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Portugal com recorde nos canais de distribuição hoteleira
Listagem apurada pela SiteMinder identifica 12 canais que geraram as maiores receitas
de reservas

A plataforma SiteMinder identificou 12 canais de distribuição de reservas hoteleiras em Portugal, no ano
passado, o que considera um recorde, que reflete "maior aptidão entre os hotéis para procurar novos
clientes e fontes de rendimento".

De acordo com a plataforma, a lista de Portugal "revela que o setor hoteleiro, está a adotar uma
estratégia de comércio online mais global, baseada, tanto em novos métodos, como nos já
estabelecidos, de forma a alcançar novos clientes e a gerar receitas".

As reservas diretas surgem, pelo segundo ano consecutivo, como "o segundo maior motor de receitas
para os hotéis portugueses, impulsionado pelo aumento de investimentos nos motores de reserva,
website de hotéis, metasearch, pagamentos com contactless, apoio de consultores hoteleiros e
aplicações especializadas e desenhadas para a conversão", lê-se num comunicado da plataforma.

Na listagem nacional, a operadora turística Traveltino continuou a ganhar impulso, alcançando, pela
segunda vez, a designação "High Riser" (grande crescimento) da SiteMinder.

O ranking global de 2021 apresenta também 29 novos canais de distribuição (incluindo o Tour10 em
Portugal).

"Vivemos numa nova era de hóspedes hoteleiros, dominada pelo que identificamos como o 'viajante
dinâmico', que se caracteriza por ter comportamentos e preferências de reserva mais evoluídos. Os
nossos dados destacam a vontade que as unidades hoteleiras têm em adotar e estabelecer novos
métodos para atrair esses mesmos clientes, à medida que procuram uma estratégia comercial mais
global para vender, comercializar, gerir e expandir o seu negócio", afirma James Bishop, diretor senior do
ecossistema global da SiteMinder, citado no comunicado.

"O aumento das reservas diretas, reflete os crescentes investimentos que assistimos entre os hotéis e
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os seus websites - incluindo os seus motores de reserva e opções de pagamento, e as ferramentas de
conversão especializadas com as quais se conectam - bem como as suas estratégias de metasearch e
apoio local dos seus consultores. Enquanto isso, um novo grupo de 29 canais, mostra a abertura das
empresas hoteleiras em adotar uma abordagem mais ampla e multicanal, como forma de se conectar
com mais nichos ou segmentos de clientes mais difíceis de alcançar".

André Gois, gerente nacional da SiteMinder em Portugal, acrescenta, no mesmo comunicado: "A
relevância dos canais regionais é, particularmente notável, uma vez que o World Hotel Index da
SiteMinder apontou Portugal como um dos primeiros destinos europeus a ultrapassar o número de
reservas hoteleiras de 2019 e a assistir aos hóspedes internacionais voltarem a ser a maioria das
chegadas aos hotéis em 2021. Isto mostra a importância duradoura dos especialistas nacionais, mesmo
em mercados recuperados. À medida que as condições do mercado se alteram, é vital que as unidades
hoteleiras analisem e avaliem, continuamente, as suas estratégias de comércio online e garantam que
estejam informados sobre quais os canais de distribuição mais eficazes para garantir reservas e receitas
para negócios locais."

Em Portugal, os 12 principais canais online de reserva de hotéis em 2021, com base na receita bruta
total realizada para todos os utilizadores da plataforma SiteMinder, foram:

1. Booking.com 2. Websites de Hotel (Reservas Diretas) 3. Grupo Expedia 4. Hotelbeds 5. Abreu Online
6. Jet2holidays 7. Traveltino 8. EC Travel 9. OTS Globe 10. World 2 Meet 11. Portimar 12. Tour10
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Um quarto das empresas com apoios são do turismo
No universo de empresas que recorreram aos apoios do Governo desde o início da
pandemia, 30 mil são do turismo e restauração
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"Actualmente, saúde é sinónimo de actividade económica" referiu
João Fernandes
As expectativas estabelecidas para a Passagem de Ano na região algarvia ficaram muito
áquem do idealizado.

 

As expectativas estabelecidas para a Passagem de Ano na região algarvia ficaram muito áquem do
idealizado.

Tendo em conta as restrições existentes em Portugal e em Espanha, sendo estes os dois mercados os
mais preponderantes, ditou-se que o propósito de uma elevada procura não se registasse.

“Tivemos uma passagem de ano com uma pior performance do que aquilo que tínhamos à
partida, com várias reservas a serem canceladas aquando do anúncio quer da evolução
pandémica quer das restrições a serem aplicadas", referiu João Fernandes.

No entanto, o Presidente do Turismo de Portugal, em representação da região Sul de Portugal acredita
que a partir de Março comecem a surgir as reservas last minute, tal como tem vindo a ocorrer em anos
anteriores, pois também os mercados emissores estão, de momento, a sofrer as consequências desta
última vaga epidemiológica.  
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De modo a comprovar o referido, já se regista um nível de reservas interessante quer para a Páscoa, a
ocorrer em meados de Abril, quer para Maio em diante. “Vejo as pessoas esperançosas para um ano
que todos esperamos que seja o mais próximo do normal.”

 Relativamente à medida de contenção aplicada, de apresentar teste negativo à Covid-19 à entrada de
estabelecimentos, os operadores turísticos algarvios demonstram algum descontentamento “É natural
que haja esta dictomia entre quem oferece serviços e quem tem que impor restrições, mas nós
temos que nos lembrar que, até pela sazonalidade do Algarve, é preferível sair deste período de
época baixa rapidamente e com segurança do que posteriormente, termos um problema maior
no Verão”, refere João Fernandes que acrescenta ainda que não é por acaso que “o Algarve foi duas
vezes e, pela primeira vez, reconhecido como o melhor destino de praia do mundo, devido ao
facto de termos implementado medidas de segurança – fomos os pioneiros.”

É reconhecida a grande procura desta região pelos apaixonados e praticantes de golf. Os resultados
obtidos foram muito positivos, com a última época a prolongar-se mais do que o esperado “os
surfistas estavam ávidos de jogar, visto que todas as outras épocas coincidiram em alturas de
confinamentos ou restrições de mercado.”

O Presidente do Turismo do Algarve salienta ainda que “durante estes dois anos, a região algarvia foi
das áreas menos impactada, devido ao seu território de baixa densidade, por deter de
características naturais muito preservadas e porque o surf é uma actividade que também ela,
naturalmente, é mais avessa à propagação do vírus.”

