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RTA esclarece empresários sobre gestão e finanças
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de T urismo do Algarve (RT A) promove, no
início do mês de março, um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de
apoio disponíveis, o financiamento às empresas através do capital de risco e a boa gestão
da migração laboral no setor
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BARLAVENTO
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REACH: -1

BTL regressa em março
Promovida pela Fundação AIP, a 33ª edição da BT L regressa para reforçar o estatuto de
maior evento de turismo em Portugal
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«Um caminho sem retorno»: Faro apresentou candidatura a
Capital Europeia da Cultura
Cidades apuradas para a segunda fase do processo são conhecidas no dia 11

«Um caminho sem retorno» e uma iniciativa para as pessoas e com as pessoas. A Candidatura de Faro
a Capital Europeia da Cultura 2027 foi apresentada na passada segunda-feira, 28 de Fevereiro, no Teatro
das Figuras.

Esta candidatura, cujo dossier foi apresentado por Bruno Inácio, tem a relação da região com a água
como temática principal.

Também são abordadas outras questões como a multiculturalidade, as alterações climáticas e a
massificação turística.

Paulo Santos, vice-presidente da Câmara de Faro, explicou, no início do evento, que «Faro2027 é um
processo: um caminho sem retorno».

«Ninguém estava preparado para um projeto desta dimensão. Fomos todos obrigados a rever métodos
e fórmulas de trabalho, fomos obrigados a perder o medo de arriscar e fomos obrigados a sair da nossa
zona de conforto», acrescentou.

Na sua apresentação, foram enumeradas as diferentes fases do processo, os projetos realizados, as
redes europeias criadas mas acima de tudo foi valorizado o processo independentemente do facto de vir
a ser Faro/Algarve a ganhar o título.
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O primeiro painel de convidados reuniu representantes de entidades regionais que relembraram a
importância desta iniciativa para o desenvolvimento cultural, económico e social da região a curto, médio
e longo prazo.

Neste painel foram ouvidos António Pina (presidente da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve),
João Fernandes (presidente da Região de Turismo do Algarve), José Apolinário (presidente da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve) e Paulo Águas (reitor da Universidade do
Algarve).

No painel seguinte, Vânia Martins (facilitadora Faro2027) e Daniela Cabral (dinamizadora Faro2027)
contaram como foi desenvolver um processo de auscultação que envolveu mais de três mil pessoas.

Já Adriana Nogueira, diretora Regional de Cultura do Algarve, respondeu a questões sobre a importância
da criação de estratégias culturais para as cidades e para as regiões e Gil Silva, diretor delegado do
Teatro das Figuras, satisfaze algumas curiosidades relativamente a projetos do Plano Estratégico para a
Cultura de Faro como o Km Cultural ou a Fábrica da Cerveja.

A este grupo de convidados juntou-se Ana Bela Conceição, coordenadora Regional do Algarve e Alentejo
litoral do Plano Nacional das Artes, que contou como tem sido a sua experiência em colaborar com a
candidatura em diferentes projetos como “MI.MOMO.FARO” ou “Cultura para Todxs”.

Para falar desta experiência e do importante papel da dimensão Europeia no processo de candidatura,
Fulvia Almeida entrevistou Tiago Prata (gestor cultural e membro da equipa Faro2027) e Alexandra
Gonçalves (diretora da Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo).

A vertente internacional do projeto foi ainda apresentada por convidados internacionais através de vídeo,
como Jone Belausteguigoitia, arquiteta da Universidade de Navarra ou ?Léon Van Geest, diretor do
Festival de Rooftops de Roterdão: “Rotterdamse Dakendagen”.

A capacidade de sonhar e de criar novas comunidades em torno da candidatura esteve a cabo do último
painel de convidados: Sofia Martins (Equipa Faro2027), Liliana Pereira (associação Doina) e Luís Vicente
(diretor artístico da Companhia de Teatro do Algarve).

Através da experiência vivida no processo, relataram como foi importante a participação do setor cultural
e criativo no dossier de candidatura mas também de todas as outras comunidades existentes no
Algarve, incluindo comunidades migrantes.

Foi igualmente ressalvada a importância da candidatura para as novas gerações e relembrado o projeto
Geração Cápsula com a performance de Petr Gdsoon e dos alunos do 1º Ano do Curso Profissional de
Intérprete de Dança Contemporânea da escola Tomás Cabreira.

Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro, no seu discurso de encerramento, resumiu que todo o
percurso efetuado e relatado pelos convidados são prova de que «a Cultura está viva, em Faro, e no
Algarve».

«Podemos já dizer que estamos hoje muito orgulhosos deste caminho. De todo este processo e de
onde já conseguimos chegar. Porque independentemente do resultado, Faro e o Algarve já são
vencedores. E esta onda não poderá voltar para trás», disse.

