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Afinal a lagoa dos Salgados não está a salvo dos interesses
imobiliários
Durante as próximas duas semanas, o projecto da praia Grande/lagoa dos Salgados está
de novo em discussão pública
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Governo tem “via verde” para mudar lei que permite aeroporto
no Montijo
Maioria absoluta do PS permite prescindir de aliança com PSD para aprovar lei que visa
tirar parecer vinculativo aos municípios quando se trata de um novo aeroporto. Avaliação
ambiental estratégica vai determinar se a localização é Montijo ou Alcochete.
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Em Março do ano passado, quando o Governo socialista entregou no Parlamento a proposta de lei para
acabar com a hipótese de as autarquias poderem impedir a construção de um aeroporto na sua
região, tal como aconteceu no Montijo, a alteração dependia do apoio do PSD para evitar uma “coligação
negativa” que levasse ao seu chumbo.

Agora, com o resultado das legislativas que deram a maioria absoluta ao PS, os socialistas já não
precisam de ninguém para mudar a lei em vigor, o que abre as portas a que o novo aeroporto de Lisboa
venha a ser mesmo no Montijo, já que esta localização está em dois dos três cenários em análise – a
outra é Alcochete - , seja como aeroporto complementar ou como aeroporto principal.

Na proposta que deu entrada no Parlamento há quase um ano, o Governo defendia que os pareceres
das autarquias “resultam de interesses de cariz eminentemente local que, por vezes, nem sempre estão
alinhados com o superior interesse nacional”.

A lei que ainda está em vigor, elaborada em 2007 por um outro governo socialista, diz que da ausência
de parecer favorável “de todas as câmaras municipais dos concelhos potencialmente afectados” pela
infra-estrutura aeroportuária resulta um “indeferimento liminar” por parte do regulador.

Para o Ministério das Infra-estruturas, liderado por Pedro Nuno Santos, isso “configura, na prática, um
poder de veto das autarquias locais”, e é isso mesmo que se pretende agora mudar, depois de o
regulador do sector, a ANAC, ter travado a construção do aeroporto complementar no Montijo em
Março do ano passado na sequência dos pareceres desfavoráveis do município do Seixal e do município
da Moita, ambos ligados na altura à CDU. Depois disso, na sequência das eleições autárquicas do
passado mês de Setembro, a Moita passou para as mãos do PS, deixando o Seixal mais isolado na
resistência ao aeroporto, mas ainda com “poder de veto”.

A herança da necessidade do acordo com o PSD foi o compromisso de realização de uma avaliação
ambiental estratégica (AAE), e que, segundo garantiu ao PÚBLICO fonte oficial do Ministério das Infra-
estruturas, é para manter até ao fim. Esta, no entanto, ficou reduzida logo desde o início a três cenários:
Montijo como aeroporto complementar do aeroporto Humberto Delgado; uma “solução dual alternativa”
em que “o aeroporto do Montijo adquirirá, progressivamente, o estatuto de aeroporto principal e o
aeroporto Humberto Delgado o de complementar”; e um novo aeroporto internacional de Lisboa no
Campo de Tiro de Alcochete. Esse facto já foi criticado por associações ambientalistas, que decidiram
avançar com uma acção nos tribunais.
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Quatro candidatos em avaliação
Apresentaram-se quatro consórcios a concurso para realizar a AAE, faltando agora o Instituto da
Mobilidade e Transportes (IMT) apresentar um relatório preliminar para apurar o vencedor. Segundo as
regras do concurso, a execução do contrato, uma vez escolhido o consórcio, tem início com a
“declaração de conformidade ou o visto do Tribunal de Contas” e terminará a 30 de Abril de 2023. O
valor do contrato é de 2,5 milhões de euros.

A proposta de valor mais elevado para efectuar o estudo que irá fundamentar a escolha da localização
do novo aeroporto na região de Lisboa, de acordo com o IMT, foi apresentada pelo consórcio formado
pela Quadrante, empresa de engenharia e consultoria, e pela consultora PricewaterhouseCoppers, no
valor de 2.295.000 euros. Segue-se a do consórcio formado pela Leitão, Galvão Teles, Soares da
Silva/Ernst & Young/Ove Arup & Partner/Leadin Aviation Consulting e pela Ramboll Iberia, no valor de
2.000.000 euros; a do consórcio da COBA - Consultores de engenharia e ambiente e da Ingeniería e
Economia del Transporte, no valor de 1.999.980 euros; e a do consórcio formado pelo IDAD - Instituto
do Ambiente e Desenvolvimento/TIS PT/FUNDEC – Associação para a formação e o desenvolvimento
em engenharia civil e arquitectura e pela Senerengivia, no valor de 1.996.882 euros.

A saturação do aeroporto localizado na Portela era uma justificação para avançar com a solução do
Montijo, mas a queda de passageiros provocada pela pandemia de covid-19 veio aliviar a pressão na
infra-estrutura aeroportuária de Lisboa. Em 2021, segundo os dados da Vinci (grupo que detém a ANA –
Aeroportos de Portugal), passaram pelo aeroporto de Lisboa 12,1 milhões de passageiros, o que
representa uma queda de 61% face a 2019. Excluindo 2020, com os seus 9,3 milhões de passageiros, é
preciso recuar a 2005, com 11,2 milhões de passageiros, para encontrar um valor mais baixo do que o
registado no ano passado.
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"Velhinha" exposição da sede do PNRF fez-se "nova" para bem
da Ria Formosa e do turismo
Nova mostra resulta de um trabalho conjunto entre o ICNF e a Região de T urismo do
Algarve

Tem algumas novidades, mas também peças que já existiam, entretanto restauradas, e que ganharam
uma nova vida. A velhinha exposição do Centro Interpretativo da Quinta de Marim, a sede do Parque
Natural da Ria Formosa, em Olhão, fez-se nova e foi hoje reinaugurada, com o objetivo de se tornar
uma mais valia para os visitantes e… para o turismo.