Questionado relativamente às expectativas do Verão para este ano, João Fernandes confessa “espero
que tenhamos um verão com uma maior liberdade de movimentos e de comportamentos, que
nos permita sermos nós mesmos. Havendo essas condições, teremos certamente um grande
verão.”

(Link)

7/34

https://www.oturismo.pt/destinos/45843-actualmente-saude-e-sinonimo-de-actividade-economica-referiu-joao-fernandes.html


TVI

24/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

O Turismo no Algarve está em pleno processo de renovação, por
exemplo complexos habitacionais com serviços hoteleiros estão a
ser pensados para fixar mais turistas em estadias prolongadas
O T urismo no Algarve está em pleno processo de renovação, por exemplo complexos
habitacionais com serviços hoteleiros estão a ser pensados para fixar mais turistas em
estadias prolongadas

O turismo no Algarve está em pleno processo de renovação, por exemplo, complexos habitacionais com
serviços hoteleiros estão a ser pensados para fixar mais turistas em estadias prolongadas também o
golfe tem sido uma das Tábuas de salvação. As paisagens arrebatadoras que caracterizam o Sul de
Portugal foram ficando vazias com a instabilidade pandémica agora os turistas estão a regressar ainda a
conta-gotas em época baixa o desporto resgata o setores. Se não fossem os mais de meio milhão de
golfistas que vêm a Portugal. Todos os anos, o Algarve todos os anos jogar golfe, uma parte substancial
das nossas operações turistas estavam canceladas nesses meses, portanto, o golfe é, de facto, uma
uma âncora fantástica para o turismo do Algarve e particularmente nas e na nas épocas baixas do
Turismo de sol e praia. Para além do golfe a novas alternativas desenhadas o turismo residencial está em
crescimento. Quem vem conhecer o Algarve quer cá ficar e em Vilamoura estão a ser criados
condomínios com serviços hoteleiros. Essas estadias agora tem-se alargado para meses inclusivamente
algumas pessoas passaram a residir em Vilamoura e essa situação verifica-se nos dois empreendimentos
que temos atualmente em comercialização em que setenta e dois por cento dos investidores residem ou
passam largas estadias nas suas casas. Também o turismo sénior da natureza e Náutico servem de
alavanca para a economia, mesmo assim, mais de quarenta por cento das unidades hoteleiras estão
encerradas, enfrentam outros desafios como a falta de mão de obra, mas algumas preparam o
regresso. A expectativa de que de Março em diante, vamos conseguir que dois mil e vinte e dois são
John mais próximo da normalidade e sobretudo muito com o mercado nacional espanhol Rahimi entre
outros mercados, estamos retomar procuras mais consentâneas com aquilo que a oferta instalada.
Aumenta o leque de possibilidades num plano para reativar o turismo.
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UE renuncia mapa de contágio como guia para a gestão da
pandemia
Esta semana, a União Europeia dará o primeiro passo para um novo modelo de gestão da
pandemia que visa retirar as restrições generalizadas utilizadas até agora para travar a
covid-19, noticia o El País.

Esta semana, a União Europeia dará o primeiro passo para um
novo modelo de gestão da pandemia que visa retirar as
restrições generalizadas utilizadas até agora para travar a covid-
19, noticia o El País.
O Conselho da UE pretende aprovar esta terça-feira, dia 25, a supressão do mapa de contágio como
guia para o estabelecimento de limitações à circulação entre países, uma alteração que visa facilitar a
mobilidade e recuperar uma certa normalidade. A imposição de medidas como a necessidade de teste
negativo ou de quarentena já não dependerá da origem geográfica do viajante, mas sim do estado do
seu certificado covid-19.

As pessoas que foram vacinadas, que superaram a doença ou passaram por um teste negativo poderão
movimentar-se livremente. O mapa de incidência cumulativa para 14 dias, elaborado pelo Centro
Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) e que até agora determinava as possibilidades de
circulação em cada região, continuará a ser atualizado semanalmente, mas terá um caráter meramente
informativo.
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A Comissão Europeia já havia proposto, em novembro do ano passado, a supressão de restrições ou
medidas preventivas aplicadas de forma generalizada a uma região ou país, com base na sua taxa de
incidência. A União Europeia acreditava que as viagens deveriam ser restritas apenas em áreas com uma
taxa muito alta de infeção e baixa taxa de vacinação, mas a mudança foi bloqueada pelo aparecimento
da variante Ómicron.

A União Europeia, de acordo com o El País, acredita que chegou o momento de avançar para a aplicação
de restrições personalizadas, que vão restringir ou condicionar a circulação de cada pessoa com base na
sua própria situação de saúde.

A comissária europeia da saúde, Stella Kyriakides, alerta , no entanto, para a necessidade de manter a
cautela. “Ainda é um vírus perigoso”, sublinhou esta semana em entrevista ao El País. A cascata de
infeções provocadas pela Ómicron “é suficiente para sobrecarregar muitos sistemas de saúde”, pelo que
estão a “ver um aumento de internações, por exemplo, nos EUA com um número de doentes e
sobretudo crianças que entram no hospital”, acrescentou.

De acordo com a recomendação, que deverá ser aprovada na terça-feira, as pessoas que possam
comprovar a vacinação completa, que tenham superado a doença ou que apresentem um teste
negativo, não podem ser obrigadas a fazer novos testes ou quarentena independentemente da situação
epidemiológica do seu país de origem.

A nova recomendação confirma, ainda, que a validade do certificado covid-19 após a conclusão do
calendário de vacinação será de nove meses, conforme aprovado pela Comissão Europeia em caráter de
urgência no final do ano passado. A medida visa promover a distribuição da dose de reforço, que já foi
administrada a 40% da população adulta da UE.

O certificado de recuperação da doença permanecerá válido por 180 dias. No caso de testes de PCR, não
há alterações e o resultado negativo será válido até 72 horas antes do início da viagem. No caso dos
testes antígeno, o prazo é reduzido e a validade passa de 48 horas para apenas 24 horas.

(Link)
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Os ministros dos Assuntos Europeus debatem hoje as regras
para as viagens dentro da União
Os ministros dos Assuntos Europeus debatem hoje as regras para as viagens dentro da
União

Os ministros dos Assuntos Europeus debatem hoje as regras para as viagens dentro da União
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Profissionais de saúde que prestam cuidados diretos são
contactos de alto risco
Segundo nova norma da DGS, os profissionais de saúde que prestem contactos diretos
com casos confirmados de infeção passam a ser considerados contactos de alto risco.

