
CORREIO DA MANHÃ

23/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DIANA SANTOS GOMEZ

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

Hotéis pedem plano para região algarvia
Novo dirigente da AHET A quer que seja concluída a requalificação da EN125 , que diz ser
um entrave ao desenvolvimento turístico
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JORNAL DE NEGÓCIOS

24/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

“Regionalização é irreversível seja PS ou PSD a vencer as
eleições”
Municípios acreditam que a criação de cinco regiões avançará até ao final da legislatura,
em 2026, desde que não haja nova crise política. Fim dos cortes salariais dos autarcas e
maior cobertura territorial da TAP estão entre as reivindicações.

3/39



4/39



PUBLITURIS

22/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALOJAMENTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

“Começa uma nova vida para a AHETA”, diz Helder Martins eleito
presidente da Associação
O empresário e ex-presidente da RT A, Helder Martis, é o novo presidente da AHET A,
cujas eleições tiveram lugar esta sexta-feira
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Para Helder Martins, que foi eleito, sexta-feira, novo presidente da Associação dos Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos do Algarve para o triénio 2022-2024, “começa uma nova vida para a
AHETA”.

O candidato da lista B, que em nota de imprensa refere que alcançou uma vitória expressiva nas eleições
mais participadas da história da associação regional, concorreu sob o lema “Por uma AHETA abrangente
e renovada” e contou com o apoio de vários ilustres do turismo nacional e regional, entre os quais um
dos mais conceituados empresários do turismo em Portugal, André Jordan.

O empresário e ex-presidente da Região de Turismo do Algarve, Hélder Martins, agradece todos os
associados e apoiantes pela confiança depositada neste projeto, e garante que “vamos ser uma
associação representativa, a nível nacional e internacional, de todos os hoteleiros e empresários ligados
ao turismo do Algarve, desde as grandes unidades hoteleiras aos proprietários de alojamentos locais”,
para realçar ser fundamental que a AHETA “volte a ser o principal interlocutor das empresas turísticas do
Algarve junto das entidades e instituições nacionais.”

O novo presidente eleito afirma ainda que “uma das nossas prioridades é aumentar o número de
associados e criar condições para o envolvimento de todos”, desde logo, “constituindo a AHETA como
entidade formadora, criando um Gabinete de Estudos e um Conselho Geral e desenvolvendo áreas de
aconselhamento aos associados e aos investidores, que permitam ir de encontro às necessidades reais
dos empresários”.

Entre as propostas apresentadas no seu programa eleitoral, destacam-se a intenção de promover uma
revisão dos estatutos da associação, que permita uma adaptação às necessidades dos associados à
realidade atual, e aumentar o número de associados em todos os setores de atividade além da hotelaria,
tais como o alojamento complementar, imobiliária turística, golfe, animação turística e os transportes.

O programa de acção proposta por Helder Martins, abrange ainda um conjunto de ações focadas no
apoio aos associados, estando previsto o desenvolvimento de um Gabinete de Estudos e de áreas de
Aconselhamento ao Investidor, além da organização de um congresso anual da AHETA.

Além de Helder Martins, a estas eleições da AHETA também concorreu Elidérico Viegas, que embora em
gestão, após demissão no início do ano passado, presidiu os destinos da Associação que criou, por mais
de 25 anos.
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POSTAL

21/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Hélder Martins é o novo presidente da AHETA - Postal do Algarve
O candidato da lista B concorreu sob o lema “Por uma AHET A abrangente e renovada” e
contou com o apoio de vários ilustres do turismo nacional e regional, entre os quais o
empresário e pai do turismo português André Jordan.O candidato da lista B concorreu
sob o lema “Por uma AHET A abrangente e renovada” e contou com o apoio de vários
ilustres do turismo nacional e regional, entre os quais o empresário e pai do turismo
português André Jordan.

Hélder Martins foi eleito esta sexta-feira presidente da AHETA – Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve para o triénio 2022 – 2024, alcançando uma vitória expressiva
nas eleições mais participadas da história da associação.

O candidato da lista B concorreu sob o lema “Por uma AHETA abrangente e renovada” e contou com o
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apoio de vários ilustres do turismo nacional e regional, entre os quais o empresário e pai do turismo
português André Jordan.

O empresário e ex-presidente da Região de Turismo do Algarve, Hélder Martins, assinala que “hoje
começa uma nova vida para a AHETA. Queremos agradecer a todos os associados e apoiantes pela
confiança depositada no nosso projeto e garantir que vamos ser uma associação representativa, a nível
nacional e internacional, de todos os hoteleiros e empresários ligados ao turismo do Algarve, desde as
grandes unidades hoteleiras aos proprietários de alojamentos locais. É fundamental que a AHETA volte a
ser o principal interlocutor das empresas turísticas do Algarve junto das entidades e instituições
nacionais”.

Nas suas primeiras palavras como presidente da associação, o empresário afirma que “uma das nossas
prioridades é aumentar o número de associados e criar condições para o envolvimento de todos. Desde
logo, constituindo a AHETA como entidade formadora, criando um Gabinete de Estudos e um Conselho
Geral e desenvolvendo áreas de aconselhamento aos associados e aos investidores, que permitam ir de
encontro às necessidades reais dos empresários.”

A lista vencedora é constituída da seguinte forma:

Assembleia Geral:

Presidente: Vila Galé Hotéis, S. A., representada por Carlos Cabrita

Vice-presidente: AGT, S. A. representada por José Emídio

Secretário: Mogal, Inv. Hoteleiros e Turísticos, S.A., representada por Orlando Lopes

Direção:

Presidente: Pedras d’El Rei, Gestão e Turismo S. A., representada por Hélder Martins

Vice-presidentes: Solverde, S. A., representada por Joel Pais; Marlagos, Iniciativas Turísticas Ldª,
representada por Martinho Fortunato; Garvetur, S. A., representada por Reinaldo Teixeira; Salvor, S. A.,
representada por Pedro Lopes; SGEHR, Soc. Gestora e Exp. Hotéis e Resorts, representada por Mário
Ferreira; Minor Luxury Hotels Vilamoura, S. A., representada por Jorge Beldade; Pedra dos Bicos, S. A. 
representado por Teresa Bispo; Vila Vita Portugal, Atividades Turísticas e Hoteleiras, Ldª. representada
por José Vila-Nova.

Conselho Fiscal:

Dom Pedro, Investimentos Turísticos, S. A., representado por Luís Correia da Silva; Balvil – Gestão de
Empreendimentos Turísticos Ldª, representado por Rui Justo; Alboltur Sociedade Hoteleira, Ldª,
representada por Rui Costa.

Na Comissão de Honra da lista B, presidida pelo empresário André Jordan, a candidatura contou com o
apoio de António Saraiva, Carlos Martins, Vítor Neto, Desidério Silva, Frederico Costa e Francisco
Severino, entre outros empresários e gestores ligados ao setor do turismo, unidades hoteleiras,
empresários de alojamento local e figuras regionais de todo o Algarve.

