros pontos da China, incluindo a Anyang, na província de Henan, uma cidade com quase 5,5 milhões
de habitantes, onde desde então foram detetados quase duas centenas de casos de covid-19.

O Estado chinês está perante a mesma questão que muito outros se colocam. Ou seja, assumindo que
restrições tão duras contra a covid-19 não podem durar para sempre, quando é que se começa a
relaxar? Será a Omicron o começo da covid-19 virar endémica? Mas na China há uma agravante. Sem a
imunidade natural que existe noutros países, como reabrir sem um surto que paralise o páis, mesmo
com uma percentagem significativa da população vacinada?

Até agora, não há qualquer indicação que o regime chinês esteja a repensar a sua estratégia de
“tolerância zero”, antes pelo contrário, estão a apertar as regras com a aproximação dos Jogos de
Inverno – para Pequim, é crucial que corram bem, tendo apostado todo seu capital diplomático no
evento, enquanto os EUA e os seus aliados os boicotam, invocando os abusos do regime contra os
uigures, uma minoria muçulmana chinesa.

O certo é que a Omicron veio para ficar. “Com poucas pessoas infetadas pela Delta na China, a Omicron
provavelmente rapidamente se vai tornar a variante dominante pouco após entrar no país. Se não
conseguir ser efetivamente controlada, causando surto a uma grande escala”, alertou Huang Yanzhong,
investigador de saúde no Conselho de Relações Internacionais dos EUA, à Caixin.
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Voo semanal liga Faro e Toronto até Outubro
A companhia low cost Air T ransat lança esta quarta-feira um voo semanal entre T oronto
e Faro, numa operação que se prolonga até 25 de Outubro

O aeroporto de Faro volta a receber a Air Transat com uma operação regular de Toronto, desta vez, de
19 de Janeiro até Outubro de 2022. Esta ligação directa “ampliará a conectividade da região”, uma vez
que a companhia aérea canadiana de baixo custo “tem operações regulares para vários aeroportos no
Canadá, como Vancouver, Calgary e Montreal”, divulgou esta quarta-feira a ANA Aeroportos.

Em comunicado, a empresa que gere os aeroportos nacionais destaca o facto de a ligação entre a capital
algarvia e a cidade canadiana se alargar ao período de Verão, depois de duas décadas em que só houve
registo de rotas regulares entre os dois aeroportos no Inverno, para dar resposta ao reforço da procura
do Algarve por turistas da América do Norte.

É “a primeira vez” que a companhia aérea canadiana de baixo custo “estende a operação para o Algarve
durante o Verão”, salienta, considerando que a ligação de longo curso dá “um claro sinal positivo da
importância que a região assume”.

A mesma fonte argumenta que o estabelecimento desta rota ao longo dos próximos nove meses é
também resultado de um “esforço conjunto” entre a companhia aérea canadiana, a empresa que
assegura a gestão dos aeroportos em Portugal e as entidades regionais e nacionais de turismo,
contribuindo para ampliar “a conectividade da região” algarvia com a capital da província canadiana de
Ontário.

“Os passageiros desta rota irão voar na mais recente frota da Air Transat, incluindo o novo avião
A321neoLR, que tem o menor impacto ambiental da sua classe, com capacidade para 199 passageiros”,
refere ainda a empresa aeroportuária.

Citado no comunicado, o director comercial da ANA - Aeroportos de Portugal, Francisco Pita, considerou
que esta é uma “importante aposta da Air Transat” que coloca assim Faro “também como destino de
Verão”, representando “novas oportunidades para o desenvolvimento do turismo” no Algarve e “uma
importante diversificação da oferta nas rotas de Verão para o Aeroporto de Faro”. “Estamos muito
optimistas relativamente ao sucesso desta operação”, acrescenta.

O director de vendas e marketing da companhia aérea canadiana, Joseph Adamo, mostrou-se
“entusiasmado” com a retoma das operações em Faro, que permitem expandir o serviço entre o
Canadá e Portugal.

