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Albufeira e Aljezur são os concelhos campeões de praias sem
poluição
Os concelhos algarvios de Albufeira e Aljezur detêm o maior número de praias “Zero
Poluição” em Portugal: dez de um total de 58 areais distinguidos este ano pela associação
ambientalista Zero.
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Os concelhos algarvios de Albufeira e Aljezur detêm o maior número de praias “Zero Poluição” em
Portugal, de um total de 58 areais distinguidos este ano pela associação ambientalista Zero.

Os dois concelhos algarvios concentram um total de dez praias, cinco cada um, seguindo-se Tavira
(distrito de Faro), com quatro, e Alcobaça (distrito de Leiria), Faro, Porto Santo (Madeira), Sesimbra
(distrito de Setúbal), Vila do Bispo (Faro) e Vila do Porto (Santa Maria, Açores), com três cada.

A associação Zero distinguiu em 2022 um total de 58 praias “Zero Poluição” em 29 concelhos de
Portugal, mais cinco do que em relação a 2021, representando 9% do total das 643 zonas balneares
que vão funcionar esta época.

“Pela positiva merece destaque a entrada de cinco praias de Albufeira, que não tinham nenhuma no ano
passado, e a passagem de uma para cinco praias de Aljezur”, destaca a associação, que divulgou a lista
das praias distinguidas esta terça-feira, na véspera da abertura de mais 211 zonas balneares em
Portugal.

 

Sabia que...
...uma praia “Zero Poluição” é, para a associação ambientalista Zero, aquela onde não foi detectada
qualquer contaminação microbiológica nas análises efectuadas às águas ao longo das três últimas épocas
balneares?

De acordo com a associação, uma praia “Zero Poluição” é aquela onde que não foi detectada qualquer
contaminação microbiológica nas análises efectuadas às águas balneares ao longo das três últimas
épocas balneares. Todas as praias distinguidas em 2021 como praias “Zero Poluição” estão classificadas,
ao abrigo da legislação, como praias com qualidade da água “excelente”. Porém, ressalva a associação,
“na maioria das vezes, à custa de uma única análise onde foi detectada a presença de microrganismos,
mesmo que muito longe do valor limite, deixaram de poder ser consideradas praias “Zero Poluição"”.

A associação ambientalista adianta, ainda, que saíram da lista do ano passado 12 praias e entraram 17
novas. Os concelhos da Lourinhã e de Vila Nova de Gaia, que tinham duas praias “Zero Poluição” no ano
passado, deixaram de estar representados.
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“É extremamente difícil conseguir um registo incólume ao longo de três anos nas zonas balneares
interiores, muito mais susceptíveis à poluição microbiológica. À semelhança do que aconteceu nos anos
de 2016 (quando a Zero iniciou esta avaliação) e 2019, há uma zona balnear interior com a classificação
de ‘Zero Poluição’, a albufeira de Alfaiates, no concelho do Sabugal. As restantes praias são consideradas
‘costeiras’, excepto uma praia em zona estuarina classificada como de ‘transição’”, refere a Zero.

Segundo a associação, este facto é um indicador do muito que ainda há a fazer para garantir uma boa
qualidade da água dos rios e ribeiras em Portugal, o que requer esforços adicionais ao nível do
saneamento urbano e das empresas.

Com base nos dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a associação “identificou as praias que,
ao longo das três últimas épocas balneares (2019, 2020 e 2021), não só tiveram sempre classificação
“excelente”, como apresentaram valores zero ou inferiores ao limite de detecção em todas as análises
efectuadas aos dois parâmetros microbiológicos controlados e previstos na legislação (Escherichia coli e
enterococos intestinais). “Isto é, em todas as análises efectuadas não houve sequer a detecção de
qualquer unidade formadora de colónias”, lê-se na nota da Zero.

A associação explica que são considerados três anos “por corresponder ao período mínimo
habitualmente requerido pela Directiva 2006/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de
Fevereiro de 2006, relativa à gestão da qualidade das águas balneares, para se proceder à classificação
da qualidade da zona balnear”.

A monitorização das águas balneares é uma competência da APA, no Continente, da Direcção Regional
dos Assuntos do Mar, nos Açores, e da Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, na
Madeira.

Link Notícia
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Turismo disparou mais de 400% em Portugal em abril
Algarve liderou nas dormidas, seguido da grande Lisboa, norte e Madeira.

O sector do alojamento turístico registou 2,4 milhões de hóspedes e seis milhões de dormidas em abril
de 2022, correspondendo a aumentos de 1,6% e 1,1%, pela primeira vez, face a abril de 2019, desde o
início da pandemia, revela esta terça-feira, 31 de maio, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Face ao mês anterior (março) os aumentos foram ainda mais expressivos, com o número de hóspedes
a crescer 462,6% e as dormidas a aumentarem 540%. Em termos homólogos, face a 2021, os
aumentos correspondem a 424,6% e 548,4%, respetivamente.

Dos números registados em abril de 2022, o INE refere que 1,9 milhões de dormidas correspondem ao
mercado interno, com os estrangeiros a totalizar as restantes 4,1 milhões — o maior valor desde o início
da pandemia. Em comparação com abril de 2019, o mercado interno cresceu 15% e os mercados
externos diminuíram 4,4%.

Outro dos dados divulgados pelo gabinete de estatísticas português, diz respeito ao número de
alojamentos turísticos que estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes — 22,9%.

Nos primeiros quatro meses de 2022, as dormidas aumentaram 449,2% (181,0% de residentes e
1.022,1% de não residentes). Comparado ao mesmo período de 2019, as dormidas decresceram
11,9%, como consequência da diminuição dos não residentes (-18,4%), dado que as de residentes
registaram um aumento de 3,4%.

Algarve continua como destino preferencial

Em abril, o Algarve concentrou 27,1% das dormidas. Segue-se a Área Metropolitana de Lisboa (26,5%),
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o Norte (16,7%) e a Região Autónoma da Madeira (12,1%).

Em comparação a abril de 2019, registaram-se aumentos na RA Madeira (19,9%), Alentejo (16,7%),
Norte (10%) e Centro (+2,5%). Já o maior decréscimo observa-se no Algarve (8,9%).

Em relação às dormidas de residentes, registaram-se aumentos em todas as regiões, com exceção do
Algarve (-5,6%). Os maiores aumentos verificaram-se na RA Madeira (88,8%), Alentejo (20,7%), Norte
(19,4%) e Centro (18,4%).