«Temos uma exposição que adotou as novas técnicas e os novos mecanismos em termos de
comunicação, que fazem com que seja agora muito mais apelativa para quem nos visita e que dá a
conhecer, de uma maneira muito clara,  aquilo que é a Ria Formosa e seu o Parque Natural», revelou
Castelão Rodrigues, o diretor regional do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), à
margem da sessão que decorreu esta quarta-feira.

A renovada mostra, que substitui a que estava patente há três décadas, «pese embora o facto de,
pontualmente, ter havido exposições temporárias», resulta de uma parceria entre o ICNF e a Região de
Turismo do Algarve, sendo esta última a entidade financiadora.

«A exposição recorre a painéis informativos, fósseis e conchas da ria, objetos arqueológicos da época
romana e objetos representativos das artes de pesca. A nova exposição é um equipamento estrutural, à
disposição dos visitantes do Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM), espaço que, em 2019,
recebeu cerca de 35 mil pessoas, entre escolas e visitantes nacionais e estrangeiros», segundo os seus
promotores.
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«Depois de percorrer os vários espaços expositivos, o visitante poderá ainda subir a uma torre de
observação, de onde se avista a Ria Formosa em todo o seu esplendor. Uma experiência completa
numa exposição que assinala os 40 anos da classificação da Ria Formosa como Zona Húmida de
Importância Internacional e que se insere nas comemorações do Dia Mundial das Zonas Húmidas», que
ontem, 2 de Fevereiro, se assinalou, acrescentam.

Este projeto é o culminar de outro mais abrangente, realizado no âmbito do Valuetur, aprovado ao
abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

«Começámos por investir na aquisição de equipamento, como painéis informativos e sinalética direcional,
e de mobiliário urbano», revelou João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.

Foi também editado um folheto para o centro interpretativo e publicadas, já em 2021, três brochuras
dedicadas aos Parques Naturais do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e da Ria Formosa e à Reserva
Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

Para o mesmo responsável, o CEAM «é um espaço vocacionado para a educação ambiental e um
observatório privilegiado dos vários ecossistemas do Parque Natural da Ria Formosa».

«Era crucial dotá-lo de melhores condições de visitação, melhorando a experiência do turista, que assim
ficará a conhecer de forma mais profunda e apelativa este importante sistema lagunar do Algarve, que
inclui zona de sapal, dunas, pradarias marinhas e grande variedade de espécies de avifauna, peixes,
moluscos e crustáceos», acrescentou.

«O turismo de natureza é estratégico para o destino Algarve. Através do projeto Valuetur conseguimos
reforçar a nossa aposta neste produto que é cada vez mais procurado pelo visitante nacional e
estrangeiro, e que há uns anos já correspondia a um mercado de 22 milhões de viagens anuais na
Europa», acredita João Fernandes.

Tanto este responsável, como Castelão Rodrigues enaltecem o trabalho levado a cabo pelos técnicos
das duas entidades na montagem desta exposição

«O trabalho que foi aqui desenvolvido pela nossa equipa e pela da RTA veio fortalecer, ainda mais, os
laços de amizade e de colaboração que já existiam», considerou o diretor regional do ICNF.

«É claro que tudo isto tem custos. Não temos recursos financeiros para tudo o que queremos.
Repartindo estes custos através de um projeto e em parceria, será tudo muito  mais fácil para todos
nós», concluiu.
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Turismo do Algarve é promotor da nova exposição sobre a Ria
Formosa no Centro de Educação Ambiental de Marim
Há uma nova exposição para visitar a partir de hoje no Centro de Educação Ambiental de
Marim (CEAM), sede do Parque Natural da Ria Formosa e da Direção Regional do ICNF,
em Olhão.

Há uma nova exposição para visitar a partir de hoje no Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM),
sede do Parque Natural da Ria Formosa e da Direção Regional do ICNF, em Olhão. Chama-se «Ria
Formosa» e vem substituir a que estava patente há já 30 anos naquele espaço, numa iniciativa do
Turismo do Algarve para promover a mais importante zona húmida do Sul do país.

 

A exposição recorre a painéis informativos, fósseis e conchas da ria, objetos arqueológicos da época
romana e objetos representativos das artes de pesca. A nova exposição é um equipamento estrutural, à
disposição dos visitantes do CEAM, espaço que em 2019 recebeu cerca de 35 mil pessoas, entre escolas
e visitantes nacionais e estrangeiros.

 

«O CEAM é um espaço vocacionado para a educação ambiental e um observatório privilegiado dos
vários ecossistemas do Parque Natural da Ria Formosa. Era crucial dotá-lo de melhores condições de
visitação, melhorando a experiência do turista que assim ficará a conhecer de forma mais profunda e
apelativa este importante sistema lagunar do Algarve, que inclui zona de sapal, dunas, pradarias marinhas
e grande variedade de espécies de avifauna, peixes, moluscos e crustáceos», referiu o presidente do
Turismo do Algarve, entidade responsável pelo financiamento da obra.

 

Também para o diretor regional da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve
(DRCNF), Joaquim Castelão Rodrigues, «a exposição que agora se inaugura dá a conhecer os vários
habitats existentes na área do Parque Natural da Ria Formosa, a sua flora e fauna, compatibilizando a
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relação das atividades dos homens com a conservação desta natureza prodigiosa. A exposição tem
como objetivo o deleite dos visitantes e serve a educação ambiental, constituindo-se como um
equipamento cultural raro no Algarve, sendo o único dedicado à interpretação de um parque natural»,
adiantou.

 

António Pina, Presidente do Município de Olhão, realçou que a parceria entre a Região de Turismo do
Algarve e o ICNF, «é cada vez mais possível e desejável». Lembrou que se no passado o turismo era
visto como uma ameaça ao meio ambiente, «a aprendizagem que a sociedade e as comunidades,
empresários e dirigentes públicos fizeram nos últimos 30 anos, traz-nos hoje um ponto de muito mais
equilíbrio. Há uma realidade substancialmente diferente e esta fusão, entre proteção da natureza e
turismo é cada vez mais desejável, até porque os empresários ligados ao turismo entendem que é uma
mais-valia, este produto que o Algarve também tem e que complementa o principal produto da região
que é o sol e praia, atenuando a sazonalidade». 