Entre as propostas apresentadas no seu programa eleitoral, destacam-se “a intenção de promover uma
revisão dos estatutos da associação, que permita uma adaptação às necessidades dos associados à
realidade atual, e aumentar o número de associados em todos os setores de atividade além da hotelaria,
tais como o alojamento complementar, imobiliária turística, golfe, animação turística e os transportes”.

O programa abrange ainda um conjunto de ações focadas no apoio aos associados, estando previsto o
desenvolvimento de um Gabinete de Estudos e de áreas de Aconselhamento ao Investidor, além da
organização de um congresso anual da AHETA e a constituição da AHETA como entidade formadora.
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SUL INFORMAÇÃO

21/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Hélder Martins é o novo presidente da AHETA
Candidato da Lista B vence eleições com vitória expressiva nas eleições mais participadas
de sempre: “Começa uma nova vida para a AHETA”

Hélder Martins foi eleito esta sexta-feira, 21 de janeiro, presidente da AHETA – Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve para o triénio 2022 – 2024, alcançando uma vitória expressiva
nas eleições mais participadas da história da associação.

O candidato da lista B concorreu sob o lema “Por uma AHETA abrangente e renovada” e contou com o
apoio de vários ilustres do turismo nacional e regional, entre os quais o empresário e pai do turismo
português André Jordan.

Hélder Martins, empresário e ex-presidente da Região de Turismo do Algarve, já reagiu à sua eleição,
dizendo que “hoje começa uma nova vida para a AHETA”.

“Queremos agradecer a todos os associados e apoiantes pela confiança depositada no nosso projeto e
garantir que vamos ser uma associação representativa, a nível nacional e internacional, de todos os
hoteleiros e empresários ligados ao turismo do Algarve, desde as grandes unidades hoteleiras aos
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proprietários de alojamentos locais. É fundamental que a AHETA volte a ser o principal interlocutor das
empresas turísticas do Algarve junto das entidades e instituições nacionais”, acrescentou.

Nas suas primeiras palavras como presidente da associação, o empresário afirmou que “uma das nossas
prioridades é aumentar o número de associados e criar condições para o envolvimento de todos. Desde
logo, constituindo a AHETA como entidade formadora, criando um Gabinete de Estudos e um Conselho
Geral e desenvolvendo áreas de aconselhamento aos associados e aos investidores, que permitam ir de
encontro às necessidades reais dos empresários”.

Com a eleição de Hélder Martins, chega ao fim o longo período da presidência de Elidérico Viegas, que
voltou a candidatar-se, mas acabou derrotado.

Na Comissão de Honra da lista B, presidida pelo empresário André Jordan, a candidatura contou com o
apoio de António Saraiva, Carlos Martins, Vítor Neto, Desidério Silva, Frederico Costa e Francisco
Severino, entre outros empresários e gestores ligados ao setor do turismo, unidades hoteleiras,
empresários de alojamento local e figuras regionais de todo o Algarve.

Entre as propostas apresentadas no seu programa eleitoral, destacam-se a intenção de promover uma
revisão dos estatutos da associação, que permita uma adaptação às necessidades dos associados à
realidade atual, e aumentar o número de associados em todos os setores de atividade além da hotelaria,
tais como o alojamento complementar, imobiliária turística, golfe, animação turística e os transportes.

O programa abrange ainda um conjunto de ações focadas no apoio aos associados, estando previsto o
desenvolvimento de um Gabinete de Estudos e de áreas de Aconselhamento ao Investidor, além da
organização de um congresso anual da AHETA e a constituição da AHETA como entidade formadora.

A lista vencedora é a seguinte:

Assembleia Geral

Presidente: Vila Galé Hotéis, S. A., representada por Carlos Cabrita

Vice-presidente: AGT, S. A. representada por José Emídio

Secretário: Mogal, Inv. Hoteleiros e Turísticos, S.A., representada por Orlando Lopes

Direção

Presidente: Pedras d’El Rei, Gestão e Turismo S. A., representada por Hélder Martins

Vice-Presidentes: Solverde, S. A., representada por Joel Pais; Marlagos, Iniciativas Turísticas Ldª,
representada por Martinho Fortunato; Garvetur, S. A., representada por Reinaldo Teixeira; Salvor, S. A.,
representada por Pedro Lopes; SGEHR, Soc. Gestora e Exp. Hotéis e Resorts, representada por Mário
Ferreira; Minor Luxury Hotels Vilamoura, S. A., representada por Jorge Beldade; Pedra dos Bicos, S. A.
representado por Teresa Bispo; Vila Vita Portugal, Atividades Turísticas e Hoteleiras, Ldª. representada
por José Vila-Nova

Conselho Fiscal

Dom Pedro, Investimentos Turísticos, S. A., representado por Luís Correia da Silva; Balvil – Gestão de
Empreendimentos Turísticos Ldª, representado por Rui Justo; Alboltur Sociedade Hoteleira, Ldª,
representada por Rui Costa
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POSTAL

22/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Hélder Martins eleito para suceder presidência de 26 anos de
Elidérico Viegas na AHETA - Postal do Algarve
Elidérico Viegas, que se manteve como presidente desde a fundação da Associação dos
Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve, foi derrotado pelo ex-presidente da
Região de T urismo do Algarve, Hélder Martins.Elidérico Viegas, que se manteve como
presidente desde a fundação da Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do
Algarve, foi derrotado pelo ex-presidente da Região de T urismo do Algarve, Hélder
Martins.

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve vai ter a primeira mudança de
presidente em 26 anos de existência, após a lista comandada por Hélder Martins ter derrotado a do
presidente cessante, Elidérico Viegas, disse o vencedor.

O novo presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Hélder
Martins, destacou que esta foi “a maior votação de sempre” para os corpos sociais da associação e
indicou que votaram 136 dos 158 sócios, com a sua lista (B) a somar 75 votos, contra os 62 da lista
(A) liderada por Elidérico Viegas, que presidia à associação desde a sua criação, em 1996.

“A escolha é de facto muito clara, foi um período de campanha em que tivemos oportunidade de
apresentar as nossa ideias, os nossos projetos, os nossas equipas, e os sócios claramente disseram que
queriam a mudança”, afirmou Hélder Martins à agência Lusa, numa primeira reação à vitória.

O candidato vencedor considerou que a escolha dos sócios “dá uma responsabilidade acrescida para o
trabalho a partir de segunda-feira”, dia em que começará a trabalhar para “implementar o programa e
projeto” que lidera, “para que a associação ganhe vida” e “para que possa ser mais representativa e
mais reivindicativa”.

“Estamos conscientes dessa responsabilidade e estamos convictos de que vamos estar à altura da
confiança que os sócios depositaram em nós”, acrescentou, frisando que a “associação tem 26 anos”,
tinha desde então “o mesmo presidente” e “pela primeira vez houve duas listas”, com os sócios a
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optarem pela “mudança”.

