
CORREIO DA MANHÃ

26/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANTÓNIO SÉRGIO

AZENHA

FAV: 3

AVE: € 6670

REACH: 66000

Guerra trava negócios milionários no Algarve
Notários pediram os dados das contas bancárias por onde passaria o dinheiro para a
compra dos imóveis de luxo no Algarve
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JORNAL DE NEGÓCIOS

26/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • HOME PAGE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Revive vai contar com mais 15 a 20 edifícios
T urismo de Portugal vai lançar, até ao final de Setembro, a 3ª fase do programa Revive
que inclui mais 15 a 20 edifícios públicos devolutos
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PÚBLICO

26/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 3

AVE: € 7400

REACH: 15000

Mais de 2800 milhões em garantias ligadas à covid-19 ficaram
por usar
Parte significativa dos apoios do Governo para ajudar a economia a suportar os impactos
da pandemia ficou por executar. Patrões criticam programa Retomar e turismo lamenta
“excesso de burocracia”
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POSTAL

23/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Britânicos já podem entrar em Portugal sem carimbar o
passaporte – e não são os únicos [vídeo] - Postal do Algarve
Simplificação do processo visa ajudar o turismo.Simplificação do processo visa ajudar o
turismo.

Os cidadãos do Reino Unido passam a beneficiar de uma estatuto especial e podem escolher não
carimbar o passaporte quando entram em Portugal. Os britânicos ficam, assim, obrigados a validar o
passaporte num portão eletrónico.

A medida vista reduzir as filas de espera. O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, considera o
processo muito mais simples.

“Hoje temos os e-gates, os portões que permitem o controlo do passaporte – e o passaporte vai ser
controlado na mesma, mas é um processo muito mais simples e que eu acredito que vai beneficiar tudo
aquilo que é a mobilidade entre os dois países”, disse à SIC.

Durante o fim de semana de Páscoa, mais de três mil britânicos utilizaram este sistema, que já está em
vigor em quatro aeroportos nacionais, ficando a faltar os Açores.

Os cidadãos da Nova Zelândia, Austrália, Japão e Singapura também vão poder beneficiar deste novo
sistema.
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POSTAL

24/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Decisão do Supremo Tribunal: Algarve será dos mais afetados
com limitações ao Alojamento Local - Postal do Algarve
Hélder Martins alertou que o sistema até aqui em vigor permitiu combater e “as famosas
camas paralelas”, que assim “vão certamente voltar”.Hélder Martins alertou que o
sistema até aqui em vigor permitiu combater e “as famosas camas paralelas”, que assim
“vão certamente voltar”.

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) advertiu este domingo que a
região vai ser das “principais afetadas” pelo acórdão judicial que impede Alojamento Local em habitação
permanente de propriedade horizontal, disse o presidente.

Hélder Martins disse à Lusa que a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) vai afetar uma “prática
antiga, muito anterior à regulamentação atual”, numa região que conta com mais de um terço do total
dos alojamentos locais em propriedade horizontal, e alertou que o sistema até aqui em vigor permitiu
combater e “as famosas camas paralelas”, que assim “vão certamente voltar”.

O recente acórdão do STJ sobre alojamentos locais implica a proibição de instalar este tipo de
alojamento temporário em frações autónomas destinadas a habitação permanente num prédio de
propriedade horizontal, segundo a jurista Fernanda Paula Oliveira.

O Público noticiou na quinta-feira que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) uniformizou a jurisprudência
sobre a possibilidade de coexistirem, num mesmo prédio, habitação permanente e habitação temporária
para fins turísticos, acabando, segundo o jornal, com “as divergências de entendimento jurídico”.

No acórdão do Pleno das Secções Cíveis do STJ, de 22 de março, a que a Lusa teve acesso, pode ler-se
que, “no regime da propriedade horizontal, a indicação no título constitutivo de que certa fração se
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destina a habitação deve ser interpretada no sentido de nela não ser permitida a realização de
alojamento local” (AL).

“Embora no Algarve os litígios entre proprietários e titulares de exploração de alojamento local, sejam
menos expressivos do que em Lisboa e Porto (…), os números provam que somos os principais
afetados com este acórdão. Estas medidas visam unicamente as frações em prédios submetidos ao
regime da propriedade horizontal, ou seja, alojamento local na modalidade de apartamento”, afirmou o
presidente da AHETA.

A mesma fonte sublinhou que, “dos 101.534 alojamentos locais registados em Portugal, 65.750 são na
modalidade de apartamento, dos quais 25.000 são no distrito de Faro”, número que representa “cerca
de 25% dos alojamentos locais no Pais” e “38% do total dos alojamentos locais em modalidade de
apartamento”.

O presidente da AHETA considerou que o acórdão “revela um total desconhecimento sobre o assunto e
põe em causa todo o setor”, colidindo também com o previsto no Regulamento geral das Edificações
Urbanas (RGEU).

“A obrigatoriedade de alterar o uso previsto no título constitutivo da propriedade horizontal, obrigando as
frações que queiram exercer a atividade do alojamento local a deixar de ter um uso habitacional, colide
com um conjunto de regras que constam no RGEU, sem as quais um imóvel ou fração não pode
funcionar como alojamento local”, argumentou.

Para Hélder Martins, esses requisitos “não existem nas frações destinadas a comércio e serviços, uma
vez que não têm nem cozinhas, nem as casas de banho necessárias, nem quartos de dormir, pelo que o
que o acórdão determina é, na prática, inexequível”.