Os profissionais que prestam cuidados de saúde diretos e de maior risco de contágio com casos
confirmados de infeção por SARS-CoV-2 passam a ser considerados contactos de alto risco, segundo
uma norma atualizada esta segunda-feira.

De acordo com a norma da Direção-Geral da Saúde (DGS), estes profissionais de saúde só não são
considerados contactos de alto risco se tiverem a dose de reforço da vacina há pelo menos 14 dias ou
tiverem história de infeção por SARS-CoV-2 nos 180 dias antes do contacto com o caso confirmado,
sendo nesse caso considerados contacto de baixo risco.

Segundo a norma, estes profissionais de saúde juntam-se, enquanto contactos de alto risco, aos
coabitantes com um caso confirmado e a todos os que tenham tido um contacto com nível de
exposição elevado e ao mesmo tempo residam, frequentem ou trabalhem em instituições de apoio ou
acolhimento a populações mais vulneráveis.

São consideradas instituição de apoio ou acolhimento a populações mais vulneráveis as Estruturas
Residenciais para Idosos (lares) e outras respostas similares dedicadas a pessoas idosas, as
comunidades terapêuticas e comunidades de inserção social, bem como os centros de acolhimento
temporário e centros de alojamento de emergência e unidades de cuidados continuados integrados da
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

A norma define igualmente que a identificação de contactos de alto risco para os coabitantes é realizada
preferencialmente pelo caso confirmado através do Formulário de Casos e Contactos, "preenchido e
submetido pelo caso confirmado e integrado na plataforma Trace COVID-19".

Para os que residam, frequentem ou trabalhem em instituições de apoio a populações mais vulneráveis
ou para os profissionais que prestem cuidados diretos de saúde, a identificação enquanto contacto de
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alto risco é feita pela autoridade de saúde territorialmente competente.

A norma define ainda que os contactos de alto risco ficam em auto vigilância durante 14 dias após a data
da última exposição (incluindo o período de isolamento profilático) e devem evitar todos os contactos
possíveis durante o isolamento, incluindo dentro da mesma habitação, utilizar máscara cirúrgica em
espaços interiores e exteriores, cumprir as medidas de proteção definidas pela DGS (distância física e
higiene das mãos), autovigiar diariamente sinais e sintomas compatíveis com covid-19, bem como medir
e registar uma vez por dia a temperatura corporal.

Se surgirem sinais ou sintomas compatíveis com covid-19, devem contactar o SNS24, podendo ser
realizado teste rápido antigénio de uso profissional antes do contacto com o SNS24.

O fim do isolamento profilático dos contactos de alto risco é estabelecido com um resultado negativo
num teste laboratorial para SARS-CoV-2 realizado ao 7.º dia desde a data da última exposição ao caso
confirmado, entre o 8ºe o 13º dia, mediante resultado negativo num teste laboratorial, ou ao 14º dia
após a data da última exposição ao caso confirmado, caso não seja realizado o teste laboratorial.
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Inglaterra elimina testes à entrada no país para passageiros com
vacinação completa
Os testes covid vão deixar de ser obrigatórios para quem chega a solo britânico, desde
que esteja totalmente vacinado. A informação foi confirmada pelo primeiro-ministro
inglês.

A informação foi avançada por Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, numa visita a um hospital
inglês. Quem chegar a Inglaterra e esteja totalmente vacinado contra a covid-19 já não precisará de
fazer um teste no prazo de dois dias após a entrada no país.

Boris Johnson indicou que este "relaxar" de medidas sinaliza que Inglaterra está disponível tanto para os
turistas como para negócios. Contudo, a imprensa britânica nota que ainda não existe uma data
concreta para a entrada em vigor desta alteração, indicando que ainda na tarde desta segunda-feira
deverá ser feito um comunicado oficial por Grant Shapps, o responsável pela pasta dos transportes no
país.

"O que estamos a fazer nas viagens é mostrar que o país está aberto para negócios, para os turistas e
serão feitas mudanças para que as pessoas que cheguem [a Inglaterra] não precisem de fazer testes
casos tenham sido vacinadas, desde que tenham duas doses", indicou Boris Johnson, citado pela BBC.

De acordo com a Sky News, a alteração surge após os responsáveis de algumas das maiores
companhias aéreas britânicas terem pedido ao governo para pôr um fim a esta restrição. Na ótica dos
CEO das companhias, a medida tinha "um efeito limitado" na prevenção da transmissão da covid-19.

A low-cost easyJet, por exemplo, já reagiu à notícia do fim destes testes. "Damos as boas-vindas a esta
medida sabendo que milhões dos nossos clientes também vão ficar satisfeitos pelo regresso das viagens
sem restrições ao Reino Unido. Estamos agora a olhar para aquilo que poderá ser um verão forte",
antecipa Johan Lundgren, citado pela Sky News.
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Atualmente, quem tenha duas doses de alguma vacina contra a covid-19 e os menores de 18 anos não
precisam de fazer testes dois dias antes de viajarem para o Reino Unido. No entanto, nas 48 horas a
seguir à entrada em Inglaterra, os maiores de cinco anos precisam de fazer um teste antigénio ou um
PCR. No caso da Escócia, só os maiores de 11 anos é que precisam de ser testados 48 horas após
chegarem ao país.
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FITUR 2022 duplica participação de profissionais em edição
“chave para a recuperação”
A edição de 2022 da Feira Internacional de T urismo de Madrid, FIT UR, encerrou este
domingo, dia 23, com um balanço de sucesso que superou todas as expectativas.

 

A edição de 2022 da Feira Internacional de Turismo de Madrid,
FITUR, encerrou este domingo, dia 23, com um balanço de
sucesso que superou todas as expectativas.
Segundo o comunicado da IFEMA MADRID, entidade organizadora, a feira contou com um total de
111.193 participantes – 81.193 profissionais de 127 países nos seus três primeiros dias profissionais e
30.000 nos seus dois dias de abertura ao público, aos quais devem ser acrescentados os participantes
da plataforma digital LIVEConnect, que registou 33.286 inscrições, 10% acima das previsões.

A representação de empresas, países e destinos colocou a FITUR 2022 em números próximos às
edições pré-pandemia, com 6.933 participantes, -600 expositores principais- de 107 países, dos quais
70 compareceram com representação oficial.