“Esta rota, que agora passa a ser anual, permite aos visitantes canadianos explorar a magnífica região do
Algarve, um destino costeiro cada vez mais popular, que tem tanto para oferecer em termos de cultura
e paisagens majestosas, e ao mesmo tempo oferece aos passageiros portugueses a oportunidade de
descobrir o ‘grande norte branco'”, acrescentou aquele responsável.
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Faro e Toronto passam a estar ligados por voo semanal até
outubro
A companhia aérea canadiana de baixo custo Air T ransat vai operar a partir desta
quarta-feira um voo semanal entre T oronto e Faro, numa operação que se prolonga até
25 de outubro próximo, anunciou hoje a ANA aeroportos

A empresa que gere os aeroportos nacionais destacou a importância desta rota entre Faro e a cidade
canadiana ser alargada ao verão, depois de duas décadas em que só houve registo de rotas regulares
entre os dois aeroportos no inverno, para o reforço da procura do Algarve por turistas da América do
Norte.

“É a primeira vez que a companhia aérea estende a operação para o Algarve durante o verão”, salientou
a ANA-VINCI Aeroportos em comunicado, considerando que esta ligação de longo curso dá “um claro
sinal positivo da importância que a região assume” e é fruto do trabalho da empresa aeroportuária “no
desenvolvimento e sustentabilidade de rotas” para Portugal.

A mesma fonte argumentou que o estabelecimento desta rota ao longo dos próximos nove meses foi
também o resultado de um “esforço conjunto” entre a companhia aérea canadiana e a empresa que
assegura a gestão dos aeroportos em Portugal, contribuindo para ampliar “a conectividade da região”
algarvia com a capital da província canadiana de Ontário.

A ANA realçou ainda que, segundo “os registos dos últimos 20 anos, esta será a primeira vez que a
companhia aérea opera em Faro no verão”, aportando “mais 20 movimentos no inverno” e “mais 64
movimentos no verão”.

“Os passageiros desta rota irão voar na mais recente frota da Air Transat, incluindo o novo avião
A321neoLR, que tem o menor impacto ambiental da sua classe, com capacidade para 199 passageiros”,
referiu ainda a empresa aeroportuária.

Citado no comunicado, o diretor comercial da ANA – Aeroportos de Portugal, Francisco Pita, considerou
que esta é uma “importante aposta da Air Transat” e que a criação de rotas para Faro “também como
destino de verão” representa “novas oportunidades para o desenvolvimento do turismo” no Algarve.

“Será uma importante diversificação da oferta nas rotas de verão para o Aeroporto de Faro e estamos
muito otimistas relativamente ao sucesso desta operação”, acrescentou.

O diretor de vendas e marketing da companhia aérea canadiana, Joseph Adamo, mostrou-se
“entusiasmado” com a retoma das operações em Faro, que permitem expandir o serviço entre o
Canadá e Portugal.

“Esta rota, que agora passa a ser anual, permite aos visitantes canadianos explorar a magnífica região do
Algarve, um destino costeiro cada vez mais popular, que tem tanto para oferecer em termos de cultura
e paisagens majestosas, e ao mesmo tempo oferece aos passageiros portugueses a oportunidade de
descobrir o ‘grande norte branco”, acrescentou aquele responsável, referindo-se àquele paios da América
do Norte.
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“Pet Friendly” | Hotéis do Grupo Solverde recebem todos os
membros da família
O Hotel Apartamento Solverde, em Espinho, e o Hotel Algarve Casino, em Portimão,
abrem as suas portas para receber os companheiros de quatro patas que queiram
acompanhar os donos nas suas viagens ou escapadinhas

Estas duas unidades do Grupo Solverde não só permitem animais de estimação como apresentam
condições exclusivas para tornar a estadia num momento inesquecível para todos, estando preparadas
para receber os mais fiéis companheiros dos hóspedes, que ficarão alojados com os donos nos
respetivos quartos.