A AHETA disse que uma “alteração à lei feita em 2018 (Lei 62/2018, de 22 de agosto)” previa já
“mecanismos para resolver estes casos de conflito entre condomínios e proprietários de alojamento local
de forma simples, rápido e gratuito”, frisando que os números de casos em tribunal são “residuais” e
foram “menos de 50 desde 2018”.

A mesma fonte afastou por isso o cenário de se poder assistir a uma “’avalanche de processos’ a pedir o
seu encerramento, uma vez que já existe esta alternativa desde 2018”.
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DN

25/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 315

REACH: 4100

Alojamento Local em risco no Algarve
A Associação de Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve avisou que a região vai
ser das "principais afetadas"
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JORNAL DE NEGÓCIOS

26/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Alojamento local: quem pode pedir o encerramento e em que
condições
Um recente acórdão do ST J veio decidir que não deve haver alojamento local em prédios
destinados à habitação. A partir de agora, qualquer condómino poderá pedir o
encerramento, mas será preciso ir a tribunal, o que pode demorar anos. A menos que a
lei mude entretanto.
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SUL INFORMAÇÃO

26/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Creatour ajuda o Algarve a dar um mergulho no turismo criativo
Livro com os resultados do projeto, que envolveu o C inT urs da Universidade do Algarve,
foi apresentado na sexta-feira em Loulé

«No Algarve, há mais para experimentar do que um bom mergulho». A frase, da autoria dos
investigadores algarvios que participaram no CREATOUR, acaba por resumir o que este projeto de
âmbito nacional, cuja ideia foi «testar novas experiências relacionadas com o turismo, que envolvam
criatividade», representa para a região algarvia.

O livro “CREATOUR: Catalisando o turismo criativo em cidades de pequena dimensão e em áreas rurais”,
que foi apresentado na sexta-feira no Palácio Gama Lobos, em Loulé, divide-se em quatro capítulos, um
dos quais dedicados ao Algarve, elaborado por uma equipa coordenada por Alexandra Gonçalves,
investigadora algarvia e diretora da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da
Universidade do Algarve.

Nele podem ser encontrados dez testemunhos de investigadores e promotores de experiências do
Algarve, que se juntam a outros vindos de vários pontos do país, uma vez que estão envolvido no
Creatour cinco centros de investigação.

No caso do Algarve, a entidade parceira do projeto foi o CinTurs – Research Centre for Tourism,
Sustainability and Well-being, da UAlg.

«O projeto terminou em Junho e é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. É liderado pelo
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e envolve também centros de investigação do
ISCTE, da Universidade do Minho e da Universidade de Évora, para além de nós», revelou a investigadora
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algarvia.

«No nosso caso, a equipa foi composta por quatro pessoas: eu, o professor João Filipe Marques, que é
doutorado em sociologia, a professora Miriam Tavares, que é de artes visuais e comunicação, e a Sónia
Cabeça, uma bolseira de doutoramento, que trabalhou durante estes quatro anos e meio connosco
diretamente, num estudo pós-doutorado, e que fez o apoio a toda a investigação», acrescentou
Alexandra Gonçalves.

O CREATOUR, salientou, é um projeto de investigação «diferente dos outros, porque é virado para a
ação», o que possibilitou ter «resultados muitos ricos», que permitiram já lançar várias publicações –
embora a que foi agora apresentada seja o corolário de todo o trabalho realizado.

«Nós fizemos uma chamada de projetos-piloto, para desenvolver estas experiências, que podiam
envolver desde associações, a câmara municipais ou empresas. Numa primeira fase, foram cinco, numa
segunda fase outros tantos», revelou.

Para implementar as ideias de turismo criativo que resultavam desde trabalho conjunto, apostou-se na
estruturação das iniciativas «desde a ideia até à conceção da experiência turística, até à definição do
preço e de como é que se poderia trazer turistas para este tipo de propostas».

Paralelamente, também se apostou em trabalhar com iniciativas que já existiam, como o projeto Loulé
Criativo, que «é um excelente exemplo, tem servido de mote para as outras regiões e é uma prática
muito sustentável no território».

«Tanto o Loulé Criativo como a empresa ProActiveTur, que foi um importante agente de dinamização
deste projeto, estiveram connosco desde o início, à semelhança do que aconteceu com a In Loco, a
Odiana e o Espírito da terra, uma Quinta Pedagógica de Boliqueime», ilustrou.

Outros parceiros do CREATOUR, no Algarve, foram a empresa Barroca, o Centro Ciência Viva do Algarve,
a Algarve Foodtours e a Tertúlia Algarvia. A associação Backup, de VRSA, também chegou a estar ligada,
mas entretanto parou a sua atividade.

As propostas que foram criadas «nunca envolvem muita gente. São grupos, oficinas e workshops com
um número reduzido de pessoas, pelo que a possibilidade de interagir ou de controlar algum problema é
sempre mais fácil do que num turismo massificado em que as pessoas têm outra preocupação».

São estas experiências que são dadas a conhecer nos dez textos relacionados com o Algarve, alguns
dos quais que «foram partilhados e foram escritos a várias mãos, com a participação das pessoas que
desenvolveram estas experiências».

Terminado o projeto, mantém-se, no Algarve e noutros pontos do país, uma «rede informal. As
associações conhecem-se, sabem quem é que está no terreno, têm bases de dados dos artesãos, pelo
que sabem com quem contactar cada vez que necessitam».