A apresentação oficial da candidatura Faro2027 ao júri acontece no próximo dia 9 de Março em Lisboa,
num evento à porta fechada, sendo que as cidades apuradas para a segunda fase do processo são
conhecidas no dia 11.
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Vídeo promocional de Lagos foi o melhor a nível nacional
Considerada a melhor campanha do ano 2021 na categoria “Viagens, T urismo e Lazer”, a
campanha que teve como mote “#WhereAreYouJoao” venceu ainda quatro pratas nas
categorias “Redes Sociais”, “Ação com Influenciadores”, “Vídeo” e “Mercados Externos”.
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Tribunal de Contas aponta atrasos nos apoios aos lesados de
Monchique
O T ribunal de Contas (T dC) apontou atrasos na execução do Porta de Entrada,
programa de apoio ao alojamento urgente ao qual se candidataram os lesados do
incêndio de Monchique ocorrido em 2018.

Esta é uma das conclusões da segunda fase de uma auditoria do TdC que analisou os apoios concedidos
pelos programas de Apoio à Recuperação de Habitação Permanente (PARHP) e ao Alojamento Urgente
(Porta de Entrada) aos danos causados em habitações pelos grandes incêndios de outubro de 2017 e
agosto de 2018.

No relatório da auditoria, hoje divulgado, o TdC aponta maior celeridade nos apoios no âmbito do PARHP,
ao contrário do Porta de Entrada, a que se candidataram os lesados do incêndio em Monchique,
programa que instituiu condições mais restritivas, em função da situação patrimonial e social dos
potenciais beneficiários.

Neste programa, notou o tribunal, "houve a necessidade de clarificar os critérios base para a concessão
de empréstimos para que alguns apoios pudessem ser concretizados".

Segundo o relatório do TdC, o programa Porta de Entrada "está longe de ter colmatado as
necessidades", sendo que, "em 31 de março de 2021, o valor contratado representava apenas 26,5%
da comparticipação prevista".

De acordo com o documento, dos 33 pedidos de apoio previstos, foram aprovadas 19 de 29
candidaturas apresentadas, o que representa uma taxa de aprovação de 65,9%.

O valor contratado de 619.982,08 euros representava, àquela data, 26,5% da comparticipação do total
prevista de 2,3 milhões de euros e, do valor contratado para reabilitação, apenas tinha sido pago cerca
de 15%.
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Do total de candidaturas apresentadas, 12 respeitam a reabilitação, sete a arrendamento, três a
aquisição e sete a arrendamento temporário.

Os 19 apoios aprovados estavam contratualizados e, das restantes 10 candidaturas, nove aguardavam
o envio de elementos e uma encontrava-se em fase de análise.

Dos sete apoios concedidos ao arrendamento temporário, seis agregados familiares não beneficiaram do
apoio por aguardarem apoio à reabilitação da sua habitação, e o outro tinha como solução definitiva de
alojamento a aquisição de habitação.

Em 31 de março de 2021 estava concluída a reabilitação de uma habitação, duas não tinham execução
financeira e as restantes continuavam a aguardar elementos, entre os quais orçamentos.

Aos casos de reabilitação e de aquisição só foram disponibilizadas comparticipações financeiras não
reembolsáveis.

Fragilidades na aplicação, diferentes graus de realização e falta de publicitação foram falhas apontadas
pelo TdC aos programas de apoio à habitação em vigor na sequência dos incêndios de outubro de 2017
e agosto de 2018.

O fogo que deflagrou na serra de Monchique em 03 de agosto de 2018 devastou uma área superior a 27
mil hectares de floresta e de terrenos agrícolas, destruindo 74 casas, 30 das quais de primeira habitação.

As chamas provocaram também danos significativos nos concelhos vizinhos de Silves e de Portimão
(distrito de Faro) e de Odemira, no distrito de Beja, naquele que foi o maior incêndio registado em 2018
na Europa.
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Centro de reprodução de Silves já libertou cerca de uma centena
de linces
Muito se fala deles, mas poucos são os que tiveram oportunidade de observar um dos
felinos mais misteriosos, raros e belos do planeta.
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Potencial turístico de Faro será tema da próxima formação do
município
O município de Faro, em parceria com a Escola de Hotelaria e T urismo do Algarve, volta a
organizar este ano a formação “O Potencial T urístico de Faro”. Esta ação, que celebra a
sua 11.ª edição, teve início em fevereiro, prosseguindo nos dias 3, 8 e 14 de março, entre
as 09:00 e as 13:00.
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AIA anuncia um calendário «fervoroso» para a temporada de
2022
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) anuncia um calendário «fervoroso» para a
temporada de 2022 do desporto motorizado.
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Associação da Hotelaria de Portugal distinguida
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa entregou á Associação da Hotelaria
de Portugal (AHP), a condecoração de Membro Honorário da Ordem do Mérito
Empresarial – Classe do Mérito Comercial.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa entregou á Associação da Hotelaria de Portugal
(AHP), a condecoração de Membro Honorário da Ordem do Mérito Empresarial – Classe do Mérito
Comercial.