“A participação de Ministros do Turismo de 21 países e 4 delegações oficiais; o papel ativo da
Organização Mundial do Turismo e a presença multiplicada de autoridades espanholas de todas as
Administrações, chefiadas por Suas Majestades o Rei e o Presidente do Governo, fizeram da FITUR uma
edição com um claro impacto na reativação do setor”, escreve a organização da feira.
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Estima-se que o movimento de chegadas à FITUR tenha gerado um impacto na economia madrilena de
mais de 150 milhões de euros.

O impacto da celebração da FITUR 2022 também se refletiu “na extensa cobertura mediática
internacional registada nestes dias em que 3.981 jornalistas de 40 países foram credenciados, quase o
dobro de maio de 2021”.

O impacto dos canais da FITUR nas redes sociais também duplicou, com mais de 6 milhões de
impressões e 90 mil interações com os perfis da feira, fruto das 1.200 publicações nos seus canais para
a retransmissão do evento. A feira reúne atualmente uma comunidade de mais de 263.000 seguidores,
dos quais mais de 8.000 aderiram esta semana.

(Link)
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Registos no domínio .pt atingem mais de 136 mil e crescem
3,1% em 2021
Os 136.921 novos registos de 2021 representam um novo recorde anual

O número de registos em .pt aumentou 3,1% em 2021, totalizando mais de 136 mil, face a 2020,
tendo ainda crescido 11% em relação a 2019, de acordo com um comunicado divulgado.

"O número de registos em .pt cresceu 11% em 2021 face a 2019, período considerado pré-pandemia,
de acordo com os dados divulgados pelo .PT, entidade responsável pela gestão do domínio de topo
português .pt", indicou a entidade, referindo que "ainda que o crescimento em relação a 2020 - um ano
atípico no que diz respeito ao número de registos de domínios - tenha sido menor (cerca de 3,1%),
contabilizaram-se, no último ano, 136.921 novos registos, o que representa um novo recorde anual".

De acordo com o mesmo comunicado, "os meses de fevereiro e março foram os que apresentaram o
maior crescimento face ao ano anterior (14,7% e 19,4%, respetivamente), bem como o maior número
de novos registos (12.996 e 13.797), numa subida impulsionada pela obrigatoriedade de confinamento,
o que levou cidadãos e empresas a apostar no digital".

Por outro lado, no verão, que normalmente é o período do ano em que os registos abrandam, voltaram
a ser a observados "números em linha com o período homólogo de 2020 e acima dos verificados antes
da pandemia", sendo que "os meses de junho, julho e setembro ultrapassaram a barreira dos 10 mil
registos enquanto agosto superou os 9 mil".

A entidade revelou também que foram registados, no ano passado, "39.315 domínios via Empresa na
Hora, mais 1.857 do que em 2020, nomeadamente através da iniciativa 3em1.pt" segundo a qual
"quem crie uma empresa, associação ou sucursal na hora" tem direito a "um pacote de serviços
gratuitos, pelo período de um ano, que inclui um domínio .pt, uma ferramenta para desenvolvimento de
"site" e respetivo alojamento técnico e caixas de correio eletrónico".

"O balanço referente ao número de registos em .pt no último ano segue a tendência de crescimento de
2020, se compararmos com os dados do período pré-pandemia", de acordo com Luísa Ribeiro Lopes,
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presidente do Conselho Diretivo do .PT, citada na mesma nota.

"Este desempenho positivo, demonstrado ao longo dos últimos dois anos e que atingiu níveis recorde, é
resultado de um contexto particular que funcionou como um catalisador da digitalização na vida dos
cidadãos e das empresas, de forma a contornar o impacto económico e social da crise sanitária, mas
também do esforço que temos vindo a fazer para trazer cada vez mais pessoas para o ecossistema
digital", rematou.
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IEFP: Número de desempregados volta a aumentar nos setores
do Alojamento, Restauração e Similares | Ambitur
De acordo com a Informação Mensal do Mercado de Emprego disponibilizada pelo
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), no fim do mês dezembro de 2021
estavam registados nos Serviços de Emprego do continente 34.251 indivíduos
desempregados provenientes dos setores do Alojamento, Restauração e Similares, uma
variação de +4,1% face ao mês anterior. Os desempregados do Alojamento,
Restauração e Similares representavam 11,5% do total do país, a segunda maior
percentagem entre setores, a seguir às Atividades imobiliárias, administrativas e

De acordo com a Informação Mensal do Mercado de Emprego disponibilizada pelo Instituto do Emprego
e Formação Profissional (IEFP), no fim do mês dezembro de 2021 estavam registados nos Serviços de
Emprego do continente 34.251 indivíduos desempregados provenientes dos setores do Alojamento,
Restauração e Similares, uma variação de +4,1% face ao mês anterior. Os desempregados do
Alojamento, Restauração e Similares representavam 11,5% do total do país, a segunda maior
percentagem entre setores, a seguir às Atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio.

O setor do Alojamento, Restauração e Similares continua a ser uma das atividades económicas com
maior expressão nas ofertas de emprego recebidas ao longo deste mês (dados do continente),
representando 11,9% do total (1.035 ofertas, +75,4% do que em dezembro de 2020).
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Regionalização. Porquê? Por quem está longe de Lisboa |
Exportamos a melhor geração de sempre? Mas e quem os
formou?
Por Luís Gomes | José Crespo de Carvalho
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Algarve: há mar e mar, há ir e aproveitar
A criação de um cluster ligado à economia azul pode ser uma ferramenta crucial no
desenvolvimento regional. Sem esquecer que diversificar a economia do Algarve não
significa, contudo, colocar o turismo de lado.

A criação de um cluster ligado à economia azul
pode ser uma ferramenta crucial no
desenvolvimento regional. Sem esquecer que
diversificar a economia do Algarve não significa,
contudo, colocar o turismo de lado.
 

 

 

“Há mar e mar, há ir e voltar”. A frase faz hoje parte do léxico dos portugueses e tornou-se quase que
um provérbio, mas foi criada, na década de 80, por Alexandre O’Neill num slogan para defender a
segurança nas praias. Certo é que estamos ainda longe dos tempos áureos em que o verão faz do
nosso Algarve a paragem quase obrigatória para quem procura o tão merecido descanso, mas é agora o
tempo de nos prepararmos. Preparar as oportunidades que o turismo ainda tem para nos oferecer e,
acima de tudo, preparar o fim cíclico da época alta.