«Depois a nível nacional foi interessante, nós fizemos também trocas inter-regionais, para eles
conhecerem e verem o que é que cada um andava a fazer na sua região. Foi muito enriquecedor.
Internacionalmente, também já há um movimento. A sede da rede do turismo criativo é em Barcelona –
precisamente porque Barcelona percebeu que tinha que mudar o seu modelo de turismo cultural. Dão
formação e têm muitas boas práticas nesta rede», ilustrou Alexandra Gonçalves.
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O CREATOUR é liderado pela Universidade de Coimbra e tem como responsável Nancy Duxbury, uma
investigadora sénior natural do Canadá. O projeto parte de um conceito com cerca de 20 anos, pensado
por Greg Richards, «um especialista na área do turismo cultural que percebeu, em determinada altura,
que também este tipo de turismo se estava a tornar massificado».

Greg Richards, que é consultor do CREATOUR, notou que havia «grandes cidades conhecidas pela
dimensão cultural», como « Veneza, Bruges ou Barcelona», que estavam «a ficar excessivamente
povoadas de turistas e a criar efeitos negativos sobre a própria cultura local».

«Então emerge, quase em contraposição, um movimento associado a este conceito mediterrânico de
interagir com a comunidade, aprender com a cultura do local, conhecer a língua e as tradições dos
sítios», explicou Alexandra Gonçalves.

A partir daqui, criou-se um nicho, dirigido a pessoas que «vêm em menor número, mas que, em regra,
têm um nível de instrução superior, já conhecem muitos sítios, têm práticas de viagem já muito
reiteradas e que vão tentar conhecer o outro. É muito esta capacidade de interagir, escapar ao stress
quotidiano e aprender com o outro».

«Nós precisamos de combater a sazonalidade, de valorizar mais o nosso interior, a nossa cultura local e
esta é uma das formas», acredita a diretora da ESGHT da UAlg.

«São práticas sustentáveis porque utilizam recursos da época, do território, portanto, não há aqui uma
utilização excessiva de recursos. O projeto é multidisciplinar, envolve desde as artes, à economia, ao
marketing, ao turismo. Portanto, junta pessoas com áreas de formação e conhecimento diferentes,
precisamente para tentar abranger tudo o que é necessário para que a ideia deixe de ser ideia e passe a
ser uma experiência sustentável. São experiências em que há uma aprendizagem, mas é uma
aprendizagem que não é transmissão, há diversão, as pessoas saem com um sorriso na cara», conclui
Alexandra Gonçalves.
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A VOZ DO @LGARVE

25/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1360

REACH: -1

Algarve é o destino mais barato na zona Euro para os britânicos
Apesar de aparecer somente em 3.º lugar no ranking, a região do Algarve é considerada
pelo Post Office UK como o destino mais em conta para os turistas britânicos para as
férias deste verão na zona Euro. No total, foram analisados 36 destinos em todo o
mundo.

A região do Algarve foi considerada o destino mais barato para as férias deste verão de 2022, segundo a
análise “Holiday Money Report 2022” do Post Office UK, que analisou 36 destinos a nível mundial,
comparando os preços de refeições, bebidas e outros itens essenciais que os turistas britânicos
provavelmente comprarão no exterior.

A análise efetuada revela que os preços praticados no Algarve são 25% mais baixos que na Costa del
Sol, em Espanha, ocupado este destino de “nuestros hermanos” a sexta posição.

O ranking é liderado por Marmaris, cidade turística mediterrânea ao longo da Riviera Turca (também
conhecida como Costa Turquesa), classificando-a como o destino de férias mais acessível para 2022,
com um total de 31,45 euros, para um cabaz de oito produtos considerados como representativos para
os turistas comprarem durante as suas estadias de verão.

De acordo com o Post Office UK, esses produtos incluem o preço de um jantar de três pratos para dois
com vinho, uma garrafa de cerveja, um copo de vinho, uma lata de Coca-Cola, uma garrafa grande de
água, um café, protetor solar e repelente de insetos, que os turistas podem adquirir todos por 31,45
euros na Turquia, aparecendo em segundo lugar a Sunny Beach, na Bulgária, onde os mesmos produtos
podem ser adquiridos por um preço de 31,52 euros.

Já no Algarve (em 3.º lugar), revela o estudo, esses mesmos oito produtos têm um preço total de
53,49 euros.

A Madeira, ou melhor, o Funchal aparece classificado em 8.º lugar, atrás da Cidade do cabo (África do
Sul, em 4.º lugar), Paphos (Chipre, em 5.º), Costa del Sol (Espanha, em 6.º) e Mombassa (Quénia, em
7.º), com um custo total de 77,18 euros pelos mesmos oito produtos.

Na cauda deste ranking aparece Reykjavik, na Islândia, indicando a análise do Post Office UK um preço
total de 190,4 euros.

Ainda no que toca aos preços, as maiores quebras de preços – comprando 2022 com 2020 – foram
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verificadas em Tamarindo, na Costa Rica (descida de 50,3%), seguindo-se Marmaris, na Turquia (descida
de 45,2%) e Phuket, na Tailândia (quebra de 29,3%).

Já a região do Algarve aparece com uma descida nos preços de 20%.

Nick Boden, chefe do Post Office Travel Money, conclui que “há vantagens em fazer o trabalho de casa
no que toca ao destino de férias, já que houve muitas pessoas a não viajar nestes dois últimos anos. O
consumidor precisa de estar cientes de que os preços subiram acentuadamente em alguns destinos e
caiu significativamente noutros”.