Elidérico Viegas reagiu à derrota da sua lista assegurando à Lusa que sai “com o sentimento do dever
cumprido”, mas advertiu que “a solução encontrada não é uma boa solução para o Algarve e defende
um projeto que não assegura a defesa dos interesses do turismo do Algarve e dos empresários
sedeados na região”.

Questionado sobre a razão por que a lista vencedora “não defende” o turismo algarvio e os empresários
da região, Elidérico Viegas respondeu: “Porque as pessoas que votaram na outra lista são sobretudo
fundos imobiliários propriedade de bancos e grandes grupos que estão radicados e têm os seus
interesses fora da região”.

Elidérico Viegas classificou Hélder Martins como “uma espécie de testa de ferro de toda esta gente” e
admitiu que “queria sair” da AHETA, mas depois de “assegurar uma transição pacífica e tranquila para
empresários da região do Algarve”.

O presidente cessante sustentou que essa opção “estava refletido na lista” que liderava, “composta
apenas por empresários da região”, enquanto a lista rival era composta por elementos “grandes grupos,
representados pelos gestores e não pelos empresários”.

“Saio com sentimento do dever cumprido, fui fundador e impulsionador da AHETA, dediquei muito da
minha vida à AHETA, acho que fiz e contribui para fazer uma das estruturas mais sólidas, credíveis e
reconhecidas quer a nível nacional quer em termos internacionais”, avaliou.

Após o apuramento geral dos votos, realizou-se a tomada de posse da lista, esclareceu o novo
presidente da AHETA.

“A partir de hoje somos os novos corpos sociais da AHETA”, sinalizou Hélder Martins, explicando que até
se “poderia pensar em fazer uma cerimónia” de tomada de posse, mas a situação pandémica de covid-
19 e “os conselhos para não haver ajuntamentos”, optou-se por esta solução.

SABER MAIS:
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JORNAL ECONÓMICO

22/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Legislativas-Porto: Tema TAP é consensual e partidos querem
rotas aéreas com ferrovia
"É essencial que uma T AP que sobrevive graças a uma injeção tão significativa de
dinheiro público sirva o conjunto do país", disse o presidente da distrital do PS Manuel
Pizarro, que, apesar de não ser candidato no sufrágio de 30 de janeiro, mas foi o
indicado pela candidatura para falar à Lusa.

Os partidos com assento parlamentar candidatos às eleições legislativas pelo círculo do Porto concordam
acerca do reduzido serviço prestado pela TAP no aeroporto Francisco Sá Carneiro, mas divergem na
solução para manter rotas, apontando ainda à ferrovia.

“É essencial que uma TAP que sobrevive graças a uma injeção tão significativa de dinheiro público sirva o
conjunto do país”, disse o presidente da distrital do PS Manuel Pizarro, que, apesar de não ser candidato
no sufrágio de 30 de janeiro, mas foi o indicado pela candidatura para falar à Lusa.

O antigo candidato à Câmara Municipal do Porto e atual eurodeputado observou também que “a TAP foi
abandonando progressivamente o Aeroporto Francisco Sá Carneiro quando era uma empresa pública, e
ainda mais quando se tornou uma empresa com gestão privada”, mas descartou que a relação da
empresa com o aeroporto seja “um problema da natureza pública ou privada da companhia”.

Pelo PSD, a deputada e cabeça de lista pelo distrito do Porto, Sofia Matos, admitiu à Lusa que o
posicionamento da TAP em relação ao aeroporto do Porto lhe causa “alguma revolta”, apontando ao
Governo PS e à reversão da privatização feita pelo governo PSD/CDS-PP.
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“Reverteram a privatização da TAP na convicção de que essa reversão é absolutamente estratégica, mas
a verdade é que neste momento está um país inteiro a pagar a TAP, quando a TAP não serve o país
inteiro”, resumiu.

A existência de uma TAP pública concorre para a necessidade do plano de reestruturação contemplar um
“olhar para o Porto e para o aeroporto do Porto”, mas também para a rejeição da proposta do
presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, de subsidiar outras companhias para fazer rotas que a TAP
não cubra: “Nós temos uma TAP pública, e portanto temos é que trabalhar e pressionar para que seja a
TAP a fazer essas mesmas rotas”, considerou.

A deputada criticou ainda apoios a empresas como a ‘low cost’ Ryanair, “uma empresa que do ponto de
vista laboral, por exemplo, tem muita dificuldade em cumprir a legislação portuguesa”, tendo “vários
processos em tribunal, e até muitos deles ganhos pelos trabalhadores”.

Diana Ferreira, cabeça de lista da CDU (PCP-PEV) no distrito do Porto, apontou ainda a outro elemento,
do seu ponto de vista, que influenciou a perda de importância do aeroporto do Porto: o facto da ANA –
Aeroportos de Portugal ser atualmente uma empresa privada.

“O estabelecimento que a ANA Aeroportos faz em relação aos voos da TAP e à presença da TAP nos
seus aeroportos não está desligada de uma empresa que é privada e que tem outros objetivos,
nomeadamente da maximização de lucros, mas que não se coadunam com as necessidades de
desenvolvimento do distrito e da região”, considerou.

Já Filipa Correia Pinto, primeira candidata do CDS/PP no distrito, referiu a importância de existirem rotas
importantes para a economia do Norte, como ligações ao norte de Itália, zona de têxtil e calçado, ou “a
Alemanha na metalomecânica”, defendendo “uma solução que aproxime o Porto de Lisboa e das capitais
europeias, e dos centros económicos com os quais o Porto se relaciona”.

Quanto à proposta de Rui Moreira, a candidata do CDS-PP considerou-a “uma pista de reflexão e um
bom ponto de partida”, mas reconheceu que o partido “tem sempre alguma alergia a ouvir falar de
subsídios”, por defender a economia privada.

O PAN, segundo a deputada Bebiana Cunha, primeira candidata pelo Porto, “evidentemente que não”
concorda com esta proposta, que deixa “de exigir da TAP aquilo que deve ser exigido, que é a coesão
territorial”.

“Financiar as ‘low cost’ [companhias de baixo custo] vai, no fundo, intensificar e agravar aqueles que são
os problemas que a cidade já vivia no período pré-pandemia”, como a “pressão” turística, que se
repercute sobre as “questões da habitação”, apontou.

“Isso seria uma solução de recurso para resolver a questão”, refere à Lusa, por outro lado, Rui Afonso,
primeiro candidato do Chega no Porto, considerando que “nunca poderá passar por uma solução
estrutural”, mas sim “uma solução temporária até terminar o plano de reestruturação, ou até a TAP
conseguir ter as condições necessárias para recolocar o ‘hub’ no Porto, por exemplo”.

Rui Afonso advertiu que, sem a TAP no Porto, “obviamente que isso vai ter repercussões quer para o
próprio tecido empresarial quer ao nível do turismo”, com “impacto em termos da própria receita e do
próprio nível de empregos”.