As dormidas de não residentes registaram aumentos na RA Madeira (11,0%), Alentejo (9,2%) e Norte
(4,0%). As maiores diminuições observaram-se no Centro (16,8%) e RA Açores (16,4%).
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SEF passa a contar com triagem electrónica prévia de
passageiros
Os balcões de atendimento deverão aumentar e o número de efectivos do SEF também.
O plano de contingência para os aeroportos nacionais é apresentado hoje pelo ministro
da Administração Interna
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E o Algarve está de novo a encher-se de turistas britânicos numa
altura em que começaram as férias escolares no Reino Unido
E o Algarve está de novo a encher-se de turistas britânicos numa altura em que
começaram as férias escolares no Reino Unido

E o Algarve está de novo a encher-se de turistas britânicos numa altura em que começaram as férias
escolares no Reino Unido
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O turismo recuperou totalmente da pandemia e no mês passado
ultrapassou o desempenho de 2019
O turismo recuperou totalmente da pandemia e no mês passado ultrapassou o
desempenho de 2019

O turismo recuperou totalmente da pandemia e no mês passado ultrapassou o desempenho de 2019
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Os turistas procuram principalmente a praia e valorizam cada vez
mais as que são totalmente livres de poluição
Os turistas procuram principalmente a praia e valorizam cada vez mais as que são
totalmente livres de poluição

Os turistas procuram principalmente a praia e valorizam cada vez mais as que são totalmente livres de
poluição
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O presidente do Turismo de Portugal incentiva os agentes da
região Norte a trocar a TAP pela espanhola Iberia
O presidente do T urismo de Portugal incentiva os agentes da região Norte a trocar a T AP
pela espanhola Iberia

O presidente do Turismo de Portugal incentiva os agentes da região Norte a trocar a TAP pela espanhola
Iberia

11/48



RENASCENÇA ONLINE

31/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 4980

REACH: -1

Há 440 praias com qualidade de ouro em 2022 - Renascença
Pode começar a preparar a época balnear. A lista das praias galardoadas, o maior
número de sempre, já é conhecida.

A época balnear arranca esta quarta-feira, dia 1 de junho, com boas notícias para os portugueses.

A Quercus, a Associação Nacional de Conservação da Natureza decidiu atribuir a “Qualidade de Ouro” a
440 praias nacionais, nada mais, nada menos, que o valor recorde na história deste galardão que avalia a
qualidade das águas balneares em Portugal.

“O nosso único critério é mesmo a qualidade da água balnear. Nós analisamos os dados oficiais com
base num histórico de cinco anos”, explica Sara Santos, à Renascença.

A responsável da Quercus adianta que é feita análise “minuciosa”, indo ao encontro do principal objetivo
que é “transmitir uma maior segurança” aos banhistas.

“Assim, ficam a saber que, aquela praia que estão a frequentar, tem um histórico de segurança, com a
qualidade desejada, que confere todas as condições para a sua saúde, mas também para o ambiente”,
adianta.

No total, foram distinguidas mais 47 praias, comparativamente com o ano de 2021, com a região
Centro a registar a maior subida - de 23 praias – o que equivale a um crescimento na ordem dos de
85%.

Inédito é também o número de praias interiores que obtiveram este galardão. A associação ambientalista
registou um aumento acentuado. São agora 72, as praias com “Qualidade de Ouro”.

O gráfico da associação ambientalista mostra que das 440 praias galardoadas em 2022, 359 são
costeiras, 72 interiores e 9 de transição.

Quanto à sua distribuição, por regiões, conclui-se que a região Tejo e Oeste volta a registar o maior
número de praias galardoadas (103), seguida do Algarve (86) e, logo depois, o Norte (78).

Nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira verificou-se uma subida de 12 e 5 praias galardoadas,
o que representa uma subida percentual de 28% e 17%, respetivamente.

Já o Alentejo registou igualmente uma subida significativa, na ordem dos 26%.
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Para Sara Santos, este recorde está associado ao decréscimo do turismo, nos últimos dois anos, por
causa da pandemia.

“Quando reduzimos a nossa intensidade no meio natural, os resultados ficam à vista. O turismo tem
esse lado que acaba por ser negativo em relação à pressão que se faz nos recursos naturais. Por isso,
consideramos esta subida do número de praias com qualidade da água balnear, também reflete a
acalmia no setor nos últimos anos devido à pandemia”, afiança.

Para poderem ostentar a bandeira praia “Qualidade de Ouro”, as praias devem cumprir determinados
critérios, desde logo, a excelência da qualidade da água nas últimas quatro épocas balneares (de 2017 a
2020), além do resultado das análises que devem conter valores que se enquadrem na diretiva relativa
às águas balneares.

Por outro lado, explica a Quercus, na última época balnear, neste caso 2021, não poderá ter-se
registado qualquer tipo de ocorrência ou aviso de desaconselhamento da prática balnear, proibição da
prática balnear e/ou interdição temporária da praia.

Neste caso, a avaliação é baseada na informação pública oficial disponível, tendo apenas em
consideração as análises efetuadas nos laboratórios das diferentes Administrações Regionais
Hidrográficas.

Aqui pode consultar as praias “Qualidade de Ouro” 2022
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Turismo ultrapassa níveis pré-pandemia pela primeira vez em
dois anos
Os estabelecimentos de alojamento turístico em Portugal receberam perto de 2,4 milhões
de hóspedes em Abril, responsáveis por mais de seis milhões de dormidas
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Pela primeira vez desde o início da pandemia, a actividade turística em Portugal ultrapassou os níveis que
se registavam em 2019, graças à mobilização dos turistas nacionais. Em Abril, mês em que se celebrou
a Páscoa, o sector do turismo recebeu mais de dois milhões de hóspedes e registou mais de seis milhões
de dormidas, números que ficam mais de cinco vezes acima daqueles que eram registados no mesmo
mês do ano passado.

Os dados, ainda provisórios, foram publicados nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE), que dá conta de que, durante o mês de Abril, os estabelecimentos de alojamento turístico em
Portugal receberam perto de 2,4 milhões de hóspedes, responsáveis por mais de seis milhões de
dormidas, números que correspondem a aumentos superiores a 400% e 500%, respectivamente, em
relação ao ano passado.

Em Abril do ano passado, recorde-se, Portugal estava a iniciar o levantamento faseado das medidas de
confinamento, mas, por esta altura, mantinham-se várias restrições à circulação e a ajuntamentos,
razão pela qual o crescimento da actividade turística registado em Abril deste ano é tão acentuado. Mas
mesmo em relação ao período antes da pandemia já há um crescimento. O número de hóspedes
registado em Abril deste ano corresponde a um aumento de 1,5% face a Abril de 2019, enquanto o
número de dormidas subiu 1% em relação a esse mês.

“É a primeira vez, desde o início da pandemia, que se registam crescimentos face ao período homólogo
anterior à pandemia”, destaca o INE.