Daí o responsável aconselhar “fazer-se uma lista de destinos e comparar os custos antes de reservar
uma viagem.”

17/38



DN

23/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ISAURA ALMEIDA

FAV: 5

AVE: € 2450

REACH: 4100

”A expectativa é ter o MotoGP durante mais três a cinco anos"
(DN 23 Abr 2022) O impacto direto na região é de 28 milhões de euros.
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TVI

25/04/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

Miguel Oliveira terminou o Grande Prémio de Portugal em 5º
lugar
Miguel Oliveira terminou o Grande Prémio de Portugal em 5º lugar

Miguel Oliveira terminou o Grande Prémio de Portugal em 5º lugar
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SIC NOTÍCIAS

25/04/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 54824

REACH: -1

Miguel Oliveira terminou em quinto lugar no Grande Prémio de
Portugal de Moto GP
Miguel Oliveira terminou em quinto lugar no Grande Prémio de Portugal de Moto GP

Miguel Oliveira terminou em quinto lugar no Grande Prémio de Portugal de Moto GP
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PÚBLICO

25/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 36

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Oliveira concluiu em quinto lugar a montanha-russa de Portimão
Piloto português recuperou seis posições face à grelha de partida e acabou por sair
“satisfeito” do Autódromo Internacional do Algarve, onde Fabio Quartararo voltou a ser o
mais rápido
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SUL INFORMAÇÃO

23/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Cartaz do Festival MED volta a trazer «o mundo» para «dentro de
Loulé»
Maro, Plasticine, Mallu Magalhães e O  Gajo são alguns dos 33 nomes já confirmados para
a edição deste ano do Festival MED

Maro, Plasticine, Mallu Magalhães, O Gajo, GO_A, Chico Trujillo e Oum são alguns dos 33 nomes já
confirmados para a XVIII edição do Festival MED, que, entre 30 de Junho e 3 de Julho, volta a trazer «o
mundo» para «dentro de Loulé».

Estas foram palavras de Carlos Carmo, vereador da Câmara Municipal de Loulé, que este sábado, 23 de
Abril, aquando da apresentação do cartaz, referiu que é com «grande satisfação» que vê o Festival MED
regressar em pleno à cidade.

«É uma grande felicidade porque o Festival MED tem uma função não só de entretenimento, enquanto
evento de música e multidisciplinar, mas tem também uma função na dinâmica económica do nosso
concelho e uma função turística muito forte. 40% dos visitantes do festival são turistas, e, desses 40%,
39% já escolhem vir para o Algarve, naquela altura,  porque existe o Festival MED. Estes são dados
factuais que nos permitem hoje direcionar aquilo que é a nossa promoção», disse o vereador ao Sul
Informação.

Depois de um ano de paragem (2020) e de uma edição especial adaptada à pandemia, o interMEDio
(2021), este ano o Festival MED volta a abrir a zona histórica de Loulé para 90 horas de música, 66
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concertos (espalhados por 12 palcos), 330 músicos, 100 expositores de artesanato, 4 exposições de
arte em vários pontos do recinto, 12 grupos diários de Animação de Rua e mais de 21 nacionalidades.

Aos jornalistas, Carlos Carmo fez questão de frisar os fatores que considera serem sinais daquilo que é a
importância do festival e da forma como ele é planeado: «tentamos trazer sempre um país novo (neste
caso vem uma banda da Mauritânia); temos também, este ano, um grupo de Cabo Verde, que se juntou
propositadamente para vir ao Festival MED, com nomes sonantes desse país; antes ainda do Festival
Eurovisão acontecer, já tínhamos confirmado um nome português que puderam ver, Maro; e
terminamos o festival com um DJ de Loulé que irá criar um projeto específico para encerrar» o MED.

Quanto aos palcos, Carlos Carmo revela que os pontos principais continuam a ser quatro (Palco Cerca,
Palco Castelo, Palco Chafariz e Palco Matriz), mas, além destes, haverá mais oito espaços onde vão
também atuar os restantes 33 nomes ainda por anunciar.

O preço dos bilhetes será desvendado a 29 de Maio (altura em que decorre a segunda apresentação do
cartaz e das restantes novidades), mas o vereador da Câmara Municipal de Loulé refere, para já, que
continuará a haver o bilhete Festival e o bilhete Família, criado pelo Festival MED a pensar em todas as
faixas etárias.

Estes são os primeiros 33 nomes anunciados:
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JORNAL DE NEGÓCIOS

26/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Aviação entregou quase 14 milhões ao fundo que só investe
“verde”
Desde julho do ano passado e até fevereiro último, os passageiros da aviação pagaram
mais de 14 milhões de euros de taxa de carbono. Destes, cerca de 13,6 milhões foram
transferidos pela ANAC para o Fundo Ambiental, que só investe em “setores verdes”.
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O Algarve pode ter mais turismo devido à guerra? - Postal do
Algarve
Com o levantar generalizado de restrições às viagens e um mercado ansioso por voltar às
deslocações de lazer, há quem defenda que já se pode falar numa “forte e consolidada”
recuperação turística em relação à pandemia. Saiba o que pensam o presidente da
Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve, o presidente da Região
de T urismo do Algarve, a diretora de Recursos Humanos e Marketing do Zoomarine e o
presidente da AMAL.Com o levantar generalizado de restrições às viagens e um mercado
ansioso por voltar às deslocações de lazer

A pandemia de covid-19 provocou a recessão económica “mais curta e violenta de que há memória” em
Portugal, mas particularmente no Algarve, resultado de “um choque externo que afetou a economia
global, as reações dos agentes económicos à emergência sanitária e as disrupções impostas à atividade
económica”.