Já pela Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, ex-presidente do partido e cabeça de lista pelo Porto,
considera que “o aeroporto do Porto não tem precisado da TAP para crescer, o turismo do Porto não
tem precisado da TAP para crescer, o que só demonstra o quão inútil a TAP é”, e criticou a estratégia da
companhia face à Galiza, região servida pelo aeroporto Sá Carneiro.

“Havia voos de alguns aeroportos da Galiza para Lisboa, para desviar um conjunto desses passageiros,
precisamente, do aeroporto do Porto”, afirmou, dizendo que a companhia “não tem uma estratégia que
envolva tornar o Aeroporto Francisco Sá Carneiro num ‘hub’ da Península Ibérica”, especialmente do
noroeste peninsular.

Pelo Livre, o cabeça de lista Jorge Pinto elencou precisamente a necessidade de uma “ligação do TGV a
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Vigo”, bem como a passagem da linha de Leixões ao serviço de passageiros – “que seria uma espécie de
circular, no Porto, da ferrovia” – com também ligação ao aeroporto.

“É essa articulação a nível ibérico entre a ferrovia e a aviação” que o partido defende, refere Jorge Pinto,
numa lógica de “reduzir os voos quando eles podem ser reduzidos”, sendo “essencial que o Norte de
Portugal, do Porto para cima, e toda a Galiza, possam estar articulados numa serie de coisas,
nomeadamente no que diz respeito ao setor aéreo”.

Todos os restantes responsáveis ouvidos pela Lusa se mostraram favoráveis ao desenvolvimento
ferroviário da região.
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DINHEIRO VIVO

22/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • A VIDA DO

DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

José Lopes “Se tivermos mais slots, baseamos mais três aviões
em Lisboa e criamos 100 empregos”
Diretor-geral da easyJet em Portugal assegura que ainda não pagou nenhuma multa por
transportar passageiros sem teste negativo. E admite que setor já pediu revogação da lei
que castiga companhias
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JORNAL I

24/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Breves
Regadio. Consulta pública com mais de 50 contributos | Combustíveis. Preços voltam a
crescer esta semana | Reclamações contra aeroportos disparam 82%
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VISÃO

23/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

Legislativas: IL reforça que proposta de privatizar a TAP não é
selvagem, mas determinada
O presidente da Iniciativa Liberal reafirmou hoje que a proposta de privatização da T AP é
determinada e não selvagem, como disse André Ventura, preferindo não fazer mais
comentários porque o líder do Chega "muda de opinião a cada dia"

“A nossa solução não é selvagem é determinada e rápida, sem prejudicar e sem desvalorizar os ativos
que são públicos e, portanto, são de todos os contribuintes”, disse João Cotrim de Figueiredo durante
um passeio nas docas de Alcântara, em Lisboa.

Contudo, o liberal preferiu não fazer mais comentários porque André Ventura “muda de opinião a cada
dois dias”.

“Eu prefiro só comentar as declarações do Chega depois de algum tempo porque é natural que daqui a
dois dias diga o contrário do que disse, portanto, iria estar sempre a comentar coisas diferentes”,
afirmou.

No sábado, o presidente do Chega disse que é contra “uma privatização selvagem” da TAP “à moda da
Iniciativa Liberal”, mas defendeu que a companhia tem de servir não apenas Lisboa, mas todo o território
nacional.

João Cotrim de Figueiredo defendeu, novamente, que não deveria ter sido investido um euro na TAP sem
uma ideia clara de como é que o Estado iria sair da companhia aérea.

“Agora já há uma maioria de portugueses, segundo um estudo de opinião, que concorda connosco
porque percebeu que não faz sentido um país com tantas carências investir mais de três mil milhões de
euros, talvez mais do que isto, para salvar uma única companhia”, frisou.

E acrescentou: “isto é dois terços da coleta anual do IRC, isto é mais do que receberam as empresas
todas em ‘lay-off’ simplificado na primeira vaga [da pandemia]”.

Na opinião do presidente da Iniciativa Liberal, o Estado deve sair da TAP e entregá-la a quem saiba tratar
de aviação comercial que, considerou, não é o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

Cotrim de Figueiredo, que defende a privatização “imediata e responsável” da TAP e o escrutínio de
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qualquer euro lá investido, propôs uma auditoria do Tribunal de Contas ao processo de nacionalização da
companhia aérea.

SVF // LFS
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SUL INFORMAÇÃO

23/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Manuel Mestre (MPT): É preciso construir «uma nova estrada a
norte da A22»
«Durante a próxima legislatura, tudo faremos para que a criação da Região
Administrativa do Algarve se possa tornar uma realidade»

Manuel Mestre, farense de 51 anos, empresário do setor do turismo e presidente do Clube de Surf de
Faro há 26 anos, é o cabeça de lista do Partido da Terra-MPT pelo Algarve, às Eleições Legislativas de 30
de Janeiro.

Com Manuel Mestre, prossegue a série de entrevistas que o Sul Informação está a publicar, com todos
os cabeças-de-lista de todas as forças políticas que se candidatam pelo círculo eleitoral do distrito de
Faro.

A todos, e numa lógica de igualdade de oportunidades, foi enviado, atempadamente, um mesmo
questionário com 12 perguntas.

As respostas são, naturalmente, diversas, como ficará claro ao longo dos próximos dias, com a
publicação de todas as entrevistas.

Sul Informação – Quais são as prioridades da sua força política para a próxima legislatura para o Algarve?

Manuel Mestre – No Algarve, temos um problema grave de falta de mão de obra, principalmente na
hotelaria e restauração, por isso é fundamental a captação de mão de obra qualificada. Também é
necessário arranjar soluções para a falta de água na região. Quanto à rede de transportes públicos, deve
haver uma aproximação do interior do Algarve com o litoral. É ainda necessário criar uma alternativa à
estrada nacional 125, promover a conservação da nossa orla costeira, apostar na valorização dos
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recursos endógenos, promover a economia circular e defender a Saúde.

SI – O que levou a que aceitasse ser cabeça de lista pelo partido ou força política que representa?

MM – A resposta é simples: deixei de me sentir representado na Assembleia da República. O único
deputado que levantava a voz em prol do Algarve era o Dr. Cristóvão Norte. Aliás, sem me querer meter
na estratégia política do PSD, acho que deram um tiro no pé. Se me permitem, se o MPT contasse com
todos os votos dos eleitores descontentes com a situação que referi, a minha eleição era garantida.

SI – Quais são as expetativas e objetivos da sua força política em relação a estas Eleições Legislativas?

MM – As expectativas são, pelo menos, conseguir eleger um deputado em todos os círculos eleitorais.

SI – O que falta fazer no Algarve?

MM – Medida 1 – O Algarve, por si só, tem as condições climatéricas ideais para atrair e fixar uma nova
população, mas não é suficiente. A mitigação desta situação passa por acelerar o processo de cidadania
para quem imigra para Portugal, por tornar o arrendamento mais acessível, construindo ainda habitação
a custos controlados. Para as famílias mais jovens, potencia-se a fixação dando-lhes isenções – por
exemplo no IMI -, cedendo terrenos municipais ou facilitando-lhes o crédito, numa altura em que o custo
do m2 atinge valores incomportáveis para a realidade económica do país. Não obstante, é preciso
relembrar a falta de subsídios que promovam e defendam a natalidade, bem como posteriormente
tornar o acesso às creches gratuito.