A justificar esta evolução está o mercado interno, já que, apesar da clara recuperação sentida nos
mercados externos, estes mantêm-se em níveis inferiores aos do período pré-pandemia. Ao todo, os
hóspedes residentes em Portugal foram responsáveis por 1,93 milhões de dormidas em Abril deste ano,
mais 15% do que no mesmo mês do ano passado. Já os não residentes responderam por 4,11 milhões
de dormidas no mês em análise, o que ainda corresponde a uma quebra superior a 4% face a 2019.

Mesmo em termos acumulados, o sector começa a aproximar-se dos níveis de actividade que eram
registados antes da pandemia. Entre Janeiro e Abril deste ano, os estabelecimentos de alojamento
turístico registam mais de seis milhões de hóspedes e 14,9 milhões de dormidas, o que corresponde a
quedas de cerca de 12%, em ambos os casos, em relação a igual período de 2019.

Principais mercados recuperam
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Apesar de se manterem abaixo dos níveis de 2019, os mercados externos prolongam a trajectória de
recuperação e, em Abril, atingiram os níveis mais elevados desde o início da pandemia, com vários dos
principais mercados a atingirem níveis superiores ao pré-pandemia.

É esse o caso do Reino Unido, que continua a ser o principal mercado emissor do turismo português,
respondendo por perto de um quinto do total de dormidas de não residentes. Em Abril, os britânicos
foram responsáveis por mais de 814 mil dormidas em Portugal, um aumento de 1,4% em relação a Abril
de 2019.

O mesmo movimento é verificado entre os espanhóis, terceiro maior mercado do turismo português,
cujas dormidas aumentaram quase 1% em Abril, face ao mesmo mês de 2019. Também as dormidas
dos hóspedes vindos dos Países Baixos aumentaram mais de 1% em Abril, em relação ao período pré-
pandemia.

Em sentido contrário, Alemanha e França, respectivamente o segundo e o quarto maior mercados do
sector turístico português, estão em queda. Em Abril, as dormidas dos hóspedes alemães caíram mais de
5% em relação a 2019, enquanto as dos hóspedes franceses recuaram perto de 15%.

Ao mesmo tempo, novos países começam a surgir entre os principais mercados do turismo português.
O caso mais evidente é o dos Estados Unidos, que, no conjunto dos quatro primeiros meses deste ano,
responderam já por mais de 6% do total de dormidas de não residentes em Portugal, claramente acima
da proporção que era registada antes da pandemia, em torno de 4,5%. Considerando apenas o mês de
Abril deste ano, as dormidas dos hóspedes norte-americanos em Portugal aumentaram mais de 22% em
relação a 2019.

Madeira lidera crescimento
Na análise por regiões, a Madeira destaca-se com o maior crescimento em Abril, com as dormidas nesta
região a aumentarem quase 20% em relação a 2019. Também no Alentejo se regista uma recuperação
acelerada, com o número de dormidas a crescer quase 17% em Abril, enquanto no Norte o crescimento
é próximo de 10%.

Já Lisboa, Açores e Algarve são as regiões mais atrasadas no movimento de recuperação. Na Área
Metropolitana de Lisboa, as dormidas registadas em Abril ainda ficaram mais de 2% abaixo dos níveis de
2019, enquanto nos Açores a queda é de quase 5% e no Algarve é próxima de 9%.

Link Notícia
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W Algarve. Abriu portas o "hotel mais surpreendente de Portugal"
Uma unidade hoteleira que parece incrível!

Uma unidade hoteleira que parece incrível!

Foi no passado mês de fevereiro que falámos pela primeira vez neste hotel, cuja abertura aconteceu
neste final do mês de maio. Falamos do W Algarve Hotel & Residences, que surgiu por parte da rede de
hotéis W Hotels e promete fomentar a economia local.

O W Algarve Hotel & Residences está muito bem localizado na costa central do Algarve (Estrada da Galé
Sesmarias), oferecendo simultaneamente a possibilidade de relaxar à beira-mar e uma sofisticação de
alta energia. Os residentes podem definir o seu próprio ritmo: repousar no trio de piscinas ou praias,
descontrair no spa, experimentar sabores portugueses e internacionais nos restaurantes e no bar ou, por
exemplo, aproveitar as batidas dos DJs residentes.

Na verdade, quando chegam ao W Algarve, os hóspedes deparam-se com uma entrada inspirada nos
costumes antigos locais. Uma parede fluida e curva, adornada com espelhos e pratos de cerâmica
artesanal portuguesa em vários tons de verde e azul – assinados pela Vista Alegre -, dispostos de forma
abstrata, cria, desde o momento em que os hóspedes atravessam as portas da entrada, uma ligação ao
mundo subaquático e místico.

No W Lounge, que apresenta uma instalação central em forma de ‘onda’, feita de painéis de vidro e
inspirada em joias mouriscas e bolhas oceânicas, é possível embarcar numa viagem de descoberta. Com
um dos lados do W Lounge aberto para o terraço, o espaço é inundado por uma luz natural, criando a
sensação de que o interior e o exterior não estão separados. O bar glamoroso, decorado com azulejos
de inspiração moura feitos à medida, apresenta candeeiros em vidro soprado à mão suspensos no teto e
um balcão onyx de 20 metros de comprimento, que se estende do bar interior ao terraço.

No exterior, os hóspedes podem admirar os vários elementos sofisticados inspirados na água, bem
como o extenso terreno do hotel, que está rodeado por um arvoredo magnífico – detalhes que também
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se encontram na paleta de cores naturais do bar.

Já os sofisticados 134 quartos adotam um estilo maximalista, mas clean. É caso para dizer que os
opostos se atraem à medida que as tonalidades e os materiais naturais se casam com a cor. O
mobiliário feito à medida e os apontamentos da cultura local estão presentes em todo o espaço,
incluindo nos candeeiros em filigrana, nas mesas de cabeceira iluminadas, inspiradas nas igrejas da
região, nos mosaicos feitos de cerâmica algarvia autêntica, e no padrão a imitar croché, que adorna o
painel de vidro que separa a casa de banho do quarto e que vai ficando refletido no chão à medida que a
luz passa por ele.

Todos os quartos oferecem varandas com vistas deslumbrantes sobre os jardins do Hotel e sobre a
costa atlântica, e as dez suítes WOW dispõem de terraços no telhado com vistas infinitas e
deslumbrantes.

Relativamente à Extreme WOW suite, é inspirada nas Mouras Encantadas, seres sobrenaturais do folclore
português e galego. Os hóspedes que optarem por ficar nesta suíte ficarão bem impressionados a partir
do momento em que atravessam o hall espelhado da entrada, correspondendo aquela sensação aos
objetivos do W, que gosta de causar boas primeiras impressões. No exterior, é possível desfrutar de um
terraço privado, que conta com uma mesa de refeições, uma pequena piscina e uma vista para o oceano
sem igual.