A pandemia, de forma abrupta, veio colocar à vista de todos as fragilidades de uma economia assente,
quase em exclusivo, no turismo. Com as fronteiras fechadas e a circulação praticamente interdita
fecharam-se hotéis, os restaurantes ficaram de mesas vazias e as lojas com ofertas a mais para a
procura inexistente. O Algarve merce mais, merece melhor. O Algarve tem condições que outras regiões
não conseguem oferecer.

O clima é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes ativos da região, mas deve ser aproveitado na sua
plenitude, na totalidade do ano e não apenas nos meses de verão. O tempo ameno, que faz parte de
qualquer postal algarvio, pode ser uma mais-valia para diversificar a nossa base económica.

Esta mudança de paradigma económico da região passa, também, pela aposta no setor das tecnologias
de informação como alavanca para uma mudança estrutural e, ao mesmo tempo, sustentável. E, neste
domínio, é prioritário acelerar a construção do cluster TIC no Algarve, partindo do Algarve Tech Hub,
aproveitando o facto de Portugal ter sido considerado o melhor país do mundo para viver, destacando-
se pela melhor qualidade de vida.
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Se soubermos mostrar ao mundo o que temos para oferecer, e se soubermos oferecer as condições
ideais aos nómadas digitais, vamos ser capazes de aqui fixar cada vez mais pessoas e durante mais
tempo. Mas, como poderemos mudar se temos um Plano Regional de Ordenamento do Território do
Algarve (PROTAL) que já devia ter sido revisto há cerca de sete anos e vários Planos Diretores Municipais
(PDM) com 26 anos? Já diz o ditado, é como estarmos “a tapar o sol com a peneira”.

O setor agrícola é outro desafio que tem de ser agarrado. Produtos como a laranja, os limões, a
alfarroba, os figos e as amêndoas estão intrinsecamente ligados ao Algarve e se otimizarmos a
produção tradicional conseguiremos aumentar a criação de riqueza e, com esse impulso, criaremos mais
postos de trabalho, mais duradouros e menos dependentes das condicionantes externas. Mas deixo
outra pergunta. Como é possível esta aposta se não há sequer uma estratégia que incorpore um plano
de investimentos para a resolução dos problemas hídricos da região?

No Algarve o Mar está aqui ao lado e tal como a sua imensidão, também as oportunidades que ele nos
oferece são muitas e diversificadas. A criação de um cluster ligado à economia azul pode ser uma
ferramenta crucial no desenvolvimento regional. Ultrapassados alguns constrangimentos jurídico-legais
que ainda existem, poderemos apostar em atividades que privilegiem a pesca, a aquicultura, a
biotecnologia marinha e, ainda, as energias renováveis marinhas, capazes de aumentar a independência
energética de Portugal face ao exterior.

Diversificar a economia do Algarve não significa, contudo, colocar o turismo de lado. Ele existe e faz
parte da nossa tradição, mas não deve ser visto como o único motor económico de relevo, nem com os
mesmos olhos do passado. Devemos aproveitar para apostar em novos produtos, novas ofertas que
ajudem a esbater a sazonalidade.

Somos a região com maior variedade avifaunística de Portugal, com mais de 250 espécies diferentes, e,
com a visão certa, podemos dinamizar a observação de aves, cada vez mais procurada sobretudo por
turistas estrangeiros. E temos mais para ser explorado. Há rotas gastronómicas únicas, turismo
sustentável e turismo cultural capaz de atrair quem se interessa pela História e pelas estórias que aqui se
contam.

2022 começou agora e com ele vem um horizonte de oportunidades que devemos aproveitar e
devemos fazê-lo de olhos postos no futuro. Um futuro feito de mar, mas também de terra, de verão,
mas também de primavera, de outono e de inverno. Só assim, poderemos fazer do Algarve uma região
mais forte em todas as estações e mais atrativa para toda a gente.
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PS defende habitação acessível como pilar do desenvolvimento
económico do Algarve [vídeo] - Postal do Algarve
Jamila Madeira e os candidatos do PS à Assembleia da República visitaram as obras de
dois blocos habitacionais que estão neste momento já em curso em Lagos, na freguesia
de Bensafrim, no âmbito da estratégia local de habitação acordada entre a câmara e o
Governo, para sublinhar a aposta dos socialistas na criação de uma...Jamila Madeira e os
candidatos do PS à Assembleia da República visitaram as obras de dois blocos
habitacionais que estão neste momento já em curso em Lagos, na freguesia de
Bensafrim, no âmbito da estratégia local de habitação

Jamila Madeira e os candidatos do PS à Assembleia da República visitaram as obras de dois blocos
habitacionais que estão neste momento já em curso em Lagos, na freguesia de Bensafrim, no âmbito da
estratégia local de habitação acordada entre a câmara e o Governo, para sublinhar a aposta dos
socialistas na criação de uma oferta de habitação a preços acessíveis para as famílias da classe media e
para os jovens.

“O modelo de desenvolvimento económico que preconizamos para o Algarve impõe-nos que se construa
habitação acessível para os nossos jovens, para os trabalhadores que precisamos na região, para as
famílias de rendimentos intermédios. O mercado imobiliário responde aos turistas mas não responde
aqueles que aqui vivem e trabalham e é para esses que temos de fazer casas”, destaca Jamila Madeira.

“Até este momento o Governo já acordou com as câmaras municipais do Algarve um investimento em
habitação no valor de 203 milhões de euros. 91 milhões de euros a fundo perdido e 112 milhões de
euros a juros bonificados de forma a que os municípios possam colocar no mercado habitações a preços
acessíveis aos jovens e às famílias que dependem do rendimento do trabalho”, afirmam os socialistas
em comunicado.
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Para a cabeça de lista do Partido Socialista no Algarve, “sem habitação não temos uma vida digna”.
Jamila Madeira diz que o turismo provoca um aumento muito significativo no preço da habitação razão
porque muitas famílias não conseguem adquirir ou arrendar casa. “Ao contrário do que promete a direita
o mercado privado não consegue resolver o problema da especulação imobiliária. É por isso que o
Governo de António Costa lançou em parceria com os municípios este grande programa de habitação
com milhares de casas acessíveis para os jovens e para as famílias trabalhadoras do Algarve”.
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Cláudia Vasconcelos (IL): «Precisamos de libertar a carga fiscal
das empresas»
«Em termos de habitantes por cama nos hospitais, somos a segunda pior região do país,
mesmo sem contabilizar os efeitos do turismo e da sazonalidade.»