 

Depois de percorrer os vários espaços expositivos, o visitante poderá ainda subir a uma torre de
observação, de onde se avista a Ria Formosa. Uma experiência que está incluida numa exposição que
assinala os 40 anos da classificação da Ria Formosa como Zona Húmida de Importância Internacional e
que se insere nas comemorações do Dia Mundial das Zonas Húmidas.

 

O investimento no centro interpretativo faz parte da aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza e está integrado no projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de
Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

 

Mas a renovação da exposição é apenas uma das várias iniciativas já lançadas pelo Turismo do Algarve
no âmbito do Valuetur. Com os fundos da União Europeia para a valorização das áreas protegidas, o
Turismo do Algarve investiu, em 2020, na aquisição de equipamentos de apoio ao CEAM (painéis
informativos, sinalética direcional, mobiliário urbano), na edição de um folheto para o centro
interpretativo e ainda na publicação, já em 2021, de três brochuras dedicadas ao Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal
de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

 

«O turismo de natureza é estratégico para o destino Algarve. Através do projeto Valuetur conseguimos
reforçar a nossa aposta neste produto que é cada vez mais procurado pelo visitante nacional e
estrangeiro, e que há uns anos já correspondia a um mercado de 22 milhões de viagens anuais na
Europa», conclui João Fernandes.

 

Na inauguração estiveram ainda presentes, José Apolinário – Presidente da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Algarve e Nuno Banza do Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas.

 

9/51



10/51



 

 

11/51



 

(Link)
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Nova Exposição sobre a Ria Formosa tem Turismo do Algarve
como Promotor
Há uma nova exposição para visitar a partir de hoje no Centro de Educação Ambiental de
Marim (CEAM), em Olhão

Há uma nova exposição para visitar a partir de hoje no Centro de Educação Ambiental de Marim
(CEAM), em Olhão, sede do Parque Natural da Ria Formosa e da Direção Regional do ICNF, em Olhão.
Chama-se «Ria Formosa» e vem substituir a que estava patente há já 30 anos naquele espaço, numa
iniciativa do Turismo do Algarve para promover a mais importante zona húmida do Sul do país.

A exposição recorre a painéis informativos, fósseis e conchas da ria, objetos arqueológicos da época
romana e objetos representativos das artes de pesca. A nova exposição é um equipamento estrutural, à
disposição dos visitantes do CEAM, espaço que em 2019 recebeu cerca de 35 mil pessoas, entre escolas
e visitantes nacionais e estrangeiros.

«O CEAM é um espaço vocacionado para a educação ambiental e um observatório privilegiado
dos vários ecossistemas do Parque Natural da Ria Formosa. Era crucial dotá-lo de melhores
condições de visitação, melhorando a experiência do turista que assim ficará a conhecer de
forma mais profunda e apelativa este importante sistema lagunar do Algarve, que inclui zona de
sapal, dunas, pradarias marinhas e grande variedade de espécies de avifauna, peixes, moluscos
e crustáceos», refere o presidente do Turismo do Algarve, entidade responsável pelo financiamento da
obra.

Também para o diretor regional da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve
(DRCNF), Joaquim Castelão Rodrigues, «a exposição que agora se inaugura dá a conhecer os
vários habitats existentes na área do Parque Natural da Ria Formosa, a sua flora e fauna,
compatibilizando a relação das atividades dos homens com a conservação desta natureza
prodigiosa. A exposição tem como objetivo o deleite dos visitantes e serve a educação
ambiental, constituindo-se como um equipamento cultural raro no Algarve, sendo o único
dedicado à interpretação de um parque natural», adianta.

Depois de percorrer os vários espaços expositivos, o visitante poderá ainda subir a uma torre de
observação, de onde se avista a Ria Formosa em todo o seu esplendor. Uma experiência completa
numa exposição que assinala os 40 anos da classificação da Ria Formosa como Zona Húmida de
Importância Internacional e que se insere nas comemorações do Dia Mundial das Zonas Húmidas.
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O investimento no centro interpretativo faz parte da aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza e está integrado no projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de
Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

Mas a renovação da exposição é apenas uma das várias iniciativas já lançadas pelo Turismo do Algarve
no âmbito do Valuetur. Com os fundos da União Europeia para a valorização das áreas protegidas, o
Turismo do Algarve investiu, em 2020, na aquisição de equipamentos de apoio ao CEAM (painéis
informativos, sinalética direcional, mobiliário urbano), na edição de um folheto para o centro
interpretativo e ainda na publicação, já em 2021, de três brochuras dedicadas ao Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural
do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

«O turismo de natureza é estratégico para o destino Algarve. Através do projeto Valuetur
conseguimos reforçar a nossa aposta neste produto que é cada vez mais procurado pelo
visitante nacional e estrangeiro, e que há uns anos já correspondia a um mercado de 22
milhões de viagens anuais na Europa», conclui João Fernandes.

(Link)
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Nova exposição sobre a ria formosa tem turismo do Algarve
como promotor
Exposição do CEAM, em Olhão, foi inaugurado hoje, quarta-feira, dia 02 de Fevereiro

Há uma nova exposição para visitar a partir de hoje no Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM),
sede do Parque Natural da Ria Formosa e da Direção Regional do ICNF, em Olhão. Chama-se «Ria
Formosa» e vem substituir a que estava patente há já 30 anos naquele espaço, numa iniciativa do
Turismo do Algarve para promover a mais importante zona húmida do Sul do país.

A exposição recorre a painéis informativos, fósseis e conchas da ria, objectos arqueológicos da época
romana e objectos representativos das artes de pesca. A nova exposição é um equipamento estrutural,
à disposição dos visitantes do CEAM, espaço que em 2019 recebeu cerca de 35 mil pessoas, entre
escolas e visitantes nacionais e estrangeiros.