Não ter com quem deixar o animal de estimação já não é motivo para cancelar aquelas escapadinhas
tão desejadas por Portugal. Para quem gosta de city breaks e não abdica da companhia do seu animal de
quatro patas, estas unidades do Grupo Solverde são a opção ideal para pet lovers.

Todas as unidades do Grupo Solverde possuem o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal,
cumprindo com todas as orientações de segurança e higiene da Direcção-Geral da Saúde, de modo a
proporcionar momentos únicos de bem-estar aos seus clientes, em total segurança.

Mais informações em gruposolverde.pt

16/36

https://www.gruposolverde.pt/


BARLAVENTO

19/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve presente na FITUR 2022 à conquista dos espanhóis
Região quer conquistar mercado vizinho pela natureza, gastronomia e turismo criativo
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PORTIMÃO JORNAL

20/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Portimão volta a abrir 48ª Volta ao Algarve
25 equipas disputam cinco etapas naquela que é uma das mais emblemáticas provas
desportivas na região
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BARLAVENTO

19/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Escola de Hotelaria e Turismo de VRSA abre candidaturas
A Escola de Hotelaria e T urismo de Vila Real de Santo António (VRSA) tem abertas
candidaturas para os cursos de Gestão de Restauração e Bebidas e Gestão e Produção
de Cozinha, até dia 22 de fevereiro
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BARLAVENTO

19/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve Outlet de Olhão volta a ser Ria Shopping
A consultora imobiliária internacional Savills, através do departamento de retalho,
assegurou a entrada da marca norte-americana Domino’s Pizza no Algarve Outlet, em
Olhão, que passará a ter o nome de Ria Shopping já este ano, fruto de um processo de
reestruturação de todo o complexo comercial
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SUL INFORMAÇÃO

19/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Lagoa dos Salgados: Millenium/BCP “ameaça” com pedido de
indemnização milionária
CEO do banco considera que há «direitos adquiridos plenamente válidos»

O CEO do Millenium/BCP ameaça o Estado Português com um pedido de indemnização milionária se
avançar a classificação da Lagoa dos Salgados, no concelho de Silves, como reserva natural.

Num email enviado a 7 de Janeiro aos ministros do Ambiente e da Economia (Matos Fernandes e Siza
Vieira), a que o Sul Informação teve acesso, o CEO Miguel Maia manifesta a sua «apreensão e
perplexidade» perante as notícias, de que terá tido conhecimento através da comunicação social,
relativas à classificação de 400 hectares no litoral do concelho de Silves, que incluem a Lagoa dos
Salgados, o Sapal de Pêra/Alcantarilha, bem como todos os terrenos entre estas zonas húmidas e o
cordão dunar.

Ora, em cerca de 110 desses 400 hectares, há um terreno para onde empresas que hoje são
propriedade do Grupo BCP – Finalgarve, Bichorro e Fiparso – preveem um projeto para 4000 mil camas
turísticas, com hotéis, vivendas e campo de golfe, mesmo à beira da Lagoa dos Salgados.

Considerando que há «direitos adquiridos plenamente válidos» e escudando-se em pareceres jurídicos de
quatro especialistas das universidades de Coimbra e de Lisboa (ver mais abaixo a cronologia), Miguel
Maia ameaça os dois ministros com um pedido de «indemnização» pelos prejuízos que aquelas
empresas do Grupo BCP irão alegadamente sofrer caso avance a Reserva Natural, prejuízos esses que
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estima em «100 milhões de euros».

Numa altura em que decorre, até amanhã, dia 20 de Janeiro, a discussão pública sobre a proposta de
classificação da Lagoa dos Salgados como Reserva Natural, os responsáveis daquele banco agarram-se
à questão da aprovação, pela Câmara e depois pela Assembleia Municipal de Silves, em Dezembro de
2007, da Unidade de Execução 1 do Plano de Pormenor da Praia Grande, que se refere precisamente ao
mega projeto turístico promovido pelas empresas do universo do Grupo BCP.