Medida 2 – Falta de água: exigem-se novas formas de captação da água potável, otimizando os
recursos existentes, em muitos casos suficientes, mas mal aplicados. A falta de água na região é uma
realidade, e, num futuro – não muito longínquo – pode correr com menor pressão ou com cortes
sucessivos na rede do abastecimento. Tendo, com condições geográficas tão favoráveis, um recurso
como a água salgada, a dessalinização, apesar de dispendiosa, deve continuar a ser uma solução em
cima da mesa e equacionada tão rápido quanto possível. Não obstante e apesar da escassez da chuva, é
fundamental potenciar a captação de águas pluviais e das águas das ETAR para a rega dos campos de
golfe e das árvores de fruto. Na rede das cidades, é fundamental que a perda de água potável seja
combatida, de forma a que o lençol freático seja aproveitado a 100%. Para a agricultura, devemos
procurar maximizar os sistemas de rega para melhor aproveitamento dos recursos, sujeitos ao clima e a
todas contingências. Ainda sobre esta matéria, devemos também fomentar o cultivo de alfarrobeiras,
figueiras e medronheiros, espécies autóctones, que resistem a seca e fazem parte na nossa cultura.

Medida 3 – No barrocal do Algarve, a rede rodoviária está longe de ser a ideal, sendo consequentemente
uma barreira, por si só, à fixação de famílias nessas áreas. No entanto e a esse respeito, o problema da
nossa rede rodoviária e ferroviária toma proporções alarmantes quando falamos da serra algarvia,
principalmente nos limites dos concelhos. É fundamental, por isso, a criação de vias de ligação diretas
entre o barrocal e a serra, para que essas pessoas se sintam mais próximas do litoral. A sua criação iria
ajudar a suprimir a falta de mão de obra, contribuindo para a fixação de famílias e para o crescimento e
desenvolvimento local e da região: todos sabemos que, sem boas acessibilidades, não há
desenvolvimento, nem fixação das populações. Outra coisa que não é aceitável é a falta de uma ligação
ferroviária com Espanha, particularmente numa região como o Algarve. Sei bem que se trata de um
investimento altíssimo, mas, se for sempre esse o argumento, deveria ser válido para todas as regiões.
No futuro, se essa ligação fosse de alta velocidade e ligasse Faro, Beja, Évora e Lisboa, era seguramente
uma alternativa à utilização do automóvel ou do avião. No que diz respeito ao último, seria também uma
mais-valia, porque tornava a ligação entre aeroportos mais rápida e célere – e levando a um melhor
aproveitamento do aeroporto de Beja e Faro, retirando tráfego do aeroporto de Lisboa, o peso e a
dependência que lhe são reconhecidos.

Medida 4 – A nossa orla costeira é o nosso maior tesouro, mas não apenas para os algarvios, também
para a maioria de quem nos procura e que traz sustendo e riqueza à região. Por isso, são necessárias
medidas urgentes de conservação das arribas e do cordão dunar, assim como a limpeza e conservação
das praias. No entanto, que fique claro que somos contra a retirada das populações das ilhas, através do
derrube de construções já existentes, mas seremos sempre a favor de que não sejam concedidas mais
licenças de construção no futuro. Existem alternativas no barrocal, pertíssimo do litoral, a necessitar de
desenvolvimento, de forma sustentável e sem fragilizar a componente identitária regional.
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Medida 5 – Há uns anos, foram dados, aos nossos agricultores e pescadores, subsídios para o abate de
árvores e embarcações, sendo que, em muitos casos, não foram depois investidos no sector, levando-o
a perder competitividade. Com o desenvolvimento dos mercados, é imperativo que se volte à terra e ao
mar para aproveitarmos os nossos recursos, que ,no fundo, deveriam ser não apenas um desígnio
natural, mas uma estratégia de senso comum. Vejamos. Em 2010, houve uma simplificação do Promar
e do Proder, que visava atribuir um conjunto de apoios ao desenvolvimento do sector primário. Que
efeitos teve? O que foi criado? Quantos empresários foram abrangidos? Que impacto teve na economia?
O voltar à terra, com o cultivo de árvores como as alfarrobeiras, as figueiras, os medronheiros, as
laranjeiras e oliveiras, iria potenciar a economia pela mão da tradição e da cultura natural da nossa
região. Em relação às pescas, afortunadamente, a que é praticada na nossa região é sustentável,
praticada em pequenas embarcações artesanais, não provocando um impacto significativo. Essa, sim, é
que deveria ser defendida, pela influência direta nas economias familiares e não ser abrangida de forma
generalista pelas medidas que procuram limitar a pesca em grandes embarcações de arrasto quee
dizimam as espécies e arrasam os fundos.

SI – A Saúde é um setor deficitário no Algarve e no país. Que medidas preconiza para resolver os
problemas da Saúde no Algarve?

MM – A criação do Hospital Central do Algarve é uma prioridade defendida por sucessivos governos, mas
nunca concretizada por um único. É um chavão eleitoral, ponto final. Contudo, não se trata apenas de o
construir, mas de criar mecanismos para a captação de médicos e enfermeiros para a região. Dar-lhe
qualidade, eficácia e sustentabilidade de recursos é, tanto quanto a sua execução, uma prioridade. O
Algarve tem uma população flutuante muito grande, principalmente na época alta. Se nos queremos
consagrar como uma referência, temos de preparar a região também para esses picos populacionais,
garantindo a qualidade de vida a quem escolheu o Algarve para viver e/ou visitar.

SI – O Governo anterior avançou com a Descentralização de Competências para os Municípios. Que
balanço faz desse processo?

MM – Penso que é um pequeno passo para a regionalização, sendo extremamente importante dar mais
poder aos Municípios. Apesar de, em alguns casos, as verbas transferidas não serem suficientes, é o
preço de ter autonomia na decisão. Os municípios estão a provar que conseguem fazer mais e melhor.

SI – Um futuro Governo deverá avançar com a Regionalização? Porquê ou porque não?

MM – O MPT defende a regionalização. A falta de investimento na região algarvia é gritante, já que
representa menos de 1% do PIB gerado pela região. A criação da Região Administrativa do Algarve
dotaria a região de uma maior autonomia e eficácia em matérias de gestão de fundos, facilitando o
investimento, mas sobretudo, promovendo o investimento correto.

SI – Na Assembleia da República têm-se sucedido as resoluções para acabar com as portagens na Via do
Infante ou, pelo menos, para introduzir descontos significativos. O que pensa deste tema e que soluções
preconiza?