«O CEAM é um espaço vocacionado para a educação ambiental e um observatório privilegiado
dos vários ecossistemas do Parque Natural da Ria Formosa. Era crucial dotá-lo de melhores
condições de visitação, melhorando a experiência do turista que assim ficará a conhecer de
forma mais profunda e apelativa este importante sistema lagunar do Algarve, que inclui zona
de sapal, dunas, pradarias marinhas e grande variedade de espécies de avifauna, peixes,
moluscos e crustáceos», refere o presidente do Turismo do Algarve, entidade responsável pelo
financiamento da obra.
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Também para o director regional da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do
Algarve (DRCNF), Joaquim Castelão Rodrigues, «a exposição que agora se inaugura dá a conhecer
os vários habitats existentes na área do Parque Natural da Ria Formosa, a sua flora e fauna,
compatibilizando a relação das actividades dos homens com a conservação desta natureza
prodigiosa. A exposição tem como objectivo o deleite dos visitantes e serve a educação
ambiental, constituindo-se como um equipamento cultural raro no Algarve, sendo o único
dedicado à interpretação de um parque natural», adianta.

Depois de percorrer os vários espaços expositivos, o visitante poderá ainda subir a uma torre de
observação, de onde se avista a Ria Formosa em todo o seu esplendor. Uma experiência completa
numa exposição que assinala os 40 anos da classificação da Ria Formosa como Zona Húmida de
Importância Internacional e que se insere nas comemorações do Dia Mundial das Zonas Húmidas.

O investimento no centro interpretativo faz parte da aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza e está integrado no projecto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de
Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

Mas a renovação da exposição é apenas uma das várias iniciativas já lançadas pelo Turismo do Algarve
no âmbito do Valuetur. Com os fundos da União Europeia para a valorização das áreas protegidas, o
Turismo do Algarve investiu, em 2020, na aquisição de equipamentos de apoio ao CEAM (painéis
informativos, sinalética direccional, mobiliário urbano), na edição de um folheto para o centro
interpretativo e ainda na publicação, já em 2021, de três brochuras dedicadas ao Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do
Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

«O turismo de natureza é estratégico para o destino Algarve. Através do projecto Valuetur
conseguimos reforçar a nossa aposta neste produto que é cada vez mais procurado pelo
visitante nacional e estrangeiro, e que há uns anos já correspondia a um mercado de 22
milhões de viagens anuais na Europa», conclui João Fernandes.

(Link)
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Nova exposição sobre a Ria Formosa já está patente na Quinta
de Marim
Nova exposição sobre a Ria Formosa tem o T urismo do Algarve como promotor.
Inauguração teve lugar esta manhã na Quinta de Marim.

Nova exposição sobre a Ria Formosa tem o Turismo do Algarve
como promotor. Inauguração teve lugar esta manhã na Quinta
de Marim.
Há uma nova exposição para visitar a partir de hoje no Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM),
sede do Parque Natural da Ria Formosa e da Direção Regional do Instituto da Conservação da Natureza
e das Florestas (ICNF), em Olhão.

Chama-se «Ria Formosa» e vem substituir a que estava patente há já 30 anos naquele espaço, numa
iniciativa do Turismo do Algarve para promover a mais importante zona húmida do sul do país.
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A exposição recorre a painéis informativos, fósseis e conchas da ria, objetos arqueológicos da época
romana e objetos representativos das artes de pesca.

A nova exposição é um equipamento estrutural, à disposição dos visitantes do CEAM, espaço que em
2019 recebeu cerca de 35 mil pessoas, entre escolas e visitantes nacionais e estrangeiros.

«O CEAM é um espaço vocacionado para a educação ambiental e um observatório privilegiado dos
vários ecossistemas do Parque Natural da Ria Formosa. Era crucial dotá-lo de melhores condições de
visitação, melhorando a experiência do turista que assim ficará a conhecer de forma mais profunda e
apelativa este importante sistema lagunar do Algarve, que inclui zona de sapal, dunas, pradarias marinhas
e grande variedade de espécies de avifauna, peixes, moluscos e crustáceos», referiu João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve, entidade responsável pelo financiamento da obra.
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Para Joaquim Castelão Rodrigues, diretor regional da Direção Regional da Conservação da Natureza e
Florestas do Algarve (DRCNF), «a exposição que hoje se inaugura dá a conhecer os vários habitats
existentes na área do Parque Natural da Ria Formosa, a sua flora e fauna, compatibilizando a relação das
atividades dos homens com a conservação desta natureza prodigiosa. Tem como a educação ambiental,
sendo o único dedicado à interpretação de um parque natural» no Algarve.

Depois de percorrer os vários espaços expositivos, o visitante poderá ainda subir a uma torre de
observação, de onde se avista a Ria Formosa em todo o seu esplendor.

Uma experiência completa numa exposição que assinala os 40 anos da classificação da Ria Formosa
como Zona Húmida de Importância Internacional e que se insere nas comemorações do Dia Mundial das
Zonas Húmidas.

O investimento no centro interpretativo faz parte da aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza e está integrado no projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de
Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

A renovação da exposição é apenas uma das várias iniciativas já lançadas pelo Turismo do Algarve no
âmbito do Valuetur.
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Com os fundos da União Europeia para a valorização das áreas protegidas, o Turismo do Algarve
investiu, em 2020, na aquisição de equipamentos de apoio ao CEAM (painéis informativos, sinalética
direcional, mobiliário urbano), na edição de um folheto para o centro interpretativo e ainda na publicação,
já em 2021, de três brochuras dedicadas ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina,
ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo
António.

 

«O turismo de natureza é estratégico para o destino Algarve. Através do projeto Valuetur conseguimos
reforçar a nossa aposta neste produto que é cada vez mais procurado pelo visitante nacional e
estrangeiro, e que há uns anos já correspondia a um mercado de 22 milhões de viagens anuais na
Europa», concluiu João Fernandes.