Cláudia Vasconcelos, 38 anos, é natural de Albufeira, profissional no mundo da hotelaria e coordenadora
geral da Iniciativa Liberal no Núcleo Territorial de Faro.

É também a cabeça de lista da Iniciativa Liberal (IL), pelo círculo eleitoral de Faro, nas Eleições
Legislativas de 30 de Janeiro.

Com Cláudia Vasconcelos, 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?

Cláudia Vasconcelos – A saúde. Os tempos de espera que quase atingem 1000 dias, para uma mera
consulta, não podem continuar a ser normalidade. São necessários mais recursos, tanto humanos como
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de capacidade hospitalar instalada, mas necessitamos igualmente de um novo modelo organizacional do
sistema universal de saúde, que permita uma resposta urgente a estes problemas da região. Todos os
partidos falam da questão da saúde no Algarve, mas a IL é o único partido que apresenta propostas reais
e concretas que permitem uma resposta imediata a este problema. A economia. Existe uma
incapacidade de promover a diversificação económica no Algarve. Acredito que uma forte aposta na
desburocratização e na criação de condições atrativas para captação de novos negócios e de novas
empresas será essencial para que o Algarve comece a ser cada vez menos dependente do Turismo.
Habitação e a mobilidade. A população do Algarve, segundo os dados dos Censos21, cresceu 3,7% nos
últimos 10 anos, mas sem casas, as pessoas não se conseguem estabelecer condignamente. E sem
transportes não se conseguem deslocar, a falta de uma rede integrada e funcional de transportes torna
muito difícil para qualquer algarvio viver e trabalhar, se não tiver viatura própria. A nossa prioridade será
também colocar o Algarve a crescer e permitir que os nossos jovens não sejam obrigados a emigrar.

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

CV – A noção da necessidade urgente de uma alternativa política na nossa região. Há mais de 47 anos
que assistimos à alternância de poder entre duas forças políticas e, nestes 47 anos, a região do Algarve
tem sido esquecida. Tenho um filho de 5 anos e decidi sair do sofá e lutar pelo futuro do meu filho e da
sua geração. Quero que tenham a possibilidade de escolher o Algarve para construir o seu futuro, assim
como espero que a geração dos meus pais e avós possa ter a qualidade de vida que merece. Acesso a
cuidados de saúde, habitação e mais salários é o que todos os algarvios merecem. E eu acredito que a
resposta para estes problemas está no programa da Iniciativa Liberal. O Algarve precisa de crescer, e
para crescer precisa de mudar e, para mudar, precisa da Iniciativa Liberal. Era impossível não aceitar este
desafio.

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

CV – A Iniciativa Liberal pretende constituir um grupo parlamentar, que terá tantos deputados quantos
aqueles que os portugueses entenderem dar-lhe. Após 30 de Janeiro, caso seja possível constituir uma
maioria que seja a verdadeira alternativa ao socialismo que continua a estagnar Portugal, estaremos
disponíveis para fazer parte de uma solução, desde que essa solução tenha o ímpeto reformista
necessário para pôr Portugal a crescer.

SI – O que falta fazer no Algarve?

CV – No Algarve, falta a criação de medidas para as pessoas e a pensar nas pessoas. Falta saúde de
qualidade, que hoje não existe, em consequência da degradação dos serviços públicos, faltam escolas
que respondam às necessidades reais da população, faltam transportes para que as pessoas se possam
deslocar e facilmente poderem aceitar um emprego no concelho vizinho, o que hoje é impossível fazer, e
falta, obviamente, habitação para que os algarvios possam viver com dignidade e para que os
profissionais que faltam às nossas empresas se possam fixar no Algarve.

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

CV – Em termos de capacidade instalada, ou seja, habitantes por cama nos hospitais, somos a segunda
pior região do país, mesmo sem contabilizar os efeitos do turismo e da sazonalidade. Ao nível das listas
de espera, atingimos níveis completamente irresponsáveis em que doentes não prioritários passam a
prioritários porque não são tratados atempadamente. Neste momento, o Hospital de Faro, por exemplo,
regista um tempo de espera de 432 dias para uma cirurgia geral a um doente oncológico não prioritário,
enquanto o tempo máximo de resposta garantido que está definido é de apenas 60 dias. Necessitamos
de expandir a capacidade instalada do sector da Saúde no Algarve e atrair mais profissionais de saúde.
No entanto, consideramos que o aumento de recursos, por si só, tanto materiais como humanos, não é
suficiente. É necessário repensarmos a estrutura organizativa do sector Saúde em Portugal e o Algarve
será bastante beneficiado por esta reorganização. O acesso à saúde de qualidade não deve depender do
rendimento da pessoa e deve ser universal. Por isso, a Iniciativa Liberal propõe uma reforma integral do
SNS, em que o utente poderá aceder tanto ao sector público, privado ou social.

SI – E quanto ao Hospital Central do Algarve? Quando deve avançar e porquê?
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O Hospital Central do Algarve é essencial para permitir a expansão da capacidade instalada de camas nos
hospitais da região. Considerando os níveis deficitários da região nesta estatística, é urgente que se
avance com a construção do Hospital Central. Contudo, a urgência não invalida que seja necessário um
planeamento adequado. Queremos um Hospital Central do Algarve que seja qualitativamente superior
aos atuais recursos existentes, mas também economicamente eficiente. É fundamental que o Hospital
Central do Algarve seja adaptado às necessidades da região e dos algarvios, em que a capacidade
instalada seja superior à atual existente, idealmente com capacidade de expansão em função das
alterações demográficas, e que corresponda às exigências modernas para um projeto desta magnitude.

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

CV – A transferência de competências é essencial para aproximar os cidadãos algarvios aos centros de
decisão e esperamos que esta descentralização seja apenas o primeiro passo para uma descentralização
político-administrativa mais abrangente. Todavia, a descentralização de competências para os Municípios
ainda está, em diversas áreas e municípios, no início do processo, pelo que necessitaremos de verificar,
na prática, os efeitos deste processo. Neste momento, lamentamos que existam diversos atrasos nos
processos de transferência de competências. No caso da área da Saúde, por exemplo, ainda existem
procedimentos administrativos para clarificar a menos de três meses do dia 1 de Abril de 2022, o
suposto dia da transferência total de competências. Assim sendo, dificilmente os municípios terão
possibilidade de lançar os concursos de contratação para os serviços necessários e, consequentemente,
os prazos de transferência provavelmente não poderão ser cumpridos. Em todo o caso, acreditamos
que, no curto prazo, os efeitos da descentralização de competências sejam maioritariamente positivos.
Mantemos, contudo, algumas reticências quanto aos efeitos de longo prazo, especialmente referente
aos efeitos no equilíbrio orçamental que áreas, como a saúde e educação, poderão ter para alguns
municípios algarvios.