MM – As Estradas de Portugal transformaram a Nacional 125 numa via urbana, em que a última
remodelação não foi mais que um autêntico crime à circulação no nosso Algarve. Os sucessivos traços
contínuos e os limites de 50 km/h provocam atrasos nos transportes públicos, nas entregas de bens e
serviços e, em muitos casos, levam à perda de voos e, por consequência, a uma experiência menos feliz
para quem nos visita. O ROI (Return of investment) algarvio é seguramente afetado por isso. A situação
na nacional 125 é, por isso, insustentável e, tendo em conta que retirar as portagens na A22 não será
uma realidade, é fundamental intervir. A questão das portagens, ainda que não resolvesse todos os
problemas que existem, é bem verdade que resolveria alguns… Uma alternativa seria o alargamento que,
no caso da N125, é impossível pelas condições inerentes, tornando como única alternativa a construção
de uma nova estrada a norte da A22, com ligações ao litoral, barrocal e serra. O MPT, sendo um partido
ambientalista, sei que poderá ser alvo de crítica ao apresentar esta medida, no entanto e colocando as
pessoas e famílias em primeiro lugar, temos de propor condições e alternativas que promovam e
defendam a sua sobrevivência, fixação e desenvolvimento.

SI – No início da atual crise da pandemia, o Governo anunciou um plano específico para o Algarve, que
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nunca chegou a ser concretizado. O que precisa o Turismo do Algarve para recuperar da pandemia?

MM – Os últimos dois anos têm sido um autêntico carrocel de emoções no sector do turismo, com o
abre e fecha da economia, da entrada e saída de Portugal nas listas vermelhas, com a incerteza e com a
impossibilidade de planear as diferentes épocas. O que precisamos, na verdade, é de voltar a um normal,
depois os excelentes profissionais que trabalham no sector, em ligação com uma região de excelência,
fazem o resto. Os empresários estão de tal maneira habituados a serem abandonados pelo governo que
já nem fazem contas aos apoios. Se vierem, vão ser uma ajuda, mas não vão ser decisivo. Decisiva vai
continuar a ser a nossa resiliência e profissionalismo.

SI – No caso de questões mais fraturantes, como a regionalização, as portagens na Via do Infante e a
saúde, entre outras, se for eleito, votará na AR de acordo com a sua convicção, mesmo que vá contra
as orientações do seu partido?

MM – O MPT foi criado em 1993 e tem um caráter humanista, ecologista, tendo a família, em todas as
suas vertentes, como o pilar da sociedade. É um partido que não tem ligação direta a qualquer outro,
pelo que se rege pela defesa dos seus pilares ideológicos. A nossa maior vantagem é essa mesma
independência, garantindo a imparcialidade do nosso voto no Parlamento: podemos votar ao lado de
qualquer partido, desde que a sua proposta vá ao encontro dos nossos ideais, como partido e como
pessoas. O que pretendemos, com a nossa eleição, é dar voz e reforço ao Algarve na maior casa da
democracia nacional, colocando, impreterivelmente, o Algarve e os Algarvios em primeiro lugar e nunca
esquecendo quem nos elegeu. O meu voto irá sempre ao encontro dos interesses dos Algarvios, as
minhas convicções são inabaláveis, e, quando aceitei esta missão, deixei bem claro com o MPT que iria
sempre votar em consciência.

SI – Quer acrescentar mais algum tema ou questão?

MM – Durante a próxima legislatura, tudo faremos para que a criação da Região Administrativa do
Algarve se possa tornar uma realidade. Defenderemos obstinadamente a construção do hospital central
e ainda o investimento nas nossas vias rodo e ferroviárias. Que se aproveite o melhor das nossas terras
e que os nossos barcos não fiquem, como tantas vezes se vê, em terra. Não esqueceremos, por
compromisso de honra, da criação de uma solução para a falta de água e a estratégias de fixação e
desenvolvimento das populações. É preciso dar voz e corpo à competência dos portugueses. Saber
valorizar, internamente, aquilo que se nos é reconhecido lá fora. Competência, capacidade de trabalho,
profissionalismo, dedicação, compromisso. Tudo. É tempo de capitalizar cá dentro, aquilo que somos por
natureza.

26/39



PÚBLICO

23/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • LEGISLATIVAS 2022

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLOS CIPRIANO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 15000

Alta velocidade e Terceira Travessia do Tejo reúnem consenso
nos programas eleitorais
IL é o partido com mais propostas para a ferrovia. PSD é o único preocupado com a
bitola. CDS e Chega ignoram este transporte
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SUL INFORMAÇÃO

22/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

José Pedro Caçorino (CDS): «Um dos problemas do Algarve é a
falta de peso político e reivindicativo em Lisboa»
«O Algarve precisa de um plano de apoio económico que não se esgota nas
consequências económicas da pandemia.»

José Pedro Caçorino, 60 anos, nasceu em Bolama, na Guiné-Bissau, viveu em Angola até Agosto de
1974 e aos 13 anos veio para Portimão. É profissional na atividade seguradora. Militante do CDS-PP, já
desempenhou vários cargos autárquicos, nomeadamente o de vereador na Câmara de Portimão. É
também o cabeça-de-lista do CDS-PP às Eleições Legislativas de 30 de Janeiro, pelo círculo eleitoral do
Algarve.

Com José Pedro Caçorino, prossegue a série de entrevistas que o Sul Informação está a publicar, com
todos os cabeças-de-lista de todas as forças políticas que se candidatam pelo círculo eleitoral do distrito
de Faro.

A todos, e numa lógica de igualdade de oportunidades, foi enviado, atempadamente, um mesmo
questionário com 12 perguntas.

As respostas são, naturalmente, diversas, como ficará claro ao longo dos próximos dias, com a
publicação de todas as entrevistas.

Sul Informação – Quais são as prioridades da sua força política para a próxima legislatura para o Algarve?

José Pedro Caçorino – Consideramos urgente que, nos próximos quatro anos, o Governo e a
Assembleia da República tomem em mãos e assumam de uma vez por todas a resolução dos problemas
mais graves que a nossa região enfrenta. Antes de mais, a questão da falta de água, que ameaça, ano
após ano, a nossa vida e a nossa economia. Depois, a saúde no Algarve, que piorou claramente nos
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últimos seis anos, apesar das promessas do PS e dos seus parceiros de geringonça. Outro problema
continua a ser a falta (ou deficiência) dos transportes públicos e a mobilidade na região, que também
sofreram um agravamento nesta legislatura. E não podemos esquecer ainda o problema endémico da
falta de acesso a habitação a preços condignos (seja para aquisição, seja para arrendamento de longa
duração) e a excessiva dependência do nosso modelo económico do turismo e das atividades a ele
associadas. Para o CDS-Partido Popular, são estes os problemas mais prementes que urge resolver no
Algarve. E, se não lançarmos mãos à obra rapidamente, a tendência é que para o seu agravamento.

SI – O que levou a que aceitasse ser cabeça de lista pelo partido ou força política que representa?