Ontem, durante a sessão de esclarecimento pública sobre a proposta da Reserva Natural, promovida
pela Câmara de Silves e pela associação Almargem, no Centro Paroquial de Pêra, com a presença física
de mais de quarenta pessoas e a participação online de várias outras dezenas, a situação legal desse
Plano de Pormenor (PP) foi explicada pelo vereador Maxime Bispo, que é, ele próprio, jurista.

«O Plano não confere direitos, apenas confere expectativas», defendeu o vereador, acrescentando que
«o atual executivo da Câmara Municipal de Silves não se revê no PP da Praia Grande, que está datado,
está ultrapassado». Além disso, acrescentou, «a execução desse Plano está muito condicionada»,
porque apenas uma pequena parte dos terrenos é realmente propriedade da Finalgarve.

Aliás, explicou Maxime Bispo, o novo PDM de Silves, publicado em Janeiro de 2021, portanto há um ano,
apesar de não revogar o PP da Praia Grande (por razões processuais), não prevê a construção de um
resort turístico na área, mas sim «ocupação rústica e espaço natural», o que, salientou, «é
perfeitamente compatível com toda a lógica da classificação da Lagoa dos Salgados».

«Queremos persistir num modelo de litoral algarvio betonizado e com turismo de massa, com emprego
precário? Ou preferimos apostar em atividades sustentáveis, em tirar partido dos valores ambientais, em
qualificar, para atrair outro tipo de turismo, com outra qualidade, com mais dinheiro, que garanta
empregos com alguma segurança, para que as pessoas possam ter qualidade de vida aqui no
território?», interrogou o vereador da Câmara de Silves. Mais, acrescentou, «que território queremos
legar às gerações vindouras?».

Maxime Bispo concluiu: «o Plano de Pormenor da Praia Grande encontra-se em coma e está apenas à
espera que alguém desligue as máquinas». Quem o irá fazer? O autarca não o disse, mas é aí que está o
busílis de toda esta questão.

Num processo de consulta pública que se está a revelar como um dos mais participados de sempre a
nível nacional – já leva perto de 800 participações -, além do Millenium/BCP, há mais quem não esteja
confortável com a classificação da zona como reserva natural. Por isso, já chegou à Câmara de Silves,
na semana passada, um abaixo-assinado de alguns proprietários de terrenos a abranger pela
classificação, manifestando a sua preocupação.

Curiosamente, ontem, na sessão pública de esclarecimento em Pêra, não estava presente nenhum
desses proprietários, pelo menos ninguém se identificou como tal.

Tendo em conta que a fase de discussão pública, que começou a 9 de Dezembro e termina amanhã, 20
de Janeiro, é aberta a todos, presume-se que quem assinou o abaixo-assinado também vá apresentar
as suas preocupações no portal Participa.pt ou por outro meio previsto para a participação. Como frisou
o vereador Maxime Bispo, «os proprietários podem participar neste processo que é público e
transparente».

De qualquer modo, pelo que ficou dito na sessão, esses proprietários podem ficar mais descansados. A
eventual criação da Reserva Natural não significará «proibir tudo», como salientaram Anabela Santos,
dirigente da associação Almargem, ou Joaquim Castelão Rodrigues, diretor regional do Instituto de
Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), que promove a proposta de classificação da Lagoa dos
Salgados.

«Terá de haver uma gestão ativa da reserva natural, as pessoas terão de poder usufruir dos espaços,
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terão de participar nessa gestão, até para terem orgulho nesta reserva, que é um espaço único»,
sublinhou Anabela Santos. «Hotéis com campos de golfe? Não! Mas agroturismo, sim!, há condições
para isso».

Castelão Rodrigues, por seu lado, falou da possibilidade de voltar a promover a atividade agrícola nos
terrenos abrangidos pela futura reserva, nomeadamente recuperando o pomar de sequeiro
(amendoeiras, figueiras) ou promovendo a vinha, bem como mantendo o pastoreio (neste momento há
dois rebanhos de ovelhas a utilizar a área).