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

CV – Um futuro governo deverá avançar com uma descentralização. É muito mais importante distribuir o
poder que está concentrado nos Ministérios em Lisboa, aproximar o poder de decisão dos cidadãos,
permitir que quem vive longe da capital possa escolher o que é melhor para as suas geografias. Para nós,
não faz sentido que seja o Ministério da Educação a escolher um professor para uma escola em Aljezur,
ou que simples processos de licenciamento aguardem meses por aprovações de organismos que
desconhecem as nossas realidades. Mas a palavra regionalização tem que ser clarificada. Se, por
regionalização, se entende a criação de uma nova camada administrativa, de novos cargos políticos que
teriam um elevado custo para os contribuintes, de novas burocracias que serviriam para dificultar ainda
mais a vida das pessoas, somos contra. Se, pelo contrário, significa diminuir a estrutura centralista do
país e transferir poder para as regiões, sem aumentar e até diminuindo o custo total do Estado,
estaremos sempre a favor.

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?

CV – A solução a encontrar para a Via do Infante terá que ser coerente em relação às soluções para
outras regiões. Por princípio, a Iniciativa Liberal está a favor do princípio do utilizador-pagador, todavia, é
verdade que a alternativa que os algarvios e quem nos visita têm ao seu dispor, a EN125, não tem o
mínimo de condições. Será essencial continuar o trabalho de requalificação da EN125, de modo a que
esta deixe de ser uma rua com 150 quilómetros. No caso particular da Via do Infante, é fundamental que
a renegociação da concessão, aquando do fim da atual, seja efetuada por via de um concurso
competitivo, para assegurar o menor custo para o utilizador e contribuinte, bem como garantir uma
manutenção de qualidade mais elevada.

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?

CV – Para recuperar da pandemia, as empresas turísticas precisam de poder trabalhar. As empresas
necessitam de estabilidade de planeamento, pelo que é importante encontrar um quadro que permita
adaptarem-se à realidade pandémica e reduzir as restrições à atividade, como tem acontecido nos
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últimos dois anos. Precisamos de libertar a carga fiscal das empresas em geral, mas será fundamental
esta medida na área do turismo. Precisamos de igualar as empresas turísticas perante o fisco. Não faz
sentido que empresas que fazem parte do mesmo setor sejam alvo de IVA diferente. O Golfe, as
Marinas continuam a ter o IVA máximo e são empresas que em muito contribuem para o crescimento do
turismo no Algarve. Precisamos urgentemente de reduzir a burocracia. Um pequeno empresário da área
do turismo vê-se facilmente enredado em papéis e entidades, sem saber quem decide o quê e, acima de
tudo, quando. E as pequenas e medias empresas ficam anos à espera de licenças para poder ver o seu
investimento começar a dar frutos.

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?

CV – Liberais são, por definição, pessoas livres que pensam pelas suas próprias cabeças. Dificilmente um
liberal votaria contra as suas convicções.

SI – Quer acrescentar mais algum tema ou questão?

A educação. Horários por preencher, turmas sem professores, são alguns dos exemplos de situações
que levam o Algarve para o fundo da tabela no que diz respeito aos rankings nacionais de escolas. A
melhoria do ensino deve ser uma prioridade constante. Providenciar as escolas com maior autonomia
para se adaptarem às realidades locais e melhorarem a qualidade do ensino, bem como valorizar a
importância dos professores na transmissão do conhecimento são medidas essenciais. Permitir que os
pais dos alunos escolham a escola livremente, tanto a nível público, como privado, para garantir uma
melhoria contínua do ensino, é uma das propostas da Iniciativa Liberal. Mas não só, pois, muitas vezes, o
desconhecimento das regiões, leva um aluno que podia ter aulas numa escola a 12 quilómetros de casa
a ter que percorrer 20 quilómetros para poder estudar, por causa do seu código postal. A melhoria do
ensino e a alteração da forma organizativa não podem ser um dogma. Necessitamos de aproveitar a
capacidade dos nossos professores e alunos e, acima de tudo, precisamos de ser capazes de lhes dar
condições para alcançar o sucesso desejado. O Algarve precisa de crescer, para crescer precisa de
mudar e, para mudar, precisa da Iniciativa Liberal.
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Pedro Pinto (Chega): No Algarve, existe «um problema com a
subsidiodependência»
«A regionalização, da maneira como querem fazer os socialistas, não!»

Pedro Pinto é secretário-geral do Chega e empresário em Portalegre, onde já foi dirigente do CDS. Foi
diretor da revista “Ruedo Ibérico”, ligada à tauromaquia.

É agora o cabeça-de-lista do Chega às Eleições Legislativas de 30 de Janeiro, pelo círculo eleitoral do
Algarve.

Com Pedro Pinto, 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?

Pedro Pinto – O Algarve precisa de desenvolvimento, não pode parar quando termina o Verão e retomar
no ano seguinte. Repare que o desemprego aumenta em meses sucessivos no Algarve, em relação ao
resto do país, o que prova que as políticas dos governos esquecem os algarvios. Precisamos de uma
política de desenvolvimento. Para isso, já temos um gabinete de estudos no Algarve, para tratar de
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temas que interessam e melhorem a vida das pessoas, para que os possamos levar à Assembleia da
República. Daremos prioridade também à saúde e às vias de comunicação. Não pode haver
desenvolvimento com estradas e linhas férreas com poucas condições, por isso vamos propor a
requalificação das estradas EN124 e EN125, bem como da linha férrea. Precisamos igualmente de ter
hospitais bem equipados, com profissionais de saúde à altura.

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

PP – Sempre fui um homem de desafios. Não podia recusar o convite de André Ventura para mais esta
missão. Portugal vive há décadas envolvido em esquemas de corrupção, onde a justiça não funciona e
onde as desigualdades aumentam a cada dia que passa. Temos, finalmente, um homem que fala sem
medo o que os portugueses comuns pensam e sentem na pele; temos de mudar Portugal e este é o
momento, não haverá outra oportunidade!