(Link)
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Centro de Educação Ambiental de Marim atualiza exposição sobre
a Ria Formosa
A exposição Ria Formosa, que materializa a aposta da Região T urismo do Algarve no
T urismo de Natureza, foi inaugurada dia 02 de fevereiro, no Centro de Educação
Ambiental de Marim (CEAM), situado na sede do Parque Natural da Ria Formosa, na
Quinta de Marim, em Olhão
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Quinta de Marim tem nova exposição sobre a Ria Formosa
A exposição Ria Formosa, que materializa a aposta da Região T urismo do Algarve (RT A)
no T urismo de Natureza, inaugurou na manhã de quarta-feira, dia 2 de fevereiro, no
Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM), na Quinta de Marim, em Olhão
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NOVA EXPOSIÇÃO SOBRE A RIA FORMOSA TEM TURISMO DO
ALGARVE COMO PROMOTOR
Exposição do CEAM, em Olhão, foi inaugurada hoje

Há uma nova exposição para visitar a partir de hoje no Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM),
sede do Parque Natural da Ria Formosa e da Direção Regional do ICNF, em Olhão. Chama-se «Ria
Formosa» e vem substituir a que estava patente há já 30 anos naquele espaço, numa iniciativa do
Turismo do Algarve para promover a mais importante zona húmida do Sul do país.

A exposição recorre a painéis informativos, fósseis e conchas da ria, objetos arqueológicos da época
romana e objetos representativos das artes de pesca. A nova exposição é um equipamento estrutural, à
disposição dos visitantes do CEAM, espaço que em 2019 recebeu cerca de 35 mil pessoas, entre escolas
e visitantes nacionais e estrangeiros.

«O CEAM é um espaço vocacionado para a educação ambiental e um observatório privilegiado dos
vários ecossistemas do Parque Natural da Ria Formosa. Era crucial dotá-lo de melhores condições de
visitação, melhorando a experiência do turista que assim ficará a conhecer de forma mais profunda e
apelativa este importante sistema lagunar do Algarve, que inclui zona de sapal, dunas, pradarias marinhas
e grande variedade de espécies de avifauna, peixes, moluscos e crustáceos», refere o presidente do
Turismo do Algarve, entidade responsável pelo financiamento da obra.

Também para o diretor regional da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve
(DRCNF), Joaquim Castelão Rodrigues, «a exposição que agora se inaugura dá a conhecer os vários
habitats existentes na área do Parque Natural da Ria Formosa, a sua flora e fauna, compatibilizando a
relação das atividades dos homens com a conservação desta natureza prodigiosa. A exposição tem
como objetivo o deleite dos visitantes e serve a educação ambiental, constituindo-se como um
equipamento cultural raro no Algarve, sendo o único dedicado à interpretação de um parque natural»,
adianta.

Depois de percorrer os vários espaços expositivos, o visitante poderá ainda subir a uma torre de
observação, de onde se avista a Ria Formosa em todo o seu esplendor. Uma experiência completa
numa exposição que assinala os 40 anos da classificação da Ria Formosa como Zona Húmida de
Importância Internacional e que se insere nas comemorações do Dia Mundial das Zonas Húmidas.

O investimento no centro interpretativo faz parte da aposta do Turismo do Algarve no produto de
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turismo de natureza e está integrado no projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa de
Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020 (POCTEP).

Mas a renovação da exposição é apenas uma das várias iniciativas já lançadas pelo Turismo do Algarve
no âmbito do Valuetur. Com os fundos da União Europeia para a valorização das áreas protegidas, o
Turismo do Algarve investiu, em 2020, na aquisição de equipamentos de apoio ao CEAM (painéis
informativos, sinalética direcional, mobiliário urbano), na edição de um folheto para o centro
interpretativo e ainda na publicação, já em 2021, de três brochuras dedicadas ao Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal
de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

«O turismo de natureza é estratégico para o destino Algarve. Através do projeto Valuetur conseguimos
reforçar a nossa aposta neste produto que é cada vez mais procurado pelo visitante nacional e
estrangeiro, e que há uns anos já correspondia a um mercado de 22 milhões de viagens anuais na
Europa», conclui João Fernandes.
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Primeiro ano de pandemia deu prejuízos a mais de metade das
empresas da região
Segundo os novos indicadores regionais do Banco de Portugal (BdP), a percentagem de
empresas com prejuízo aumentou em todas as regiões. Mais de metade das empresas do
Algarve registaram resultados líquidos negativos em 2020 (52,2%)
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Dormidas no turismo aumentam 45.2% em 2021, mas descem
46.6% face a 2019
O alojamento turistico registou 14.5 milhões de dormidas em 2021
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ONGs ambientalistas apoiam criação de Área Protegida
Várias associações e entidades não governamentais do Algarve consideraram hoje como
“adequada” a criação de uma Área Protegida adotada na proposta de criação de uma
Reserva Natural de âmbito nacional na Lagoa dos Salgados, “tendo em conta a relevância
dos valores naturais presentes, bem como o seu carácter eminentemente supra-
regional"
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UAlg na Eslovénia para falar de Turismo em pequenas cidades
mediterrâneas
No âmbito do projeto SuST owns – Enhancing Sustainable T ourism in Small Fascinating
Med T owns (Aprimorando o T urismo Sustentável em Pequenas e Fascinantes C idades
Mediterrâneas), de 17 a 21 de janeiro realizou-se em Bled, Eslovénia, uma reunião de
parceiros, entre os quais a Universidade do Algarve, para trabalhar na estrutura da
última missão do projeto: a capitalização
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Isilda Gomes quer diversificação nas regiões turísticas e combate
à seca
Autarca de Portimão interviu no Comité das Regiões e foi também eleita membro do
Bureau do Comité das Regiões
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Mais de 800 participações para criar a Reserva Natural da Lagoa
dos Salgados
A proposta de criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados, que inclui as zonas
húmidas, as dunas e as zonas agrícolas entre a Ribeira de Espiche e a Ribeira de
Alcantarilha, esteve em consulta pública até ao final na semana passada.
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Lagos debate empreendedorismo, nómadas digitais e
sustentabilidade
A conferência «Lagos Start On to Start Up» terá lugar na sexta-feira, dia 4 de fevereiro,
em formato digital.
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EasyJet prevê «verão forte» com níveis próximos a 2019
A flexibilização das regras para viagens internacionais no Reino Unido «fez disparar» as
reservas de voos.
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Portugal arranca Algarve Cup frente à Noruega (Futebol
Feminino)
A FPF divulgou esta quarta-feira o sorteio, com o alinhamento e horários da Algarve Cup
2022, que irá decorrer entre 14 e 23 de fevereiro para seleções femininas.