JPC – Aceitei ser cabeça de lista pelo CDS-Partido Popular nestas eleições, antes de mais, porque penso
que posso ser uma voz diferente e mais assertiva na Assembleia de República, em defesa do Algarve e
dos Algarvios. Sou da região e sempre vivi e trabalhei aqui, pelo que conheço bem a realidade do Algarve,
os seus problemas e desafios e tenho a certeza que posso levar essas causas para a Assembleia da
República. Se os Algarvios confiarem em mim com o seu voto, não irei para o Parlamento para ser mais
um deputado do CDS-Partido Popular, mas antes e sim para ser o porta voz dos Algarvios em S. Bento!
Por outro lado, contrariamente ao que sucede com outros candidatos, não estou comprometido com o
passado, no sentido em que não fui já candidato a deputado ou mesmo eleito, fazendo promessas que
depois não cumpri! Finalmente, aceitei ser candidato porque estou identificado com as causas, propostas
e estratégia política do CDS-Partido Popular.

SI – Quais são as expetativas e objetivos da sua força política em relação a estas Eleições Legislativas?

JPC – A nível regional, o nosso grande objetivo passa por voltar a eleger um deputado do CDS-Partido
Popular pelo círculo de Faro. Consideramos, aliás, que essa eleição seria um passo decisivo para colocar
na agenda do debate político e parlamentar os grandes problemas que afetam a nossa região, afirmando
aí as nossas propostas e contributos para a resolução desses mesmos problemas. A nível nacional, a
ambição do nosso partido passa por aumentar o número de mandatos na Assembleia da República,
dando assim um contributo fundamental para a formação de uma maioria política alternativa da área da
direita moderada, que permita pôr fim aos seis anos de governo do Partido Socialista, com o apoio da
extrema esquerda parlamentar.

SI – O que falta fazer no Algarve?

JPC – Falta, antes de mais, que Lisboa e os poderes públicos olhem para o Algarve com a atenção e
importância que a nossa região tem e conferindo-lhe o peso e o nível de investimento público que
merece há muito. Os algarvios estão cansados de ser vistos como uma região periférica, que só merece
consideração dois meses por ano, quando o país vem a banhos. Temos que perceber que um dos
problemas da nossa região é a falta de peso político e reivindicativo em Lisboa, sendo que esse problema
depois acarreta inúmeras consequências práticas. Cito, a título de exemplo, o Hospital Central do
Algarve. Há mais de 25 anos que este hospital é uma promessa repetidamente adiada por vários
governos, de diferentes cores partidárias! E isto acontece em grande medida porque a região, os seus
agentes políticos e económicos, as autarquias, o movimento associativo, enfim, a nossa sociedade civil,
não têm capacidade para unir-se e exigir do poder central os investimentos e políticas públicas a que
temos direito. Esta para mim é uma questão decisiva. Depois, em termos sectoriais, temos grandes
carências, em áreas como os cuidados de saúde, os transportes, a mobilidade, a habitação, sendo
igualmente urgente repensar o modelo económico da nossa região, que está demasiado dependente do
turismo. Por outro lado, considero que o Algarve – como o país – sofre de grandes problemas de
assimetrias e desigualdades em termos de investimento, desenvolvimento e equipamentos. Há que olhar
com outra atenção e cuidado para o barrocal e o interior da região, porque o Algarve não é apenas o
litoral.

SI – A Saúde é um setor deficitário no Algarve e no país. Que medidas preconiza para resolver os
problemas da Saúde no Algarve?

JPC – A saúde no Algarve constitui um dos grandes falhanços – senão mesmo o principal! – do governo
do PS nestes últimos seis anos. E não aceito que usem a pandemia como desculpa para justificar esta
falha, porque até os mais distraídos sabem que o Covid-19 chegou em Março de 2020, mas a troika já
tinha saído de Portugal em Maio de 2014. Ora, se o Dr. António Costa foi para o governo em finais de
2015, quer isto dizer que o PS teve mais de quatro anos até à chegada da pandemia para atacar e
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tentar resolver os problemas da saúde na nossa região. E aí falhou claramente! Quanto a propostas para
o problema, começo por desmistificar uma questão que vem sendo deturpada pela extrema esquerda
parlamentar: o CDS-Partido Popular não quer acabar ou privatizar o Serviço Nacional de Saúde! Essa
afirmação é falsa e tem que ser desmentida! O que defendemos, no que ao Algarve diz respeito, é a
reformulação do SNS, porque como está hoje, não responde às necessidades da nossa população! O
SNS no Algarve precisa de mais investimento público, mas o dinheiro não é suficiente. Precisamos de
reforçar a rede de cuidados primários, contratando mais médicos de família e de medicina geral e familiar.
Precisamos urgentemente do Hospital Central, porque o Hospital de Faro não tem capacidade de
resposta e já não tem por onde crescer! Mas também é fundamental que as unidades de Portimão e
Lagos do CHUA tenham mais especialidades médicas, que perderam nos últimos anos e que reforcem a
sua resposta nos meios complementares de diagnóstico e nas consultas externas. Há outra questão que
há muito é referida e nunca foi verdadeiramente prioritária, que é a dos incentivos para os profissionais
de saúde virem para o Algarve e fixarem-se aqui! Defendemos que o Estado deve criar um pacote de
incentivos e ajudas (a nível de retribuição, mas também de ajudas de custo e de subsídios) que seja
atrativo para que os médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde venham fixar-se aqui.
Finalmente, defendemos que, como última via e nos casos em que o SNS não dá uma resposta
atempada e efetiva aos utentes, nas cirurgias, nas consultas e nos exames médicos, o Estado deve
contratualizar com o setor privado e social, permitindo que as pessoas tenham uma alternativa em
tempo útil, com o cheque saúde, não ficando prejudicadas apenas porque não há uma resposta no SNS.
É inaceitável que um Algarvio fique meses – ou até anos – à espera de uma cirurgia ou de uma consulta,
apenas porque o SNS não tem meios e não consegue dar resposta a tempo!

SI – E quanto ao Hospital Central do Algarve? Quando deve avançar e porquê?

JPC – Como já disse, penso que a construção do Hospital Central do Algarve deve avançar de imediato,
no quadro de uma estratégia mais abrangente de reforma do SNS no Algarve. Considero, aliás, que é
uma prioridade! Deve avançar, antes de mais, porque o Hospital de Faro está obsoleto e não tem
espaço e capacidades físicas para crescer ou ser remodelado. E deve avançar, sobretudo, porque a
criação de um grande hospital de referência na região é essencial para modernizar os cuidados de saúde
no Algarve, permitindo criar um verdadeiro polo de ensino e de investigação universitários na área da
Saúde e gerar massa crítica na área da saúde. Não tenho dúvidas que seria mais um fator que ajudaria a
fixar os profissionais de saúde na nossa região e a melhorar a prestação de cuidados de saúde no
Algarve!

SI – O Governo anterior avançou com a Descentralização de Competências para os Municípios. Que
balanço faz desse processo?