O WET Deck, assinatura da marca W para a zona da piscina, oferece aos hóspedes um espaço elegante
e perfeito para aproveitar o sol. Os toldos com espreguiçadeiras rodeiam a piscina em cascata e de linhas
curvas, que imitam a zona costeira.

Já o restaurante Market Kitchen foi desenhado para proporcionar um ambiente de bairro, inspirando-se
nos mercados locais e utilizando a tradicional Calçada Portuguesa, os azulejos típicos e as janelas
próprias da região. O espaço oferece um ambiente relaxado e rústico, com chão de madeira, paredes em
mosaico, portas transparentes que se abrem para o jardim, inundando o espaço com luz natural. No
centro do restaurante, uma mesa comum feita de azulejos e bancos altos completam a atmosfera de
convívio pensada para este espaço.

Localizado no topo do Hotel, com vistas panorâmicas, o Paper Moon, irmão do famoso restaurante de
Milão com o mesmo nome, apresenta um sofisticado interior e exterior em branco, conseguido através
da utilização de madeira clara e de pisos monocromáticos. Elegante e dinâmico, este é mais um espaço
onde a separação do interior para o exterior mal se nota: os interiores são arejados e leves, com
portadas em vidro que se abrem para o terraço, onde os hóspedes podem desfrutar de vistas
deslumbrantes sobre a região.

Para finalizar destaque para o espaçoso AWAY Spa, com cerca de 1200 m2, apresenta um design
inspirado nas docas de pesca locais. As seis salas de tratamento incluem um espaço de massagens para
casais, um cabeleireiro, um bar de manicure & pedicure, tratamentos com máscaras faciais LED, bem
como Express Booths para retoques rápidos antes do jantar. O spa oferece também uma zona com
sauna, banho turco e jacuzzi, e uma área exterior coberta para relaxar. O Beauty Bar – um espaço social
e descontraído – foi concebido em tons pastel, e incorpora no teto azulejos tradicionais portugueses. A
área de relaxamento tem vista para os jardins, enquanto as salas de tratamento utilizam azulejos
escuros com padrões ondulados, criando verdadeiros casulos de tranquilidade.
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RTP 3

31/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 12

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 13452

REACH: -1

O turismo já superou os níveis pré-pandemia e alavancou a
economia portuguesa em Abril
O turismo já superou os níveis pré-pandemia e alavancou a economia portuguesa em
Abril

O turismo já superou os níveis pré-pandemia e alavancou a economia portuguesa em Abril
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POSTAL

31/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1470

REACH: -1

Albufeira e Aljezur registam maior número de praias "Zero
Poluição" - Postal do Algarve
Os dois concelhos algarvios concentram um total de 10 praias, cinco cada um, seguindo-
se T avira, com quatro, e Alcobaça (distrito de Leiria), Faro, Porto Santo (Madeira),
Sesimbra (distrito de Setúbal), Vila do Bispo (Faro) e Vila do Porto (Santa Maria, Açores),
com três cada.Os dois concelhos algarvios concentram um total de 10 praias, cinco cada
um, seguindo-se T avira, com quatro, e Alcobaça (distrito de Leiria), Faro, Porto Santo
(Madeira), Sesimbra (distrito de Setúbal), Vila do Bispo (Faro) e Vila do Porto (Santa
Maria, Açores), com três c

Os concelhos algarvios de Albufeira e Aljezur detêm o maior número de praias “Zero Poluição” em
Portugal, de um total de 58 praias distinguidas este ano pela associação ambientalista Zero, foi esta
terça-feira revelado.

Os dois concelhos algarvios concentram um total de 10 praias, cinco cada um, seguindo-se Tavira
(distrito de Faro), com quatro, e Alcobaça (distrito de Leiria), Faro, Porto Santo (Madeira), Sesimbra
(distrito de Setúbal), Vila do Bispo (Faro) e Vila do Porto (Santa Maria, Açores), com três cada.

A associação ambientalista Zero distinguiu este ano um total de 58 praias “Zero Poluição” em 29
concelhos de Portugal, mais cinco do que em relação a 2021, representando 9% do total das 643 zonas
balneares que vão funcionar esta época.

“Pela positiva merece destaque a entrada de cinco praias de Albufeira, que não tinham nenhuma no ano
passado, e a passagem de uma para cinco praias de Aljezur”, destaca a associação, que divulgou a lista
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das praias distinguidas na véspera da abertura de mais 211 zonas balneares em Portugal.

De acordo com a associação, uma praia “Zero Poluição” é aquela em que não foi detetada qualquer
contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo das três últimas épocas
balneares.

De acordo com a Zero, todas as praias distinguidas no ano passado como praias “Zero Poluição” estão
classificadas, ao abrigo da legislação, como praias com qualidade da água “excelente”.

Porém, ressalva, “na maioria das vezes, à custa de uma única análise onde foi detetada a presença de
microrganismos, mesmo que muito longe do valor limite, deixaram de poder ser consideradas praias
‘Zero Poluição’”.

A associação ambientalista adianta, ainda, que saíram da lista do ano passado 12 praias e entraram 17
novas.

Os concelhos da Lourinhã e de Vila Nova de Gaia, que tinham duas praias “Zero Poluição” no ano
passado, deixaram de estar representados, indicou.

Segundo a Zero, “é extremamente difícil conseguir um registo incólume ao longo de três anos nas zonas
balneares interiores, muito mais suscetíveis à poluição microbiológica.

À semelhança do que aconteceu nos anos de 2016 (quando a Zero iniciou esta avaliação) e 2019, há
uma zona balnear interior com a classificação de “Zero Poluição”, a Albufeira de Alfaiates, no concelho do
Sabugal.

As restantes praias são consideradas “costeiras”, exceto uma praia em zona estuarina classificada como
de “transição”.

Segundo a Zero, este facto é um indicador do muito que ainda há a fazer para garantir uma boa
qualidade da água dos rios e ribeiras em Portugal, o que requer esforços adicionais ao nível do
saneamento urbano e das empresas.

Segundo a Zero e com base nos dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a associação
“identificou as praias que, ao longo das três últimas épocas balneares (2019, 2020 e 2021), não só
tiveram sempre classificação “excelente”, como apresentaram valores zero ou inferiores ao limite de
deteção em todas as análises efetuadas aos dois parâmetros microbiológicos controlados e previstos na
legislação (escherichia coli e enterococos intestinais).

“Isto é, em todas as análises efetuadas não houve sequer a deteção de qualquer unidade formadora de
colónias”, lê-se na nota.

A associação explica que são considerados três anos “por corresponder ao período mínimo
habitualmente requerido pela Diretiva 2006/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de
fevereiro de 2006, relativa à gestão da qualidade das águas balneares, para se proceder à classificação
da qualidade da zona balnear”.