Este responsável do ICNF adiantou ainda que a futura reserva natural será gerida em regime de
«cogestão», o novo sistema que inclui a participação das Câmaras Municipais, de entidades públicas e
privadas e de cidadãos. Aliás, a Comissão Executiva da área protegida em cogestão é sempre presidida
pelo (ou pela) presidente de Câmara.

Haverá igualmente espaço para atividades de natureza e para a ação das empresas de animação
turística, nomeadamente as que, todos os dias, levam até à Lagoa dos Salgados turistas para fazer
caminhadas e, sobretudo, para observar aves.

«A Lagoa dos Salgados é dos espaços mais visitados, em todo o país, quer por pessoas que querem
conhecer a natureza e observar aves, quer por técnicos e cientistas de várias instituições nacionais e
internacionais», sublinhou Domingos Leitão, diretor-executivo da Sociedade Portuguesa para o Estudo
das Aves (SPEA), também participante na sessão em Pêra.

As regras e os usos futuros ficarão consagrados num plano de gestão e no regulamento, cuja discussão,
também pública e envolvendo todos, avançará após a classificação como reserva natural.

Para contestar os alegados «direitos adquiridos» por parte dos promotores do empreendimento turístico
previsto para a área do Plano de Pormenor da Praia Grande, a proposta de classificação avança com os
valores ambientais em causa.

Ora, no sábado, durante um dia de atividades para o público promovido ao longo dos 400 hectares da
futura reserva natural, esses valores ficaram bem à vista de todos.

André Carapeto, especialista da Sociedade Portuguesa de Botânica, que guiou um dos passeios, à
descoberta da flora e dos habitats daquela vasta área, chamou sobretudo a atenção para a presença do
mais importante núcleo da Linaria algarviana, uma espécie já muito rara e exclusiva do Algarve, que é de
proteção prioritária segundo a legislação comunitária.

Em toda a região algarvia – e no mundo, visto que só existe aqui – a população em melhor estado da
Linaria algarviana é a dos Salgados, sendo portanto esta zona essencial para a sobrevivência da espécie.
As restantes populações existentes são pequenas e estão fora de áreas protegidas, estando, portanto,
sujeitas a desaparecerem.

André Carapeto, que conhece como ninguém o terreno, no que à flora diz respeito, explicou ao Sul
Informação que esta planta é um «terófito», isto é, a planta faz o ciclo de vida todo no mesmo ano,
morrendo no fim do ciclo, antes do Inverno, mas deixando sementes debaixo da terra, que germinarão
no ano seguinte. Precisa, portanto, de uma área com alguma vastidão para poder deixar as suas
sementes bem espalhadas e assim sobreviver.

André Carapeto acrescentou que, além das ocorrências conhecidas junto à Praia Grande, têm sido
detetados núcleos de Linaria algarviana na área que iria ser ocupada pela urbanização, pelo que não é
viável a sua gestão e sobrevivência se o resort avançar.

A discussão pública sobre a criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados decorre até amanhã e
todos podem participar e dar a sua opinião. A Almargem, em nome do Movimento Participativo Lagoa
dos Salgados, elaborou um manual para utilização do portal Participa.pt, bem como uma minuta de um
parecer, que pode ser livremente copiado e usado por todos. Clique aqui para saber mais.
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Existem compromissos urbanísticos na área inserida na proposta de classificação da Lagoa dos Salgados
como Reserva Natural?

Primeiro, há que distinguir bem dois planos:

1. Há ali valores protegidos por duas Diretivas Comunitárias (Linaria algarviana nos Anexos II e IV da
Diretiva Habitats e uma série de aves nidificantes, invernantes ou migratórias que são protegidas pela
Diretiva Aves), logo nenhum direito a edificar se pode sobrepor. As espécies estão mesmo lá, o que
obriga o Estado português a conservar os habitats.

2. Pode ter havido desconhecimento por parte da Câmara Municipal de Silves em relação a estes valores
naturais, que levou à prática de atos administrativos que tenham gerado algumas expectativas e quase
direitos (são mesmo direitos na ótica dos autores dos pareceres jurídicos pedidos pelo Millenium/BCP).
Mas isso não vai dar direito a construir, porque estão lá às espécies; poderá eventualmente dar direito a
indemnização. E é disso que o CEO do Millenium/BCP já falou, no seu email para os ministros do
Ambiente e da Economia.