JPC – Tenho uma opinião muito negativa desse processo, quer quanto à forma como foi desenvolvido,
quer quanto à substância. Foi um processo confuso, atabalhoado e gerido de uma forma trapalhona por
parte do Governo. No que diz respeito à forma, parece-me que foi um erro criar um calendário a várias
velocidades, o que originou que, em vários momentos, não soubéssemos que municípios tinham
aceitado ou não que competências em concreto. Quanto à substância, considero que foi quase um “lavar
de mãos” por parte do poder central, uma vez que, no limite, no fim do calendário, impôs à força a
transferência de competências, sem cuidar de saber se os municípios tinham ou não verdadeiras
condições para as aceitar. Relembro que não é a mesma coisa transferir competências na área da saúde,
por exemplo, para um concelho com a dimensão de Loulé ou de Castro Marim. Ora, estas diferenças não
foram devidamente acauteladas e, de uma forma geral, o Estado central não assegurou aos municípios
os meios financeiros indispensáveis para prosseguirem as novas competências.

SI – Um futuro Governo deverá avançar com a Regionalização? Porquê ou porque não?

JPC – Em relação a essa matéria, considero que, antes de mais, temos que saber de que modelo de
regionalização, em concreto, estamos a falar. Se a ideia for criar regiões administrativas, à imagem e
semelhança das regiões autónomas, com uma nova classe política regional, mais lugares de nomeação e
mais despesa pública, estarei contra essa proposta, como, aliás, sucedeu no referendo de 1998, em que
o povo português rejeitou esse modelo. Se, ao invés, ponderarmos um modelo que concentre numa
entidade regional, a eleger por voto universal e secreto, as competências, meios humanos e financeiros
neste momento dispersos por várias entidades da administração desconcentrada do Estado (como as
direções regionais, por exemplo), penso que poderemos pensar a sério em avançar com a
regionalização, desde que haja um amplo debate público, em que os cidadãos sejam esclarecidos sobre
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as vantagens e inconvenientes do modelo e sejam chamados a pronunciarem-se em referendo. De
qualquer modo e em relação ao Algarve, dadas as nossas idiossincrasias, quer a nível histórico, cultural,
geográfico e sociológico, considero que temos condições privilegiadas para sermos uma região piloto,
desde que haja coragem para alterar a Constituição da República, acabando com a exigência da criação
simultânea das regiões administrativas.

SI – Na Assembleia da República têm-se sucedido as resoluções para acabar com as portagens na Via do
Infante ou, pelo menos, para introduzir descontos significativos. O que pensa deste tema e que soluções
preconiza?

JPC – Não tenho dúvidas que as portagens na A22 devem acabar, pelo menos para os residentes no
Algarve e para as empresas e empresários da região que utilizam aquela via para trabalhar (em
deslocações laborais, distribuição de produtos e mercadorias, transporte de passageiros, etc). É evidente
para quem conhece o Algarve que a EN 125 não constitui uma verdadeira alternativa à A22, pelo que
considero inaceitável que esta via continue a ser paga nos moldes atuais (ainda que com descontos)
pelos residentes e empresas do Algarve. Caso seja eleito, assumo o compromisso perante os Algarvios
de levar essa proposta à Assembleia da República.

SI – No início da atual crise da pandemia, o Governo anunciou um plano específico para o Algarve, que
nunca chegou a ser concretizado. O que precisa o Turismo do Algarve para recuperar da pandemia?

JPC – O Algarve precisa de um plano de apoio económico que não se esgota nas consequências
económicas da pandemia. Neste domínio particular, diria que o Governo continua a não olhar
devidamente para as empresas e para os empresários, particularmente para aqueles setores que mais
sofreram com a pandemia. Além de não ter criado respostas específicas para apoiar áreas de atividade
que foram muito penalizadas durante estes dois anos (cito, a título de exemplos, o turismo, a cultura, a
restauração ou o pequeno comércio), continuamos com uma carga fiscal altíssima sobre as empresas e
com níveis de burocracia e de incerteza que não ajudam ao investimento, ao relançamento da atividade
económica e à criação de emprego. Acho que é essencial criar incentivos e apoios específicos para uma
região como o Algarve, que vive em grande medida do turismo e para o turismo! O governo tem que
olhar para a especificidade da nossa economia e do nosso tecido empresarial, sob pena das respostas
criadas de uma forma genérica não responderem efetivamente aos problemas específicos da nossa
região! Depois, consideramos fundamental lançar um debate sério sobre a diversificação do modelo
económico do Algarve. No quadro da pós-pandemia, há que pensar na forma de diversificar a atividade
económica, promovendo a instalação de indústrias, nomeadamente, de base tecnológica, que permitam
diminuir a dependência do turismo e das atividades a ele associadas.

SI – No caso de questões mais fraturantes, como a regionalização, as portagens na Via do Infante e a
saúde, entre outras, se for eleito, votará na AR de acordo com a sua convicção, mesmo que vá contra
as orientações do seu partido?

JPC – Antes de mais, não me parece que questões como a saúde no Algarve ou as portagens possam
considerar-se nos dias de hoje como fraturantes! São assuntos em que deve existir uma comunhão de
esforços, independentemente das ideologias e das cores partidárias, no sentido de promover soluções
concretas para os problemas dos Algarvios. Assim, não vejo de que forma se poderá falar em disciplinas
partidárias ou de voto, pelo que deverá prevalecer sempre a nossa consciência enquanto representantes
do Algarve e a defesa dos superiores interesses da região, seja qual for a posição ou orientações do
partido!

SI – Quer acrescentar mais algum tema ou questão?

JPC – Quero apenas dizer aos eleitores do Algarve que, na atual situação da nossa região, não devem
deixar-se levar pela narrativa da bipolarização que PS e PSD, com a ajuda de alguma comunicação social,
insistem em impingir aos Algarvios. O Algarve está na situação em que está graças à incapacidade destes
dois partidos, que ciclicamente elegem a maior parte dos mandatos na região, em resolverem os nossos
problemas! Veja-se o caso da cabeça de lista do PS. Esteve no Governo mais de um ano e agora surge
nesta campanha eleitoral a tentar convencer os Algarvios que o SNS na nossa região está bem e
recomenda-se! É preciso dar voz e força a novos protagonistas, que não estão politicamente
manchados pela inércia e incapacidade do centrão político! É neste pressuposto e com esta vontade que
me apresento aos Algarvios e peço o seu voto no próximo dia 30 de Janeiro!

32/39



33/39



PUBLITURIS

21/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ANÁLISE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 10840

REACH: -1

Eleições legislativas 2022: Onde está o Turismo?
T anto nos programas eleitorais dos vários partidos políticos que concorrem às eleições
legislativas do próximo dia 30 de janeiro, como nos diversos debates televisivos a que
temos assistido, ou em inúmeras entrevistas durante a campanha, o T urismo, uma das
principais atividades económicas do país, foi esquecido. Mas o setor não se calou e
avança propostas sobre o que o Turismo precisa e pretende do próximo Governo.
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