A monitorização das águas balneares é uma competência da APA, no continente, da Direção Regional
dos Assuntos do Mar, nos Açores, e da Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, na
Madeira.
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TSF

31/05/2022

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO TSF

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Portugal tem agora mais de 50 praias com poluição zero, a
maioria no Algarve
Portugal tem agora mais de 50 praias com poluição zero, a maioria no Algarve

Portugal tem agora mais de 50 praias com poluição zero, a maioria no Algarve
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OBSERVADOR

31/05/2022

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Portugal tem mais cinco praias com zero poluição face ao ano
passado
Portugal tem mais cinco praias com zero poluição face ao ano passado

Portugal tem mais cinco praias com zero poluição face ao ano passado
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RTP 1

31/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 99754

REACH: -1

O Governo vai apresentar hoje o plano de contingência nos
aeroportos
O Governo vai apresentar hoje o plano de contingência nos aeroportos

O Governo vai apresentar hoje o plano de contingência nos aeroportos

24/48



RTP 1

31/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 6010

REACH: -1

Aeroportos vão ter triagem eletrónica para passageiros
internacionais de fora da Europa
Os aeroportos vão passar a ter um sistema de triagem eletrónica para os passageiros de
voos internacionais de fora da Europa.

A intenção é evitar as longas filas verificadas ainda este fim-de-semana no aeroporto de Lisboa.

Esta é uma das medidas do plano de contingência para os aeroportos que esta terça-feira vai ser
anunciado pelo ministro da Administração Interna.

Vídeo
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https://www.rtp.pt/noticias/politica/aeroportos-vao-ter-triagem-eletronica-para-passageiros-internacionais-de-fora-da-europa_a1409030


DN

31/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • VALENTINA MARCELINO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Extinção do SEF. Governo realinha decisão e atribui à GNR o
controlo de toda a fronteira marítima
O controlo de passageiros nos terminais de cruzeiros passou do SEF para a PSP, e agora
para a GNR.
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JORNAL I

31/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 902

REACH: 14000

Sindicato do SEF anuncia recurso à justiça contra PSP nas
fronteiras
“Vamos apresentar uma intimação de proteção de direitos, liberdades e garantias”,
declarou Renato Mendonça.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

31/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • MUNDO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUI PEDRO PEREIRA

FAV: 5

AVE: € 6330

REACH: 35000

A caixa-forte que protege as joias da coroa
Museu do T esouro Real abre quinta-feira em Lisboa. Projeto de 31 milhões de euros
expõe joias e peças da ourivesaria real portuguesa
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RTP 3

30/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 18/20

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 47096

REACH: -1

Já há empresários a serem notificados pelos condomínios para
encerrarem os alojamentos locais
Já há empresários a serem notificados pelos condomínios para encerrarem os
alojamentos locais

Já há empresários a serem notificados pelos condomínios para encerrarem os alojamentos locais
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MARKETEER

30/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 4790

REACH: -1

Estas são as 15 personalidades do turismo mais influentes em
Portugal
A eleição é promovida pelo jornal T News, baseando-se em vários parâmetros de
influência e liderança avaliados por um júri.

Já são conhecidos os vencedores dos prémios Líderes do Turismo, que distinguem as 15 personalidades
mais influentes do turismo em Portugal. Promovida pelo jornal TNews, esta eleição baseou-se em vários
parâmetros de influência e liderança avaliados por um júri. As personalidades eleitas foram: – Adrian
Bridge, CEO The Fladgate Partnership – Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP – António Trindade,
presidente do PortoBay – Artur Abreu, administrador do Grupo Abreu – Bernardo Corrêa de Barros,
presidente do Turismo de Cascais – Cristina Siza Vieira, presidente executiva da Associação da Hotelaria
de Portugal – Dionísio Pestana; presidente do Grupo Pestana – Francisco Calheiros, presidente da
Confederação do Turismo de Portugal – Jorge Rebelo De Almeida, presidente do Grupo Vila Galé – Luís
Araújo, presidente do Turismo de Portugal – Manuel Proença, presidente do Grupo Hoti Hotéis – Nazir
Din, presidente da Comissão Executiva Sana Hotels – Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT – Rita
Marques, secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços – Thierry Ligonnière, CEO da ANA
Aeroportos Os vencedores foram eleitos tendo por base critérios como capacidade de gerar riqueza,
capacidade de investir ou atrair investimento para Portugal, inovação e tecnologia, presença mediática,
criação de emprego, contributo para formação de profissionais do sector, entre outros. Foi ainda
atribuído o prémio Jovem Líder a António Marto, presidente da Associação Fórum Turismo. Esta foi a
única categoria que esteve a votação online no site do evento. O júri que decidiu quem levava para casa
os galardões é constituído por profissionais das áreas da Comunicação, Marketing e Eventos, Inovação e
Investimento e Formação e Recursos Humanos. Ler Mais
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CNN PORTUGAL

30/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 8040

REACH: -1

O pior aeroporto do mundo fica em Portugal
Oito dos dez piores aeroportos do mundo ficam na Europa, incluindo os dois principais de
Portugal, de acordo com o ranking de uma empresa alemã

O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi considerado o pior aeroporto do mundo, de acordo com
o ranking anual da empresa alemã AirHelp, que se apresenta como o "maior defensor mundial dos
direitos dos passageiros aéreos".

Este ranking mede três parâmetros: atrasos nas partidas e chegadas dos voos, qualidade do serviço, e
comida e lojas disponíveis no espaço.

O aeroporto da capital portuguesa ficou na última posição da lista, em 132.º lugar, tendo obtido uma
classificação total de 5,76 pontos de um máximo de 10.

Também no top 10 dos piores aeroportos está o Francisco Sá Carneiro. O aeroporto que serve a região
Norte foi considerado o oitavo pior, com uma pontuação de 6,46. Ambos os aeroportos portugueses
nesta lista obtiveram as piores pontuações na categoria dos atrasos das partidas e chegadas dos voos.

Esta não é a primeira vez que o Aeroporto Humberto Delgado recebe esta indesejada distinção da
AirHelp, tendo-se também posicionado no fim do ranking em 2019 e 2020.

Pela positiva, o Aeroporto Internacional Hamad, no Qatar, foi considerado o melhor do mundo, tendo
registado uma pontuação de 8,39.
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A VOZ DO @LGARVE

31/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

COMISSÃO REGIONAL DE FORMAÇÃO PARA O SETOR DO
TURISMO APONTA ESTRATÉGIAS PARA A ATRAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO DE FUTUROS PROFISSIONAIS DO SETOR
Benefícios laborais ajustadas às expectativas dos jovens, colaboração entre todos os
agentes do setor no trabalho de atração de jovens para estudar Turismo,

valorização e aumento do prestígio das profissões da indústria turística e qualificação dos profissionais já
no mercado de trabalho foram algumas das questões debatidas na reunião da Comissão Regional de
Formação para o Setor do Turismo promovida pela Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve no passado
dia 26 de maio.