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

PP – Os objetivos foram bem definidos por André Ventura: ser terceira força política, ter o máximo de
votos e deputados, para que possa ter força para ajudar a tirar António Costa do poder. Não é votando
no PS ou no PSD que se muda, pois são partidos iguais, que têm já uma larga história de corrupção,
desde Sócrates a Armando Vara, passando por Duarte Lima, entre tantos outros. Aqui mesmo, no
Algarve, em Vila Real de Santo António, uma autarca social democrata foi detida à porta de casa, por
causa de negócios com um deputado do PS… Querem mais promiscuidade?

SI – O que falta fazer no Algarve?

PP – O Algarve tem tudo para ser uma das regiões de Portugal mais desenvolvidas… Nem o turismo está
a ser aproveitado como deve ser. Tem serra, praias maravilhosas, sectores como a pesca ou a
agricultura, um clima fantástico. Falta fazer muita coisa, ajudar as pessoas a criarem e a terem emprego,
através de um programa que chamamos “Algarve 365”, que visa que a região funcione todos os dias no
ano. Atrair empresas, temos uma ligação fantástica com Espanha, temos produtos maravilhosos que
podem ser exportados para a Europa. Tanta, tanta coisa para fazer e aproveitar.

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

PP – É sim deficitário! Quando António Costa bate no peito e escreve no seu programa eleitoral que
entraram 128.000 novos profissionais de saúde, as pessoas que estão mais de 1.000 dias à espera de
uma consulta ou estão horas e horas nas urgências dos hospitais ou têm de se levantar às 5 da manhã
para conseguir uma consulta de recurso no centro de saúde, sabem que está a mentir. A saúde dos
portugueses é extremamente importante e, no Algarve, nos meses de Verão, a população tem um
acréscimo brutal e as unidades hospitalares não dão resposta. Mas não é só no Verão, desde há alguns
meses que, por exemplo, a Urgência Pediátrica do Hospital de Faro está em risco de encerrar à noite…
Isto não se vê nem em países do terceiro mundo. Os nossos profissionais de saúde estão obviamente
cansados, depois ainda lhes vendem o “país das maravilhas”.

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

PP – Deve avançar o mais rapidamente possível, pois os algarvios já esperam há 20 anos por essa obra.
Já passaram governos de PS e PSD, com avanços e recuos, o que prova que PSD e PS são uma vez
mais iguais. Os socialistas vieram agora dizer que a obra avançaria em 2021/2022, mas nem estava
contemplada na proposta de Orçamento de Estado, nem está prevista no Programa de Estabilidade e
Crescimento entregue a Bruxelas. Ou seja, o dinheiro da famosa “bazuca” ou não virá ou passará ao
lado do Algarve. É uma obra extremamente importante, para que haja condições dignas de assistência
num hospital, e tem de haver melhores condições e mais incentivos para os profissionais de saúde. Um
governo que gasta 24 milhões para a construção de um museu em Lisboa e não investe na saúde…
Neste tema, vemos também a construção urgente do Hospital de Lagos como uma obra fundamental
para o Barlavento algarvio.

SI – O Governo anterior avançou com a Descentralização de Competências para os Municípios. Que
balanço faz desse processo?
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PP – Pergunte aos algarvios que diferenças sentiram e que benefícios trouxe à região. Foi mais uma
medida de propaganda socialista, em que o único objetivo é o governo lavar as mãos de alguns
problemas e passá-los às autarquias, sabendo que a maior parte tem dificuldades financeiras e que o
dinheiro que veio não chega para o investimento necessário. Que investimento houve por exemplo na
saúde, nas forças de segurança ou na habitação? Muito pouco ou nada…

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

PP – A regionalização, da maneira como querem fazer os socialistas, não! Porque o que pretendem é
arranjar mais governos locais, mais cargos políticos, mais tachos para os amigos e o contribuinte a
pagar. Concordamos que sim, se deve debater o tema e vermos os diversos pontos de vista, para
existir uma solução mais abrangente, mas que não seja a criação de mais cargos políticos.

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?

PP – É mais uma promessa não cumprida do PS. Em 2015, António Costa veio ao Algarve e prometeu
acabar com as portagens na Via do Infante, passado uns meses não era acabar, mas sim ter descontos
e depois foi-se esquecendo do tema e os algarvios e as empresas a pagar. Já chega de falsas promessas
e os deputados socialistas eleitos pelo Algarve ficam em silêncio, com medo de perder o lugar. É assim
que o socialismo trabalha. Como “prémio”, no início deste ano, houve aumentos das portagens e a A2,
de Lisboa para o Algarve, aumentou o dobro da A1 de Lisboa para o Porto, repito, o dobro! Querem
meter-nos cada vez mais longe de Lisboa!

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?

PP – Mais um anúncio e uma promessa não cumprida. O Algarve precisa de ajuda, os empresários da
hotelaria, restauração e comércio precisam de medidas que possam aguentar os seus negócios, porque,
infelizmente, centenas deles tiveram de fechar portas e o desemprego aumentou. A ajuda passará
também por linhas de crédito, com menos burocracia, que não complique, mas sim facilite o acesso às
verbas que possam ser disponibilizadas em virtude da pandemia.

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?

PP – O Chega nunca irá contra os temas que sejam importantes para o Algarve, porque, primeiro que
tudo, para nós, estão as pessoas. Somos sensíveis aos temas importantes para a região, os Algarvios
sabem que, no Chega, terão um porto de abrigo, gente que sabe o que é preciso e que estará sempre
ao lado dos portugueses comuns. O Algarve nunca nos falhou, nós não falharemos ao Algarve!

SI – Quer acrescentar mais algum tema ou questão?

PP – É importante dizer que na nossa região existe também um problema com a subsidiodependência,
não podem estar uns a trabalhar, para os outros estarem nos cafés, sem fazerem nada e ainda a gozar
com quem vai trabalhar. As pessoas que tiverem condições para trabalhar terão de o fazer, nem que
seja em prol da comunidade. Os deputados do Chega na Assembleia da República serão a voz dos
Algarvios comuns, dos que trabalham, dos pescadores, dos agricultores, dos motoristas, dos
comerciantes, dos professores, das forças de segurança, dos bombeiros, dos profissionais de saúde e de
todos os que contribuem para engrandecer esta região.
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