A FPF divulgou esta quarta-feira o sorteio, com o alinhamento e horários da Algarve Cup 2022, que irá
decorrer entre 14 e 23 de fevereiro para seleções femininas.

Portugal defronta a Noruega na ronda inaugural, no dia 16, e jogará frente à Suécia, vice-campeã
olímpica, no dia 20. Em competição ainda a Dinamarca e a Itália.

As duas seleções com a pontuação mais alta, e melhor diferença de golos, no encerramento da segunda
jornada (dia 20) vão à final. As restantes três jogarão nesse dia num sistema de 'poule' com todos
contra todos, em que cada jogo terá a duração de 45 minutos. 

 

Eis o calendário de jogos:

16 fevereiro 2022
12h00 - Dinamarca  vs. Itália (Estádio Municipal de Lagos)
18h30 - Noruega vs. Portugal (Estádio Municipal de Lagos)

18 fevereiro 2022
17h00: Suécia vs Dinamarca (Estádio Algarve)

20 fevereiro 2022
11h00: Itália vs Noruega (Estádio Algarve)
17h15: Portugal vs Suécia (Estádio Algarve)

23 fevereiro 2022
11h00: Final (Estádio Municipal de Lagos)
10h30, 11h45, 13h00 - Jogos de atribuição do 3.º, 4.º e 5.º lugar (Estádio Algarve)

Outras notícias:
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https://www.ojogo.pt/especiais/futebol-feminino/algarve-cup-portugal-defronta-noruega-e-suecia-
14552574.html

https://www.record.pt/futebol/selecao-feminina/detalhe/portugal-defronta-noruega-e-suecia-na-
algarve-cup-de-futebol-feminino
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AHRESP pede que se avalie continuidade do quadro de restrições
sanitárias
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal defende esta avaliação
para que "seja possível o funcionamento das empresas" do setor.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) pediu esta quinta-feira que se
avalie a continuidade das restrições sanitárias no país, de modo a que seja possível voltar ao normal
funcionamento das empresas do setor.

"Face à atual situação epidemiológica, e a exemplo do que tem vindo a ser seguido em outros países, a
AHRESP solicita que se avalie a continuidade do quadro de restrições sanitárias que ainda se verificam no
restante território nacional, para que seja possível o funcionamento das empresas de restauração e
similares e de alojamento turístico, já que estas têm vindo a encerrar, involuntariamente, devido à
ausência de trabalhadores que se encontram infetados ou em isolamento profilático, o que acarreta
graves constrangimentos para estas empresas", pode ler-se num comunicado a que o Notícias ao
Minuto teve acesso.

A AHRESP reconhece que o número de novos casos diários da Covid-19 continua elevado, mas nota que
"os internamentos e os óbitos estão com uma tendência estável, muito devido ao sucesso da vacinação,
o que tem levado vários países europeus a eliminarem as restrições de combate à pandemia, permitindo
às populações e às atividades económicas regressarem à normalidade".

A associação refere ainda que a "Região Autónoma da Madeira aliviou algumas das medidas,
designadamente o tempo de isolamento dos infetados, que é reduzido para cinco dias e o fim do
isolamento para os contactos com caso positivo".

Portugal está a atingir o pico da atual vaga da pandemia e, nas próximas semanas, vai se registar uma
redução de infeções, internamentos e de mortes por Covid-19, estima o Instituto Superior Técnico (IST).
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Segundo o documento elaborado por Henrique Oliveira, Pedro Amaral, José Rui Figueira e Ana Serro, que
compõem o grupo de trabalho coordenado pelo presidente do IST, Rogério Colaço, a taxa de variação
de casos a nível nacional está próxima de 0%, o que também indica que Portugal está a atravessar o
pico da incidência.
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BdP: Exportações de turismo em 2021 correspondem a cerca de
metade dos valores de 2019 | Ambitur
O Banco de Portugal publicou o indicador preliminar das viagens e turismo para dezembro
de 2021, que aponta para uma desaceleração das exportações e das importações das
viagens e turismo relativamente a novembro. Os valores continuam abaixo dos
registados no período pré-pandemia: as exportações correspondem a cerca de 79% e as
importações correspondem a 83% dos respetivos valores observados em dezembro de
2019.

O Banco de Portugal publicou o indicador preliminar das viagens e turismo para dezembro de 2021, que
aponta para uma desaceleração das exportações e das importações das viagens e turismo relativamente
a novembro. Os valores continuam abaixo dos registados no período pré-pandemia: as exportações
correspondem a cerca de 79% e as importações correspondem a 83% dos respetivos valores
observados em dezembro de 2019.

Em termos anuais, espera-se que os valores das exportações e importações deverão corresponder,
respetivamente, a 54,0% e 69,8%, comparativamente a 2019.
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Companhias aéreas dos EUA pedem fim dos testes para pessoas
vacinadas
"A recuperação da indústria de viagens e aviação depende da decisão do Governo de
levantar restrições que já não são justificadas pelas circunstâncias atuais", defendem
companhias aéreas e operadores turísticos norte-americanos numa carta enviada à Casa
Branca.

As companhias aéreas e operadores turísticos norte-americanos exortaram na quarta-feira a
administração de Joe Biden a levantar a exigência de que os passageiros vacinados tenham de mostrar
um teste covid-19 negativo para viajar para os Estados Unidos.

"A recuperação da indústria de viagens e aviação depende da decisão do Governo de levantar restrições
que já não são justificadas pelas circunstâncias atuais", lê-se numa carta de cerca de 30 organizações
comerciais, enviada ao coordenador da Casa Branca para a Covid-19, Jeffrey Zients.

Um dos signatários, Airlines for America, um grupo de lobby que representa companhias como a
American Airlines, Delta Air Lines e United Airlines, colocou a carta no seu website.

As três empresas advertiram recentemente que a Ómicron, a variante particularmente contagiosa mas
aparentemente menos grave da Covid-19, iria atrasar a recuperação em um a dois meses.