Foi a segunda reunião desta Comissão Regional, da qual fazem parte perto de duas dezenas de
entidades públicas e privadas, ligadas direta ou indiretamente a esta indústria.

Perceber e identificar as necessidades de formação na área do Turismo e participar na definição e
implementação da estratégia de formação é o grande objetivo da Comissão Regional de Formação para
o Setor do Turismo.

Para além do balanço e de uma radiografia ao ano letivo 2021/2022 foi também perspetivado o futuro,
tendo em conta a retoma do Turismo, a atual falta de recursos humanos e a necessária capacidade de
atração dos jovens para este setor.

«Atrair jovens para estudar Turismo e Hotelaria é um desafio atual e muito sério. Muitas entidades não
têm a perceção de que esta problemática começa logo a montante. Esta é uma preocupação real pois a
falta de interesse dos jovens refletir-se-á no futuro da nossa região e terá como principal impacto a falta
de recursos humanos no setor do Turismo. É muito importante trabalharmos em conjunto para a
captação dos jovens e na retenção de talentos. Foi este pedido de cooperação que lançámos», refere
Paula Vicente, Diretora da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve.

A melhoria das condições de trabalho, com mais benefícios sociais e culturais, mais tempo livre, apoios à
fixação no território e mobilidade, foram algumas das ideias lançadas e debatidas, como forma de voltar
a tornar as profissões ligada ao Turismo, atrativas e prestigiantes.

As Comissões Regionais de Formação para o Setor do Turismo, que reúnem periodicamente, foram
criadas em 2019, por Decreto-Lei, no âmbito do novo regime de autonomia, administração e gestão das
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12 escolas de hotelaria e turismo do Turismo de Portugal.
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RENASCENÇA ONLINE

30/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Refugiados ucranianos no Algarve já não estarão em risco de
despejo - Renascença
Com a perspetiva de um verão com muitos turistas na região, os refugiados ucranianos
foram alertados pelos proprietários que deveriam libertar essas habitações. No entanto,
as câmaras municipais já terão conseguido resolver a situação de grande parte destas
pessoas.

Com o aproximar do verão, muitos refugiados ucranianos no Algarve correram o risco de perder o
alojamento, mas a situação já estará resolvida, com o apoio das autarquias

Com a perspetiva de um verão com muitos turistas, os refugiados ucranianos foram alertados pelos
proprietários que deveriam libertar essas habitações. Ainda assim, as autarquias já conseguiram dar uma
resposta a grande parte destas pessoas.

"A Câmara de Lagos está a usar o parque de campismo e o número de quartos não tem limite.
Entretanto, também estão a fazer obras para transformar uma escola primária num local que possa
receber cerca de 30 pessoas", conta-nos Roman Prystay, da Associação Ucranianos Portugal – Lagos,
que destaca ainda o apoio dado pela autarquia local a estes refugiados ucranianos.

Estão registadas 405 pessoas, sendo que 300 recebem apoio seja com habitação, alimentação ou na
colocação dos filhos em escolas e creches.

"Estamos a falar de 60 crianças integradas nas escolas e creches públicas, mais 20 nas creches privadas.
Vão abrir ainda mais 20 vagas para crianças nas creches públicas". Para estas famílias, ter onde deixar os
filhos é uma grande vantagem porque assim as mães destas crianças podem procurar trabalho durante o
Verão, altura de maior procura a sul do país.

Entretanto, em Albufeira o apoio aos refugiados ucranianos é dado através do programa Porta de
Entrada, que permite o financiamento das pessoas que têm contrato de aluguer até 50% do pagamento,
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segundo diz o Padre Andriy Voukunovych, presidente da Associação Alegria de Leste em Albufeira, que
também não tem conhecimento de alguém em risco de ficar sem casa.

Apesar da situação estar regularizada, o Padre Adriy Voukunovych conta-nos que muitos ucranianos já
voltaram ao país de origem: "Cerca de 1000 pessoas, 50 famílias, que tenho a certeza que já voltaram
para a Ucrânia", e o mesmo nos afirma Roman Prystay: "75% de certeza que querem voltar. Sei que na
semana passada foram 3 autocarros cheios com 50 lugares cada".

Em Lagos, a alternativa encontrada para realojar os refugiados ucranianos não tem data-limite porque
também não há um prazo para o fim da guerra.
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ECHO BOOMER

30/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3460

REACH: -1

As melhores atividades e locais a visitar no Algarve
(especialmente com crianças)
A diversão, alegria e momentos inesquecíveis estão garantidos.

A diversão, alegria e momentos inesquecíveis estão garantidos.

Com o Dia da Criança à porta, muitas são as iniciativas que têm vindo a surgir nas últimas semanas.
Afinal de contas, o tempo é cada vez mais escasso e o crescimento das crianças não pára, pelo que os
pais devem aproveitar ao máximo estes períodos em que os filhos são mais jovens.

A pensar nisso, e também porque estão aí a chegar as férias escolares, a Traventia, plataforma
especializada em escapadinhas, experiências e hotéis, preparou uma lista das melhores atividades e
locais a visitar no Algarve especialmente com crianças. A diversão, alegria e momentos inesquecíveis
estão garantidos.

Situado na Guia, Albufeira, o Zoomarine garante dias cheios de sorrisos, animação e aprendizagem. Este
parque temático familiar visa ensinar a Vida Marinha de forma dinâmica e divertida através de várias
atrações, espetáculos e jogos ligados aos animais marinhos. Uma experiência que, sem dúvida, as
crianças não se esquecerão, especialmente se optarem pelo Dolphin Emotions, onde poderão interagir
com golfinhos! Para quem vai de longe, saibam que, apesar do parque estar num sítio isolado, existem
várias opções de alojamento nas cidades da proximidade.

Mesmo em dias de calor, a brincadeira e diversão não podem parar. É por isso mesmo que existe o
Aquashow, o parque aquático com dezenas de atrações e jogos refrescantes para todas as idades. É
aqui que poderão encontrar a maior montanha russa aquática da Europa.

Para quem pretende ficar mais alguns dias pela zona, talvez não seja má ideia optarem por ficar no hotel
do próprio parque…
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No Parque Zoológico de Lagos poderão sentir-se totalmente envolvidos pela natureza nos mais diversos
e variados habitats. Uma viagem pelo Mundo, em que as formas, as cores e os sons das mais de 350
espécies se misturam com as culturas dos cinco continentes. Onde as crianças poderão alimentar as
lontras, os primatas e os pelicanos, interagir com lemures, observar pinguins e muito mais. Se o dia for
muito cansativo, aconselha-se a que pernoitem num dos hotéis da zona, para recarregar baterias.