O país viveu, de forma abrupta, violenta e curta, a maior queda do Produto Interno Bruto (PIB) per
capita, em termos reais, de que há registo: 19,2%, indicou o Comité de Datação dos Ciclos Económicos
Portugueses (CDCEP).

A pandemia provocou a queda da nossa economia em apenas dois trimestres — os dois primeiros de
2020 —, seguindo-se sinais de recuperação no terceiro trimestre desse ano.

Em traços globais, este é o retrato mais recente segundo o CDCEP — um projeto da Fundação Francisco
Manuel dos Santos que reúne vários economistas portugueses e “visa definir os momentos de recessão
da economia portuguesa, criando uma cronologia de referência para as crises”.

Por outro lado, na conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado, o ministro das
Finanças disse esperar que 2022 seja um “ano turístico robusto” com base nos dados já conhecidos do
primeiro trimestre.

Estes primeiros dois meses da guerra na Ucrânia trouxeram ao Mundo o novo paradigma, cujas
consequências económicas já se fazem sentir da pior forma. Numa altura em que particularmente a
região algarvia dá fortes sinais de recuperação económica, a população em geral sofre com uma
crescente inflação e subidas diárias generalizados em quase tosos os produtos e serviços.
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Perante o atual cenário de incertezas, o POSTAL falou com algumas personalidades ligados a principal
atividade económica do Algarve, o Turismo, respetivamente, Hélder Martins, presidente da AHETA –
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, o presidente da Região de Turismo do
Algarve, João Fernandes, a diretora de Recursos Humanos e Marketing do Zoomarine, Isabel Delgado, e
igualmente com António Miguel Pina, na qualidade de presidente da AMAL, reprentante dos 16 municípios
do Algarve.

O verão será bom, em termos de movimento de turistas

Para Hélder Martins, presidente da AHETA, para já, as grandes expectativas que estavam criadas relativas
ao período da Páscoa “cumpriram-se e até superaram o que tínhamos previsto.

O Algarve encheu-se de vida, de animação e até o clima nos decidiu brindar com condições climatéricas
fantásticas”. Hélder Martins está confiante e confessa ao POSTAL que “depois de períodos tão difíceis foi
bom este retomar de atividade que deixa antever, segundo dados que dispomos, de que o verão será
bom, em termos de movimento de turistas”.

Os empregadores e o Estado têm de procurar formas de oferecer contratos anuais

É comum ouvir-se que “faltam pessoas para trabalhar nos hotéis e restaurantes do Algarve”, mas ao
mesmo tempo em que há muita oferta de emprego, há muitos desempregados. As causas parecem ser
o elevado custo de vida na região e as condições de trabalho no setor.

António Miguel Pina, presidente da AMAL, relembra que “os numeros de desemprego no Algarve têm uma
componente sazonal, que acompanham a actividade turística” e, além disso, defende que “os
empregadores têm também que elevar os níveis remuneratórios e com o Estado procurar formas de ter
contratos anuais. Ao POSTAL admite que “a falta de habitações com valores inferiores a 33% do esforço
no âmbito do orçamento familiar é um constragimento para receber mais oferta de mão-de-obra em
todos os sectores turísticos e não só”.

O que está a ser feito e o que vai ser feito, na promoção turística

Sobre o futuro turístico do Algarve, o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, diz
ao POSTAL o que está a ser feito e o que vai ser feito, na promoção turística para atrair mais visitantes.
João Fernandes diz que “o Turismo do Algarve continua a apostar numa estratégia de diversificação de
mercados internacionais e na promoção da região enquanto destino com uma oferta abrangente, capaz
de dar resposta a diferentes tipos de motivação durante todo o ano e em todo o território. Nas várias
ações que promovemos e em que participamos, temos procurado enfatizar alguns dos principais
argumentos que, neste momento, tornam o destino ainda mais apelativo junto de quem está a retomar
o hábito de viajar, nomeadamente a segurança, o contacto com a natureza e com paisagens de grande
beleza, o bom tempo e a diversidade de experiências que a região oferece, especialmente no que diz
respeito a viagens em família e a propostas ligadas ao turismo de natureza e ao turismo ativo”.

A título de exemplo, João Fernandes salienta a campanha digital “It’s easier now, Book today”. O
presidente do Turismo do Algarve explica que este recente lançamento “reforça a ideia de que os turistas
podem voltar a viajar para o Algarve, de forma fácil e confortável, e que mostra que o destino está
pronto para receber os seus visitantes com tranquilidade e com a qualidade e diversidade de experiências
a que já os habituou”. Esta ação está a decorrer nas principais redes sociais, estando disponível em cinco
idiomas, e tem como objetivos “aumentar a notoriedade do destino e a captação de reservas junto de
dez mercados estratégicos para o Algarve, nomeadamente a Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia,
Noruega, França, Holanda, Itália, Reino Unido e Suíça”.