"Claramente, a Covid-19 está difundida nos EUA e as tentativas de controlar a sua importação através
de viagens aéreas são pouco suscetíveis de fazer a diferença nas circunstâncias atuais", argumentam os
representantes da indústria.

Salientam também que o Reino Unido levantou os testes obrigatórios para os viajantes que entram no
país, e que a União Europeia recomendou o fim das restrições na Europa.

"Os inquéritos aos passageiros mostram que os testes prévios à partida são um fator importante na
decisão de não viajar internacionalmente. As pessoas simplesmente não querem correr o risco de não
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poderem regressar aos EUA no final da sua viagem de negócios ou turística. Como resultado, as viagens
internacionais em 2021 ficaram 75% abaixo dos níveis de 2019", acrescentaram.

Após um desastroso 2020 para a indústria aérea no seu conjunto, a American Airlines e a United
voltaram a perder dinheiro em 2021, cerca de 2 mil milhões de dólares cada.

Para além da pandemia, as companhias aéreas tiveram de lidar com o aumento dos custos salariais e de
combustível.
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Para que serve o ensino em turismo?
A falta de recursos humanos no turismo não tem apenas causas na desregulação
provocada pela pandemia nem nos baixos salários. T em razões profundas no ensino, que
se arrastam há muitos anos, embora decisões pontuais nos últimos tempos possam
retificar um pouco a situação.

Esta questão não é irreal quanto possa parecer. Há muito que se fala que o turismo está na moda e que
é uma fonte inesgotável de recrutamento no nosso país, mas os dados factuais não dizem o mesmo e o
ensino não se deve alhear disto.

A falta de recursos humanos no turismo não tem apenas causas na desregulação provocada pela
pandemia nem nos baixos salários. Tem razões profundas no ensino, que se arrastam há muitos anos,
embora decisões pontuais nos últimos tempos possam retificar um pouco a situação. Porém, há
irracionalidades que devem ser corrigidas, não pontualmente, mas com uma política global e mais
ambiciosa.

O problema pandémico à escala mundial veio trazer novos desafios em todos os setores de atividade. O
turismo tem nos recursos humanos a maior de todas as dificuldades, no que diz respeito à escassez e à
qualificação, apesar de existirem muitos cursos de diferentes níveis em Portugal.

Quando se sente que a falta se situa em cerca 15 mil trabalhadores, sobretudo empregados de mesa, de
quartos e governantas de andar, esta realidade deve fazer pensar o universo do ensino em turismo,
nomeadamente os responsáveis políticos e dirigentes públicos e privados das instituições de ensino,
quanto à utilidade de alguns cursos. Porém, dada a sua proliferação nas universidades, nos politécnicos e
nas escolas do Turismo de Portugal, há que fazer, também, um trabalho de consciencialização dos
empregadores quanto a uma nivelação justa das remunerações e à integração dos licenciados, mestres
e doutores que regularmente saem dessas instituições de ensino.

O período de crise que persiste é propício a um envolvimento de todos para se pensar nesta questão,
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porque a alavanca necessária depende de todos os vetores de desenvolvimento.

Torna-se necessário que os dirigentes do ensino estejam disponíveis para uma reforma dos programas
curriculares e para uma maior exigência na pedagogia. Importa lembrar que continua a haver uma
procura considerável dos cursos de turismo, a diferentes níveis do ensino. Porém, se por um lado temos
parte da oferta escolar com pergaminhos, uma outra parte continua a insistir em vícios que em nada
abonam para o desenvolvimento técnico e cultural dos alunos como futuros agentes profissionais.

Não devemos ter escolas que fazem da pedagogia uma indústria do ensino. Não devemos ter a
Autoridade Nacional do Turismo a promover, nas suas escolas, programas curriculares resultantes de
meros palpites. Não devemos ter escolas que iludam a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior (A3ES). Não devemos ter coordenadores e docentes que, em vez de fazerem a integração de
disciplinas e a aposta na transdisciplinaridade, insistem em métodos conservadores e obsoletos, em que
um PowerPoint é como uma espécie de boia de salvação e até mantido o mesmo durante anos a fio.
Não devemos ter cursos que promovam trabalhos académicos sem utilidade alguma e sem linhas de
investigação de suporte. Não devemos promover o facilitismo em detrimento da aplicação rigorosa do
método científico.

Estas são realidades em que não me revejo e não pactuo.

Aperfeiçoar o ensino em turismo é melhorar a confiança por parte dos empregadores. Ainda assim,
assistimos a algumas conquistas pessoais ou institucionais e a alguns desafios políticos esperançosos,
mas cujos resultados teremos que esperar, se os houver.

Noto a mais recente edição do “Born from Knowledge Ideas”, para projetos nascidos em universidades
portuguesas e com via de acesso a um programa de aceleração, em Ciência e Tecnologia, para
transferência de conhecimento em produtos ou serviços para o mercado. O projeto All.iN. sagrou-se
como vencedor na categoria “Turismo, Indústrias Culturais e Criativas”. Foi desenvolvido por uma equipa
da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e tem o foco na hospedagem e como principal
atividade a venda de pacotes e serviços voltados para a área do turismo acessível e inclusivo por meio
de uma aplicação mobile.

E registo, também, que o Turismo de Portugal acabou de lançar o projeto “Formação + Próxima”, uma
medida inscrita no Plano “Reativar o Turismo. Construir o Futuro”, que visa capacitar, massivamente e de
forma gratuita, os colaboradores do setor do turismo, em parceria com as autarquias, enquanto agentes
mais próximos das realidades locais e mobilizadores da mudança estratégica que se pretende alcançar no
território em que se inserem. O objetivo passa por descentralizar a formação do espaço físico das
escolas do Turismo de Portugal e adaptá-la às necessidades de cada autarquia, por todo o território
nacional, à diversidade das empresas do setor e extensível a toda a cadeia de valor do turismo. Uma
aposta teoricamente interessante, mas cujos resultados dependerão, também, das dinâmicas locais,
cujos agentes nem sempre são possuídos de massa crítica e sensibilidade.