O Krazy World é um zoo interativo com atividades para toda a família! Tem 62 espécies diferentes nos
vários grupos de aves, mamíferos, répteis e aracnídeos, e a melhor parte? Poderão alimentar e interagir
com muitos dos animais, participar em atividades didáticas na quinta pedagógica, conhecer o mundo dos
répteis e dinosauros, fazer arborismo ou participar num jogo de mini-golf ou corrida de karts.
Imprescindivel dar um mergulho nas piscina com escorregas.

Se virem que um dia não é suficiente, ou se pretenderem reservar um fim de semana para outra
atividade, então é bom que reservem um hotel antes que seja tarde.

A SAND CITY, em Lagoa, é atualmente o maior parque de esculturas em areia do mundo, sendo também
considerado um dos melhores parques temáticos do Algarve por ser único e diferente. Até agora, foram
mais de 60 artistas provenientes dos vários continentes que esculpiram cerca de 65.000 toneladas de
areia. Aqui, as crianças podem também ser artistas e expressar a sua criatividade, criando as suas
próprias esculturas. E uma vez que tem areia à mistura, recomenda-se que tomem um banhinho depois
da visita num hotel da zona.

Para os amantes de carros, velocidades e muita adrenalina, o Kartódromo Internacional do Algarve
oferece a possibilidade de conduzir karts numa da maiores pistas de karts da Europa. Aberto durante
todo o ano, a sessão de karts oferece a todos os clientes uma experiência inesquecível. Para
complementar o espaço no último andar do prédio, há um restaurante/bar com vista panorâmica da
pista e um terraço fantástico. Há também várias opções de alojamento que podem explorar…

O Slide & Splash é considerado um dos maiores e melhores parques aquáticos do país. Localizado em
Lagoa, o parque promete um dia cheio de emoções, tanto para adultos como crianças, tendo ao dispor
vários divertimentos aquáticos para todos os gostos e idades, bem como áreas de descanso relvadas ou
com espreguiçadeiras, espaços para espectáculos com animais, massagens e fish spa, vários pontos de
restauração e uma loja.

Há quem goste tanto que fique alojado de propósito no hotel só para repetir a diversão no dia seguinte.

Com mais de 100 praias que se extendem ao longo de 200km de costa, não há dúvida que um dos
melhores planos com crianças no Algarve é passar o dia numa das belíssimas praias. Rodeadas por
falésias em tons de alaranjado e águas cristalinas, as praias do Algarve são consideradas das melhores
do mundo. Tendo em conta as infraestruturas, acessos, segurança, nadadores-salvadores, mar tranquilo
e variedade de desportos e atividades na praia, a Traventia recomenda: Meia Praia (Lagos), Praia da
Rocha (Portimão), Praia do Carvoeiro, Praia da Oura (Albufeira), Praia de Vilamoura e a Praia de Monte
Gordo.

E já sabem: depois de uma ida à praia, nada como chegar ao hotel e tomar um duche, de modo a que
se possam preparar para um belíssimo jantar à beira-mar.

Não são só os mais velhos que gostam de explorar a natureza, as crianças adoram estes passeios. No
Parque Natural da Ria Formosa, que foi classificado como uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal,
podem ser observadas mais de 600 espécies de plantas, 300 espécies de moluscos, 80 espécies de
peixes e 15 espécies de répteis entre muitas outras. Os passeios de barco (recomenda-se que passem
pelo menos uma noite na região) permitirão conhecer toda a Natureza envolvente da Ria Formosa de
uma forma única e memorável.

Um dos planos preferidos dos mais novos. Onde se sentem verdadeiros piratas em busca de um
tesouro… À descoberta das mais belas grutas marinhas e praias desertas da costa algarvia, numa
fantástica viagem de barco, incluindo a mais famosa de todas, a gruta de Benagil. Um dos lugares mais
mágicos do mundo a não perder. Voltamos a recomendar que aluguem quarto num alojamento perto,
de modo a que possam aproveitar outras atividades.
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Há 50 espécies para observar no primeiro borboletário do Algarve
Espaço em Albufeira recria clima tropical e tem perto de 120 espécies de plantas. É
possível observar borboletas nas diferentes fases do seu ciclo de vida.
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O primeiro borboletário do Algarve apresenta mais de 50 espécies de borboletas de todo o mundo, num
ambiente que recria o seu habitat natural: um jardim botânico com perto de 120 espécies de árvores e
plantas. Inaugurado em Abril, o espaço está integrado no parque oceanográfico Zoomarine, que fica em
Albufeira.

À chegada ao espaço, é logo pedido aos visitantes que olhem para baixo e caminhem com cuidado para
não pisarem as borboletas, que por vezes gostam de “descansar” no chão. No interior do jardim a
temperatura é de 28 graus, a ideal para recriar um clima tropical, e a humidade elevada, de cerca de
70%, devido a pequenos aspersores automáticos que vão irrigando o local, o que faz com que pareça ali
estar bem mais de 30 graus.

Estamos a falar de animais que são fundamentais para a sobrevivência de todas
as espécies que existem no nosso planeta
— Élio Vicente, director do Zoomarine

O número de borboletas que por ali esvoaça oscila entre as 300 e os 500, número que vai alterando de
semana para semana devido ao curto ciclo de vida das borboletas, segundo explica o director de
conservação do Zoomarine, Élio Vicente.

“As borboletas têm um tempo de vida muito curto, menos de um mês em média. Há borboletas que
vivem uma semana, 10 dias, outras três semanas”, explica, acrescentando que algumas, como
a espécie Attacus atlas (uma mariposa asiática), nem têm boca, pois a sua fase adulta é exclusivamente
dedicada à reprodução.
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O borboletário recebe todas as semanas crisálidas de várias espécies de borboletas LUÍS FORRA/LUSA
No novo espaço é possível ver borboletas de todas as cores, tamanhos e origens: Ásia, África, América e
também algumas que cruzam a Europa. E é também possível assistir a todas as fases por que passam
até se tornarem borboletas: desde o ovo, à lagarta, crisálida (ou pupa) e, finalmente, ao estado adulto.

“As borboletas são muito diversas, existem em Portugal mais de 350 espécies diurnas, mas as nocturnas
são mais de 2.500”, refere Élio Vicente, sublinhando que a fase adulta, após a metamorfose estar
completa, é a “mais mágica” do seu ciclo de vida.

Algumas borboletas podem levar 22 dias a sair dos casulos, outras sete dias.
— Vasco Alves, técnico do borboletário

O espaço, além de servir de casa para as borboletas, é também um jardim botânico com mais de 120
espécies de plantas, cada uma com as suas funções: umas servem de alimento para as lagartas, outras
para as borboletas fazerem a postura de ovos, outras ainda para ajudar algumas borboletas ou lagartas
a camuflarem-se ou a descansarem.