De forma a potenciar esta facilidade de viajar que agora foi recuperada, João Fernandes salienta que o
Turismo do Algarve continua também “a investir na captação de novas rotas aéreas para o destino e na
realização de campanhas de marketing conjuntas com operadores turísticos e companhias aéreas
estrategicamente selecionados. Para além dos mercados europeus, estamos já a trabalhar, através
deste tipo de ações, formas de alcançar mercados mais distantes como o Brasil, os EUA e o Canadá”.
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Ainda no âmbito do trabalho conjunto com agentes turísticos, o Turismo do Algarve está também a
retomar “os nossos Online Travel Training courses, lançados, pela primeira vez, em 2020, durante o
confinamento e que se revelaram um enorme sucesso. Trata-se de um conjunto de formações online
gratuitas sobre a oferta do destino, direcionadas a todos os profissionais do setor do turismo que
queiram aumentar ou atualizar os seus conhecimentos sobre a região. Através destes cursos,
pretendemos dar a conhecer uma perspetiva completa e detalhada sobre a diversidade da oferta que o
Algarve tem para oferecer aos seus visitantes, ao longo de todo o ano. Neste momento, estão já
disponíveis formações desenhadas especificamente para os mercados do Reino Unido e dos EUA,
estando também prevista, para breve, uma versão para o mercado francês”.

A presença em feiras de turismo continua a ser outra importante ferramenta para dar a conhecer o
destino e atrair mais visitantes. A este nível, João Fernandes refere que para além dos eventos que “são
já uma referência no setor, o Turismo do Algarve tem apostado também na participação em feiras
direcionadas para determinados nichos identificados como relevantes. Exemplo disso foi a recente
presença no Loop Leisure Spring, no Loop MICE Spring e no Private Luxury Europe, feiras dedicadas ao
turismo de luxo na vertente de lazer e de eventos profissionais. Este tipo de turismo diferenciador,
baseado em experiências autênticas e surpreendentes, é um pilar chave para o desenvolvimento de um
turismo mais sustentável, que ambicionamos para a região”.

“Mantemos, igualmente, uma linha de trabalho de grande proximidade com a imprensa internacional,
junto da qual procuramos mostrar o que de melhor a região tem para oferecer a quem a visita. Desde o
início do ano, já recebemos mais de 30 press trips no Algarve, com programas distintos que nos ajudam
a promover a tal diversidade de experiências e de motivações a que conseguimos dar resposta e a
mostrar aquilo que faz do Algarve um destino único, premiado e reconhecido internacionalmente”,
salienta o presidente do Turismo do Algarve que acrescenta que “no mercado interno alargado (Portugal
e Espanha), o Algarve esteve presente com um stand de destino na Bolsa de Turismo de Lisboa, a maior
feira de turismo do país, que há dois anos não se realizava devido à pandemia de Covid-19. O certame
foi um enorme sucesso promocional e o feedback do s turístico foi muito positivo, com 88% dos
visitantes profissionais a considerarem que a BTL vai permitir acelerar a recuperação económica do setor.
A grande afluência de visitantes, na ordem das 45 mil pessoas, mostra que o país pode contar com o
Turismo neste momento de retoma da atividade económica, tendo 78% dos visitantes efetuado
compras nesta edição da feira, segundo dados da organização”.

Anteriormente, o destino tinha igualmente marcado presença na FITUR, a Feira Internacional de Turismo
de Madrid, promovendo a sua oferta turística e desafiando o viajante espanhol a descobrir a
autenticidade do sul de Portugal.

Mais recentemente, o Turismo do Algarve participou ainda num roadshow do setor das viagens e turismo
dirigido ao mercado interno, que passou por Lisboa, Porto e Coimbra. João Fernandes explica que “as
três cidades receberam 38 expositores que mostraram as novidades a perto de 400 agentes, tendo sido
realizados quase 4000 contactos ou reuniões, o que foi visto pela organização e participantes como
claro sinal de retoma do setor”.

Proximamente estão ainda planeadas ações de promoção de turismo cultural, criativo e
enogastronómico em Espanha, visitas de familiarização com o destino de jornalistas e operadores
turísticos de Portugal e Espanha e a realização de nova edição do “Algarve + Sustentável”, o maior
evento de turismo de natureza do destino.

António Miguel Pina – Se não exitir nenhm outro contratempo e se a guerra na Ucrania tiver uma solução
nos proximos meses, acredito que sim.

Hélder Martins – Não será ainda o ideal, mas a motivação de todas as pessoas envolvidas na atividade
turística e o facto de os turistas fiéis ao destino Algarve voltarem à nossa região, deixam-nos ainda mais
motivados e a acreditar que o turismo será decerto das primeiras atividades económicas a sair da crise.

Isabel Delgado – Os últimos dois anos representaram um mar de enormes desafios, com constantes
ondas de incerteza generalizada e um recuo fortíssimo nas atividades associadas ao turismo e lazer. É
comum dizermos que não temos a vertente de planeamento a longo prazo tão desenvolvida quanto
outros povos a terão, mas também não estávamos à espera de viver uma realidade em que os cenários
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construídos não duram mais de uma semana, ou uma quinzena. Tudo o que vínhamos a construir nos
últimos anos, toda a recuperação e investimento nas indústrias de animação e lazer assenta na procura
associada às atividades turísticas. Havendo retração turística, naturalmente empresas como o
Zoomarine, mesmo muito consolidadas, com uma marca muito forte, tiveram de saber adaptar-se e
ajustar as velas para poder continuar a navegar, ainda que se trate de uma navegação à vista. Como
resultado direto dessa retração o grande projeto de expansão do parque foi colocado em pausa. Mas,
sabemos por experiência de outras crises que em tempos difíceis o esforço tem de ser redobrado e
nesse sentido o Zoomarine não abandonou a estratégia de contínuo crescimento. Continuou a investir, a
inovar e a apostar numa estratégia de diferenciação da oferta, até porque assim nos exige a elevada
expectativa do mercado de entretenimento educativo, esta Páscoa acabámos de inaugurar o primeiro
borboletário do Algarve, um jardim tropical onde é possível testemunhar o fascinante ciclo de vida das
borboletas numa experiência rica em conteúdo educativo que alerta para a importância dos insetos, e a
conservação das espécies.