O turismo é uma marca de Portugal, na minha opinião mais ilusória do que uma realidade com muitas
valências de qualidade, designadamente, desde o desordenamento territorial à falência de parte do
ensino, ou em exemplos de overtourism, quando, por exemplo, os moradores são expulsos das suas
zonas residenciais por investimentos turísticos.

Neste mundo, somos todos interdependentes, como a pandemia nos lembrou, pelo que a consciência e
o comportamento de cada um de nós devem ser fatores essenciais de envolvimento e confiança no
futuro, mudando o que deve ser mudado, desde logo por um ensino mais criativo e próximo das
necessidades do setor e por um tecido empregador mais atento às competências adquiridas pelos novos
recursos humanos. Para que o ensino nos sirva, em pleno.
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RENASCENÇA ONLINE

03/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Investimento de 12 milhões faz nascer hotel de 5 estrelas na
Estação de Santa Apolónia - Renascença
Com um total de 126 quartos alusivos à temática da herança ferroviária portuguesa, o
projeto resulta da reabilitação de uma parte da estação de comboios, inaugurada em
1865.

O novo hotel de cinco estrelas The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel, resultante de um investimento
de 12 milhões de euros na reabilitação de uma parte da Estação Ferroviária de Santa Apolónia, em
Lisboa, abre portas na segunda-feira.

Com um total de 126 quartos alusivos à temática da herança ferroviária portuguesa, o projeto resulta da
reabilitação de uma parte da estação de comboios, inaugurada em 1865, que permitiu transformar cerca
de 10.000 metros quadrados de construção distribuídos pela ala nascente e pisos superiores do corpo
central da estação no novo hotel do grupo The Editory Collection Hotels, detido pela Sonae Capital.

"Mesmo em frente ao novo Terminal de Cruzeiros e em plena Avenida Infante D. Henrique, The Editory
Riverside Santa Apolónia Hotel aposta num regresso à história da ferrovia portuguesa e do seu imenso
legado de ligação regional", destacam os promotores em comunicado.

O projeto de arquitetura tem assinatura da Saraiva + Associados e contempla três pisos com 11
tipologias distintas de quartos, de decoração clássica e descritos como "acolhedores, espaçosos,
sóbrios, com pormenores "vintage" e muitos detalhes temáticos inspirados nas antigas carruagens".

O hotel dispõe de um restaurante com capacidade para 122 lugares sentados e 500 metros quadrados,
divididos entre a zona de estar e o restaurante com cozinha aberta, "a evocar uma bilheteira, com
janelas para a própria estação", sendo os pratos do "chef" André Silva "inspirados nos produtos que
representam fielmente as várias linhas de ligação regional que convergem na Estação de Santa Apolónia".

"Um imponente bar ao centro recria, de forma requintada, um ambiente que remete para o interior de
uma carruagem-bar, com uma carta de merendas a cumprir a fiel tarefa de oferecer opções que ilustram
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as diversas matérias-primas regionais que chegam por via-férrea a Santa Apolónia", referem os
promotores.

Outra das valências do The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel é a Sala Nobre, preparada para acolher
reuniões e eventos até 30 pessoas, sob um teto de estuque do século XIX, totalmente recuperado de
acordo com a traça original.

The Editory Collection Hotels é uma marca que se baseia em quatro eixos de atuação que definem o
serviço, o produto e a estrutura dos hotéis do grupo. O The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel
"homenageia o local onde se insere, selecionando as melhores sugestões para conhecer Lisboa nos
tempos livres, captando sinergias com agentes locais que acrescentam valor às experiências da cidade e
dando a conhecer os sabores, os recantos e as curiosidades que distinguem um destino único de
viagem".

Ao nível da sustentabilidade, o The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel está entre a cerca de duas
centenas de hotéis em todo o mundo que detêm certificação ambiental BREEAM -- Building Research
Establishment Environmental Assessment Method.
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PUBLITURIS

02/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESTINOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

Cartão Continente dá descontos para São Miguel e Faial
A Associação T urismo dos Açores (AT A) e o cartão Continente estão a promover uma
campanha para visita às ilhas de São Miguel e do Faial a preços atrativos e descontos.

Em parceria com o cartão Continente, a Associação Turismo dos Açores – ATA está a promover a
campanha “Açores – Descubra São Miguel e Faial”, com preços atrativos e descontos.

A campanha, com proposta de voos e estadas até cinco dias em unidades hoteleiras em São Miguel e
Faial, está disponível para reservas até 28 de fevereiro para usufruir em estadias até 31 de março e
conta com o apoio da companhia aérea SATA Azores Airlines e das agências de viagens GeoStar e
TopAtlântico. Além de preços convidativos, acresce um desconto de 15% em Cartão Continente.

Esta é mais uma iniciativa da Associação Turismo dos Açores | ATA, que pretende apoiar o setor do
turismo por via do aumento do fluxo turístico e consolidar a notoriedade do destino no mercado
nacional.

Os programas da campanha são válidos para duas pessoas e contemplam três planos distintos, com
partidas do Porto ou Lisboa, todos com voos e hotel com pequeno-almoço incluído. Assim, três noites
no Faial ou em São Miguel, custam 449€, enquanto cinco noites ficam por 539€. O pacote de três noites
em São Miguel mais duas noites no Faial tem o custo de Faial, 609€ para duas pessoas.

O desconto em cartão Continente é calculado sobre estes valores, proporcionando uma poupança de
15% em cartão sobre o valor do plano escolhido.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

03/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • PORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Cruzeiros no Douro prontos para a retoma
Empresas de passeios das seis pontes, entre Porto e Gaia, pararam durante a pandemia
e houve dispensa de pessoal. Fala-se numa quebra de 75%, mas há esperança para
2022
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JORNAL DE NEGÓCIOS

03/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 6

AVE: € 4800

REACH: 3700

Porto do Funchal ultrapassa Lisboa em escalas de cruzeiros
Apesar das limitações impostas pela pandemia, o porto do Funchal recebeu 113 escalas
de cruzeiros em 2021, o que a presidente da Administração dos Portos da Madeira atribui
ao investimento de meio milhão de euros que lhe permitiu “reinventar-se”.
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