Aproveitar o momento
Algumas das borboletas já completaram no borboletário o seu ciclo de vida, mas todas as semanas
chegam encomendas dos vários cantos do mundo com mais exemplares, sempre na sua fase de
crisálida, explica Vasco Alves, técnico do borboletário.

Todas as semanas são fixadas crisálidas no berçário, ou “pupário”, onde estão reunidas as condições
para que os insectos possam sair do casulo e emergir como borboletas. No berçário a humidade é mais
alta, atingindo os 80%, mas a temperatura é ligeiramente mais baixa que no exterior.
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O ambiente tropical do borboletário, com temperatura e humidade elevadas, permite a sobrevivência das
borboletas LUÍS FORRA/LUSA
“Algumas podem levar 22 dias a sair dos casulos, outras sete dias. Aqui o ambiente é ainda mais
controlado e a humidade tem de ser mais alta para manter as crisálidas hidratadas”, esclarece Vasco
Alves.

Às pessoas que ali se deslocam é pedido para evitar tocar e agarrar nas borboletas, porque as asas,
constituídas por escamas, são muito frágeis. No entanto, se elas poisarem nas pessoas de livre vontade,
é “aproveitar” o momento, refere.

As borboletas “parecem estar à vontade” com os visitantes e reagir aos estímulos que vêem, diz o
técnico, pelo que se pode associar “alguma emoção” ao seu comportamento. Algumas borboletas são
também territoriais, se preferirem uma determinada planta vão tentar defendê-la de outras borboletas
que se aproximem e tentam afugentá-las, informa Vasco Alves.
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O borboletário tem um "pupário" que recebe semanalmente crisálidas vindas dos vários continentes LUÍS
FORRA/LUSA
Com a abertura do borboletário, o Zoomarine, cuja colecção de animais é essencialmente composta por
animais marinhos e aves, visa também chamar a atenção para a importância dos insectos
na sustentabilidade do planeta, assim como da sua fragilidade.

“Nós estamos a falar de animais que são fundamentais para a sobrevivência de todas as espécies que
existem no nosso planeta. Muita da nossa alimentação depende de animais polinizadores, e as
borboletas, tal como as abelhas, são animais fundamentais nesse equilíbrio da natureza”, conclui Élio
Vicente.

Link Notícia
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“A nossa meta é que a Domes Resorts seja uma referência como
marca de resorts de luxo na Europa”
A Domes Resorts, detida pela família grega Spanos, tem vindo a investir fortemente no
setor hoteleiro nas duas últimas décadas.

A Domes Resorts, detida pela família grega Spanos, tem vindo a investir fortemente no setor hoteleiro
nas duas últimas décadas. O foco, até à data, esteve na Grécia, sendo que o grupo hoteleiro gere
unidades em destinos turísticos como Creta, Corfu e Zante. Mas, conforme explica Vassilis Poravos,
brand & communications manager da marca, à Ambitur.pt, “a nossa meta é que a Domes Resorts seja
uma referência como marca de resorts de luxo na Europa, onde vemos a oportunidade e um mercado
nicho no qual podemos crescer e evoluir”.

O primeiro passo fora de “casa” foi precisamente em Portugal, mais concretamente no Algarve, perto da
marina de Vilamoura, onde a cadeia abriu, em abril deste ano, o Domes Lake Algarve, uma unidade de
luxo com 192 quartos e suites com um lago de água salgada exclusivo e acesso privado à Praia da
Falésia, além de quatro piscinas, restaurantes e o Soma Spa. Recorde-se que se trata da remodelação
completa do antigo The Lake Spa Resort, da Blue & Green, que terminou no ano passado a sua função
de gestora desta unidade, altura em que a mesma foi adquirida pela HIP – Hotel Investment Partners, do
Grupo Blackstone, e a sua nova gestão entregue à Domes Resorts. E o interlocutor indica que a escolha
de Portugal foi clara: “Quando há know how e procura, as oportunidades surgem. Atualmente,
acreditamos que há oportunidades fora da Grécia e foi por isso que demos este passo para Portugal”.

Vassilis Poravos esclarece que, neste momento, “estão muitos projetos em negociação e em análise” e
que o crescimento da marca será alcançado “através de uma mistura de parcerias estratégicas com
investidores institucionais, acordos de gestão ou aluguer com promotores imobiliários independentes e,
claro, ativos adquiridos”.

E adianta que os Domes Resorts surgem em localizações “escolhidas a dedo” de destinos icónicos,
envolvendo o ambiente circundante em todos os aspetos possíveis, desde experiências culturais locais,
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ao design, arquitetura e envolvimento da comunidade local. “Todas as unidades são únicas, galardoadas
e destacam-se pelo design sofisticado, oferta de alojamento luxuoso e serviços refinados”, frisa o
responsável.

O entrevistado garante que a visão do grupo tem sido, desde o início continuar a expandir e a criar
unidades únicas que procuram promover o turismo grego, além de “apoiar os recursos humanos,
contribuir para as comunidades locais e minimizar o impacto ambiental nocivo”.

Vassilis Poravos acrescenta ainda que o grupo está a analisar a possibilidade de expandir também
noutros destinos gregos, como Halkidiki, Cíclades e Rethymnon. Mas também Atenas está na mira da
Domes Resorts.
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VAMUS Algarve - Novo Passe Turístico permite conhecer a região
sem limites
Viajar dentro do principal destino de férias nacional é agora ainda mais fácil: o passe
turístico de transporte que permite aceder a todas as linhas de autocarros “VAMUS
Algarve” já está à venda nas bilheteiras, na rede de postos de venda, na APP e no site
VAMUS Algarve, e nos 20 postos de turismo da Região de Turismo do Algarve.

Viajar dentro do principal destino de férias nacional é agora ainda mais fácil: o passe turístico de
transporte que permite aceder a todas as linhas de autocarros “VAMUS Algarve” já está à venda nas
bilheteiras, na rede de postos de venda, na APP e no site VAMUS Algarve, e nos 20 postos de turismo da
Região de Turismo do Algarve.

Sem um número limite de viagens, o passe turístico é válido por um período de três dias ou sete dias a
partir da primeira validação nas linhas regulares “VAMUS Algarve”, incluindo o serviço Aerobus, que liga o
aeroporto de Faro ao centro da cidade e a Albufeira, Lagoa, Portimão e Lagos, e a nova linha EVA Cliffs
Line, que transporta o viajante por alguns dos principais pontos turísticos do destino em modo hop on
hop off.

“Ligamos o Algarve de uma ponta à outra” é a assinatura do serviço “VAMUS Algarve”, pensado para
residentes e turistas que procuram o autocarro como meio de transporte. A operar desde dezembro de
2021, o serviço trouxe à região uma oferta mais vasta, com novas linhas, horários e frota modernizada.

Consulte aqui todos os horários.

Fonte: AMAL
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