É este sentimento de nunca baixarmos os braços que contribui para a recuperação da economia nacional
e regional, e que nos dá motivação diária para sermos um instrumento de sensibilização para a
promoção do conhecimento, da preservação e educação ambientais, e conseguir fazê-lo de uma forma
divertida e apaixonada ao ponto de sermos reconhecidos por tantas pessoas como o melhor parque
temático do país e um dos melhores da Europa.

A Páscoa que agora terminou trouxe ao Algarve um registo bastante mais positivo do que as
expectativas deixavam antever, começamos a sentir uma forte tendência de recuperação da confiança
dos turistas internos e externos, e se não houver mais surpresas que afectem a saúde ou o bolso dos
turistas perspectivasse um verão memorável.

João Fernandes – É certo que a recuperação turística já começou com a primeira época alta do golfe (de
março a maio) e a Páscoa foi mesmo um período de elevada ocupação no Algarve, com a presença de
muitos turistas portugueses e estrangeiros, nomeadamente espanhóis e britânicos. As férias escolares,
conjugadas com o bom tempo que se fez sentir, convidaram a uma escapadinha à região e não só os
restaurantes e hotéis, mas também as praias e as áreas naturais tiveram grande afluência. Sentiu-se a
procura de atividades como passeios de observação de golfinhos e a oferta de eventos culturais e
desportivos ajudou a reter os visitantes. E embora as ligações aéreas para o destino ainda não tenham
sido repostas na totalidade da oferta pré-pandemia, o movimento no Aeroporto de Faro foi intenso
neste período.

A expectativa é de que os turistas nacionais aproveitem o fim de semana prolongado que aí se avizinha,
com o feriado do 25 de abril na segunda-feira, e que coincide com a realização na região de um grande
evento internacional de características únicas, que atrai entusiastas de todo o mundo, como é o caso do
Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que decorre de 22 a 24 de abril, em Portimão. O impacto
mediático do motociclismo é enorme e, além das 50 a 60 mil pessoas que são esperados nas bancadas
do Autódromo Internacional do Algarve, a previsão da organização na última edição era chegar a 428
milhões de lares através da televisão.

P – Apesar do delicado contexto internacional, o Algarve pode ter mais turismo devido à guerra?

António Miguel Pina – Não sei se esse efeito terá assim tanta expressão, eventualmente pelo efeito do
destino da Turquia estar mais próximo do cenário de guerra.

Hélder Martins – Não será bom que possamos ter mais turistas à custa das desgraças da humanidade,
mas é uma verdade que o conceito de destino seguro é muito importante quando se viaja. Assim, a
distância a que nos encontramos do teatro de operações de guerra tornará o Algarve mais preferível, na
ótica da escolha do destino de férias, do que destinos que se encontram mais próximos. Mas quero
acreditar que o motivo de termos mais turistas em 2021 terá essencialmente a ver com o levantar das
restrições em relação à pandemia, relacionado com a diminuição do impacto da covid-19.

Isabel Delgado – Num curto prazo poderá haver algum desvio de turistas do sul da Europa para Portugal
e Espanha, mas se os preços continuarem a escalar e o poder de compra continuar a diminuir, essa
vantagem pode facilmente não ter qualquer expressão – O consumidor português é muito sensível ao
aumento generalizado de preços porque já de si conta com um orçamento familiar muito limitado, por
esse motivo as férias são marcadas com menor antecedência. Já o turista britânico e do norte de
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Europa poderá repensar o Algarve como uma aposta válida para férias seguras em 2022, mas também
é sensível aos preços e, como todos compreendemos o turismo e o lazer infelizmente ainda não fazem
parte das necessidades básicas do homem moderno, como tal, por muita vontade que tenhamos todos
de voltar a ter o prazer de viajar e ser felizes, essa vontade pode ficar mais uma vez adiada no atual
contexto económico de incerteza quanto ao futuro.

Por outra perspetiva, não deixa de ser uma oportunidade a explorar e valer muito a pena apostar forte
na promoção externa do Algarve como destino seguro, no Zoomarine reservamos uma boa
percentagem do nosso orçamento de marketing para a promoção nos mercados externos. Queremos
que quem nos honra com a sua visita, saiba ao que vem e que, mesmo assim, sinta que foram
ultrapassadas as suas expectativas iniciais, só assim faz sentido viver o turismo.

João Fernandes – Apesar da retoma do turismo em curso e dos excelentes indicadores de reservas para
os períodos futuros, atravessamos um período de incerteza devido à guerra no Leste da Europa, cujos
efeitos no setor ao nível da procura não conseguimos ainda estimar, mas que ao nível da subida de
custos dos fatores de produção são já significativos. De igual modo, é difícil antecipar o alcance da subida
dos preços dos combustíveis na operação aérea e o impacto da inflação nos preços da oferta turística,
nomeadamente nas viagens e no alojamento, ou mesmo o impacto da crise económica no poder de
compra e no consumo de viagens nos turistas dos nossos mercados emissores.