É uma honra e um orgulho para a associação, afirmou o presidente da AHP, Raul Martins, na cerimónia.
Por sua vez, Cristina Siza Vieira, CEO da AHP, recordou o trabalho da associação feito pelo sector,
nomeadamente nestes anos dificílimos de pandemia.

Recorde-se que a condecoração pretende distinguir quem tenha prestado serviços relevantes no
fomento ou na valorização de um sector económico.
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CNN PORTUGAL
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Há cerca de trezentos turistas russos e ucranianos de férias na
Madeira que agora não sabem como podem regressar a casa
Há cerca de trezentos turistas russos e ucranianos de férias na Madeira que agora não
sabem como podem regressar a casa

Há cerca de trezentos turistas russos e ucranianos de férias na Madeira que agora não sabem como
podem regressar a casa
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Investimento de 116 milhões traz resort de luxo com heliporto a
Tróia
Coporgest vai fazer nascer um resort com um heliporto na zona de T róia, resultado de
um investimento de 116 milhões de euros. Unidade ficará pronta em 2025.

Dentro de três anos, Troia terá um novo empreendimento de luxo — “um verdadeiro 5 estrelas”. A
promotora Coporgest vai investir 116 milhões de euros na construção de um resort com 58 quartos e
suites, 38 villas e 91 apartamentos turísticos, em terrenos que foram comprados à Sonae Capital. Com
spa, piscinas de água salgada, dois restaurantes e até um heliporto, esta nova unidade vai também
priorizar as questões ambientais.

É mais uma aposta turística na zona de Tróia, desta vez pela Coporgest, em parceria com uma “cadeia
internacional de luxo”, cujo nome não foi revelado, refere um comunicado enviado esta segunda-feira
pela promotora imobiliária. “Andávamos há muito tempo à procura de uma oportunidade nesta costa,
mas tudo o que nos aparecia era demasiado igual a todos os outros empreendimentos”, diz Sérgio
Ferreira, fundador e CEO da Coporgest, citado em comunicado. “Quando surgiu este terreno, a dois
minutos a pé da praia, não hesitámos”, acrescenta.

Localizado em “terrenos muito próximos da praia”, o novo resort inclui um hotel de cinco estrelas com
58 quartos e suites, 38 villas de tipologias V2, V3 e V4 e 91 apartamentos turísticos com tipologias T1,
T2 e T3 — “todas as unidades terão vista de mar”. Haverá ainda um ginásio, spa, piscinas de água
salgada, dois restaurantes, kid’s club e um heliporto de emergência.

Zona onde vai nascer o resort da Coporgest, em parceria com uma “cadeia internacional de
luxo”.Coporgest

“Até hoje, nunca foi feito um verdadeiro 5 estrelas na zona de Tróia/Comporta e acreditamos que a
região precisa de uma unidade muito qualificada”, diz Sérgio Ferreira. O futuro resort ficará instalado no
terreno que a Coporgest adquiriu à Sonae Capital em dezembro de 2020, e que durante muitos anos
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albergou o antigo Parque de Campismo de Tróia, que foi desativado no final dos anos 80.

O investimento para este projeto, que deverá ficar concluído no último trimestre de 2025, é de 116
milhões de euros. A Coporgest diz que “será dada prioridade às questões ambientais, promovendo-se a
autossuficiência energética e a boa gestão dos recursos hídricos, numa propriedade que não terá carros
à vista”. Será construído um parque de estacionamento público, “com o objetivo de garantir o livre
acesso à praia”.

“O objetivo é transpor para esta propriedade a qualidade construtiva e acabamentos de luxo que sempre
utilizámos nos nossos empreendimentos, adotando uma linguagem de arquitetura ajustada à zona da
Comporta e o cumprimento das normas ambientais que garantem que o sistema dunar não será
prejudicado“, sublinha o CEO da Coporgest, referindo que o público-alvo são “portugueses e
estrangeiros”.

A Coporgest tem atualmente em construção um hotel em Lisboa — Lisbon Chiado Hotel –, de cinco
estrelas, que terá 42 quartos e que deverá ficar pronto no último trimestre de 2023. Em fase de
conclusão está um empreendimento residencial em Lisboa — Sottomayor Premium Apartments –,
composto por três prédios com 43 apartamentos. Na carteira está ainda um novo projeto de
reabilitação urbana em Lisboa — Sousa Martins – Premium Apartments –, que prevê a recuperação de
um antigo imóvel de habitação junto ao Palácio Sotto Mayor, que aguarda licença da Câmara de Lisboa.

Este é mais um empreendimento turístico na região de Troia/Comporta, cada vez mais procurada por
turistas e investidores internacionais. O número de projetos naquela zona é de tal forma elevado que a
própria Câmara de Grândola quer impedir novos empreendimentos turísticos nas freguesias de Melides e
do Carvalhal. O presidente da autarquia diz que o número máximo de camas turísticas não foi excedido,
mas está perto disso. O máximo são 14.915 camas e estão “executadas, em execução ou aprovadas”
atualmente, 10.827.
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