A Finalgarve tem ou não direito a indemnização? Após a análise por parte de juristas ouvidos pelo Sul
Informação, não é líquido que tenha.

Primeiro, porque a CCDR Algarve decidiu negativamente sobre a conformidade ambiental do projeto de
execução (DECAPE). Logo, não chegou a constituir-se, para a empresa interessada, o direito de
concretizar as operações urbanísticas do projeto de construção do UE1- PP Praia Grande, pois falta a
DECAPE favorável, que é o documento essencial para permitir a emissão dos atos de licenciamento ou
de autorização dos projetos abrangidos pelo regime de AIA. Sem ele, nada feito.

Depois, embora a DIA não seja o ato final desse procedimento, pode defender-se que poderá dar à
proponente certos direitos.

No entanto, no caso dos Salgados, a DIA foi emitida em fase de estudo prévio, sendo necessário, para
completar a DIA, que se verificasse o requisito da conformidade ambiental do projeto com essa DIA, o
que não chegou a acontecer. Ou seja, fez-se a declaração de impacte ambiental, mas as medidas
propostas pelos promotores não chegam para compensar os danos ambientais.

Em terceiro lugar, a AIA (avaliação de impacte ambiental) não é o verdadeiro procedimento em si. Ela é
apenas uma etapa de um procedimento administrativo maior, servindo apenas para avaliar os efeitos
significativos do projeto se este fosse levado a cabo.

E compreende-se que assim seja, sobretudo quanto ao habitat da planta estritamente protegida, a
Linaria algarviana.

CRONOLOGIA

07/12/2007 – A Assembleia Municipal de Silves aprova, sob proposta da Câmara Municipal (CMS), o
Plano de Pormenor (PP) da Subunidade Operativa de Planeamento e Gestão II da Praia Grande.
22/06/2012 – Celebração do contrato de desenvolvimento urbano 07/11/2012, 11/09/2013 e
09/07/2014 – Aprovação nestas três datas, por deliberação da CMS, do loteamento e dos projetos das
obras de urbanização 07/02/2013 – O projeto UE1, em fase de estudo prévio é submetido a Avaliação
do Impacte Ambiental (AIA) 30/10/2013 – A CCDR Algarve emite Declaração de Impacte Ambiental
(DIA) favorável condicionada 05/06/2015 – Notificação da “Finalgarve- Sociedade de Promoção
Imobiliária e Turística, S.A.” para se pronunciar relativamente à proposta de alteração da DIA, em sede de
audiência prévia 22/06/2015 – A CCDR Algarve aprova uma alteração à DIA 03/08/2017 – A Câmara
Municipal de Silves emite o Alvará de Loteamento n.º 3/2017, que titula a aprovação da operação de
loteamento e das obras de urbanização incidentes sobre os terrenos da UE1 29/09/2017 – É submetido
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o RECAPE relativo às infraestruturas gerais da UE1 20/10 a 10/11/2017 – Decorre a discussão pública
(referência a processo judicial de impugnação da DIA a correr no TAF de Loulé 15/11/2017 –
Prorrogação da validade da DIA 18/12/2017 – Envio da proposta de DECAPE desfavorável para
pronúncia em fase de audiência prévia 13/07/2018 – Emissão de DECAPE desfavorável pela CCDR
Algarve 24/07/2018 – Apresentação de reclamação por parte da Finalgarve 22/11/2018 – A empresa
intentou uma ação administrativa no TAF de Sintra para declaração de nulidade/anulação da DECAPE
desfavorável e para reconhecimento da sua posição jurídica decorrente da DECAPE tácita favorável,
enquanto ato constitutivo de direitos 11/2/2019 – Deliberação, pela CMS, de suspensão da eficácia do
Alvará de Loteamento n.º 3/2017 “até à junção aos autos de DECAPE favorável” 14/05/2021 – Decisão
do TAF de Sintra, que julga a ação totalmente improcedente 07/06/2021 – CCDR dá conhecimento à
empresa da posição do ICNF Setembro/2021 – Millenium/BCP envia ao ICNF dois pareceres jurídicos, da
autoria das professoras Fernanda Paula Marques de Oliveira e Dulce Lopes (Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra) e dos professores João Miranda e Diogo Calado (Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa) Novembro/2021 – Ministério do Ambiente e ICNF anunciam a proposta de
classificação da Lagoa dos Salgados como área protegida de âmbito nacional 9 de Dezembro 2021 a 20
de Janeiro 2022 – Discussão pública Janeiro de 2022 – Pendente recurso interposto para o STA
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OPÇÃO TURISMO