Certo é que uma guerra tem sempre efeitos na economia e que o mercado poderá diminuir, embora o
setor tenha a esperança de que o conflito na Ucrânia não seja tão impactante no turismo português
como poderá ser noutros destinos concorrentes, que estão mais próximos da zona de guerra.

Por isso, e em resposta à questão, não acreditamos que uma guerra possa dar mais turismo a nenhum
destino, até porque esta é conhecida como “a Indústria da Paz”.

Como funcionam os “vasos comunicantes” entre os dois lados da bacia do Mediterrâneo? O que esperar
para este ano?

António Miguel Pina – Há uma clara ligação, pois são destinos concorrentes, se bem que o Algarve e os
seus empresários têm apostado numa oferta mais diferenciada e menos dependente do preço. O nosso
desafio deve ser sermos concorrentes com o sul de França, o litoral e as ilhas italianas.

Hélder Martins – Espero que o Algarve continue a apostar em dar, cada vez mais, qualidade ao produto
turístico para que, na ótica de quem viaja sinta todas as vantagens que tem em escolher este paraíso à
beira mar plantado. O facto de existirem, aqui bem, perto, destinos, fora do espaço Shengen, onde as
condições de quem trabalha são mínimas, as facilidades concedidas a quem investe são
desmesuradamente desiguais em relação às nossas, bem como os impostos sobre a atividade que não
têm qualquer comparação com os nossos, e, por isso, os preços são muito mais baixos que no nosso
país. Mas, apesar disto, continuamos a ser o principal destino turístico nacional e um dos principais, a
nível europeu.

É evidente que essas movimentações entre destinos, ao longo da bacia do Mediterrâneo sempre
existiram e não será agora que deixarão de existir, mas não podemos estar à espera do mal que
aconteça aos outras para o nosso bem, antes pelo contrário, temos que fazer o nosso “trabalho de
casa” para que a perceção da imagem do Algarve seja claramente percetível quando os turistas
escolhem o seu destino de férias.

João Fernandes – A nossa expectativa é a de que o Algarve possa continuar a ser percecionado como
um destino apelativo, sobretudo no que diz respeito à questão da segurança, um dos eixos que a região
(e o país) conseguiu capitalizar, mesmo durante a pandemia. Juntando a este ponto outros atributos que
têm vindo a ser reconhecidos ao destino, de forma inegável, a nível internacional, nomeadamente a
distinção, pelo segundo ano consecutivo, como o “Melhor Destino de Praia do Mundo” pelos World Travel
Awards, leva-nos a acreditar que o Algarve poderá beneficiar de algum desvio de operações e ser
escolhido em detrimento de outros destinos concorrentes.
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Turismo mundial vai crescer quase 6% ao ano na próxima
década
O turismo mundial vai crescer quase 6% ao ano e criar 126 milhões de empregos durante
a próxima década, no âmbito da recuperação face ao impacto da pandemia de covid-19,
segundo previsões do Conselho Mundial de Turismo.

Em comunicado, o Conselho Mundial de Turismo (WTTC, do inglês World Travel and Tourism Council) -
que realizou sua reunião anual em Manila entre as passadas quarta e sexta-feira - avança que o turismo
será responsável pela criação de um em cada três empregos no mundo na próxima década e superará
em muito a taxa de crescimento de 2,7% esperada para a economia mundial.

Segundo a entidade, que representa o setor privado do turismo a nível mundial, a contribuição do
turismo para o Produto Interno Bruto (PIB) global deverá aumentar 43,7% até ao final de 2022, o que
significaria 8,5% do PIB.

Durante a cerimónia de abertura do encontro, a presidente do WTTC, Julia Simpson, destacou a
resiliência e a recuperação do setor, que conseguiu resistir ao violento impacto da pandemia, cujas
restrições à circulação de pessoas destruíram milhões de empregos no turismo.

"É importante que os governos continuem a trabalhar com as empresas para que a indústria recupere
totalmente", disse Simpson, lembrando os 9.600 milhões de dólares (cerca de 8.890 milhões de euros)
com que o turismo contribuiu para a economia mundial ainda em 2020, o primeiro ano da pandemia,
representando 10 % da atividade económica global.

"Estamos a recuperar terreno e até 2023 atingiremos os mesmos níveis de crescimento de 2019",
congratulou-se a presidente do WTTC, apelando aos governos para que acelerem a reabertura das
fronteiras de forma impulsionar as economias nacionais e a criação de emprego.
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Na sua intervenção, Simpson incentivou ainda as autoridades nacionais a integrarem digitalmente o
estado de saúde das pessoas na respetiva documentação de viagem, apontando o certificado digital
implementado pela União Europeia como "um bom exemplo": "É essencial padronizar procedimentos
para facilitar o trânsito de viajantes globalmente", sustentou.
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No novo museu do Caramulo é possível andar em relíquias
Experience Center na vila do concelho de T ondela junta, no mesmo edifício, oficinas de
restauro e carros históricos que podem ser apreciados e até conduzidos pelos visitantes
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CORREIO DA MANHÃ

24/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANTÓNIO SÉRGIO
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AVE: € 6670
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Empresa de cruzeiros na Rússia patrocina novela da TVI
A Nicko Cruises foi adquirida pelo grupo de Mário Ferreira em 2015 e patrocina a nova
novela da estação de Queluz
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