20/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Bruno Gamito assume direção do NAU Morgado Golf & Country
Club
O NAU Morgado Golf & Country C lub inicia 2022 sob nova liderança. Bruno Gamito, até
aqui assistente de Direção de uma unidade hoteleira do grupo NAU Hotels & Resorts,
situada no concelho de Albufeira, assumiu no início deste ano o cargo de director da
unidade hoteleira do grupo em Portimão.

O NAU Morgado Golf & Country Club inicia 2022 sob nova liderança. Bruno Gamito, até aqui assistente
de Direção de uma unidade hoteleira do grupo NAU Hotels & Resorts, situada no concelho de Albufeira,
assumiu no início deste ano o cargo de director da unidade hoteleira do grupo em Portimão.

Formado em Gestão Hoteleira pela Universidade do Algarve e com especialização em Direção Hoteleira
pela ADHP, o novo director do NAU Morgado Golf & Country Club está desde 2013 no grupo NAU Hotels,
onde iniciou funções como subchefe de mesa, no Hotel Salgados Palace, em Albufeira, transitando
posteriormente para as funções de Guest Relations na mesma unidade.

Refira-se que até ao final de 2021, Bruno Gamito desempenhava funções de assistente de Direção do
grupo NAU Hotels & Resorts.
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JORNAL DO ALGARVE

20/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • AMBIENTE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Aprovada proposta final do Plano de Pormenor do Paul de Lagos
O executivo camarário lacobrigense aprovou esta semana a versão final da Proposta de
Plano do Paul de Lagos a submeter à aprovação da Assembleia Municipal, anunciou a
Câmara de Lagos
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JORNAL DO ALGARVE

20/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Loulé apela à votação nos Iberian Festival Awards
Decorrem até ao dia 31 de janeiro as votações para os Iberian Festival Awards e neste
período o público em geral poderá contribuir, com o seu voto, para que o interMEDio e
Som Riscado garantam um lugar na lista de finalistas dos prémios, anunciou a Câmara de
Loulé
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BARLAVENTO

19/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Carnaval de Loulé e Festa das Chouriças cancelados
Considerando o surgimento da variante Ómicron da COVID-19, a Câmara Municipal de
Loulé cancelou a edição de 2022 do desfile do Carnaval de Loulé
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JORNAL DO ALGARVE

20/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Carnaval mais famoso do país não terá desfile
Devido ao surgimento da variante Ómicron, que tem provocado o aumento do número de
infeções e dada a proximidade do evento, a Câmara Municipal anunciou esta semana a
decisão de cancelar a edição de 2022 do desfile do Carnaval de Loulé
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BARLAVENTO

19/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Mais de 55 mil caminharam na Grande Rota do Guadiana em
2021
Foram contabilizadas 55.539 passagens de caminhantes durante 2021 na Grande Rota do
Guadiana (GR15)
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JORNAL DO ALGARVE

20/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Mais de 55 mil pessoas atravessaram a grande rota pedestre do
Guadiana
Um número superior a 55 milhares de passagens foi registado em 2021 na Grande Rota
do Guadiana, percurso pedestre para promover o turismo de natureza criado pela
Odiana, Associação de Desenvolvimento do Baixo Guadiana
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