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O programa Algarve seguro 2022 prevê o reforço do dispositivo
de segurança para a região durante os meses de Verão
O programa Algarve seguro 2022 prevê o reforço do dispositivo de segurança para a
região durante os meses de Verão

O programa Algarve seguro 2022 prevê o reforço do dispositivo de segurança para a região durante os
meses de Verão
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MAI assegura que PSP e GNR têm meios para garantir segurança
durante o verão no Algarve - Postal do Algarve
Vários autarcas pediram ao responsável governamental para aumentar o dispositivo de
segurança na região durante todo o ano e não apenas durante a época alta, visto que a
região tem cada vez mais turistas em todos os meses.Vários autarcas pediram ao
responsável governamental para aumentar o dispositivo de segurança na região durante
todo o ano e não apenas durante a época alta, visto que a região tem cada vez mais
turistas em todos os meses.

O ministro da Administração Interna assegurou esta segunda-feira, em Faro, que PSP e GNR têm os
“meios adequados” e estão prontos para garantir a segurança e a tranquilidade a residentes e
veraneantes durante as férias do verão no Algarve.

José Luís Carneiro presidiu à sessão de apresentação do Programa Algarve Seguro 2022, que prevê um
reforço dos dispositivos das forças e serviços de segurança do Ministério da Administração Interna, bem
como dos agentes de Proteção Civil, durante os meses de verão.

Vários autarcas presentes pediram ao responsável governamental para aumentar o dispositivo de
segurança na região durante todo o ano e não apenas durante a época alta, visto que a região tem cada
vez mais turistas em todos os meses.

“A PSP [Polícia de Segurança Pública] e a GNR [Guarda Nacional Republicana] têm os meios adequados e
estarão em prontidão para garantir a segurança e a tranquilidade de todos, residentes e veraneantes”,
disse o ministro da Administração Interna, depois das exposições feitas por vários organismos que, na
sua maioria, reforçam e reafetam efetivos e meios durante as próximas semanas para a região do
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Algarve e até ao final do verão.

“Com efeito, a PSP reforça o Comando Distrital de Faro com equipas do Corpo de Intervenção e reafeta
recursos, em particular às ciclo-patrulhas, aos postos de atendimento turístico e ao projeto Algarve-
Destino Seguro”, explicou José Luís Carneiro, acrescentando que a GNR também vai “reforçar o
respetivo dispositivo”.

Segundo o governante, o reforço irá permitir “incrementar” o número de patrulhas (230 diárias,
principalmente em patrulhas ‘ciclo’ e patrulhas de moto), o número de ações de controlo da velocidade
(1.000 controlos diários) e o número de testes de álcool (250 diariamente).

Quanto à fronteira aérea, José Luís Carneiro sublinhou que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
adotou medidas para a redução dos tempos de espera dos turistas que chegam ao Aeroporto
Internacional de Faro, indicando que o tempo médio está nos 40 minutos.

O ministro da Administração Interna também garantiu que a Proteção Civil, em articulação com a GNR,
as Forças Armadas e as autarquias “estão preparadas” para contrariar o perigo causado pelos incêndios,
através de um “dispositivo robusto” para responder nesta área.

José Luís Carneiro recordou que este será o primeiro verão depois de reduzidas as restrições devido à
pandemia de covid-19 e que, “lamentavelmente”, há um conflito na Ucrânia, o que “provavelmente fará
crescer o número de estrangeiros que se deslocará ao Algarve”.

José Luís Carneiro fez igualmente uma referência ao aumento da população do Algarve, que agora é de
460.000 residentes, a única região, para além da de Lisboa, que cresceu.

“Para este aumento de residentes terá contribuído, de forma inequívoca, o sentimento generalizado de
segurança que se vive na região, que vem atraindo igualmente inúmeros cidadãos estrangeiros”, afirmou
o ministro.

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, o socialista António Miguel Pina, afirmou que o
reforço de meios previsto no Programa Algarve Seguro 2022 “é semelhante ao dos anos passados, mas
é curto”.

“É preciso que o Governo perceba que não só tem de fazer crescer este reforço [de meios durante o
Verão], como o Algarve precisa desses meios durante o ano inteiro”, disse António Miguel Pina à
margem da sessão, insistindo que “o Algarve não é só o verão”.

O presidente da Câmara de Faro, o social-democrata Guilherme Bacalhau, também defendeu a
“necessidade de reforço na segurança não apenas nos meses de verão, mas todo o ano”, e lançou o
desafio para que “no próximo ano se possa ter um Algarve Seguro para o ano todo”.

Confrontado com estas declarações, o ministro da Administração Interna afirmou que agora se está “a
trabalhar para a época balnear” 2022, mas que também “neste momento” está em curso um processo
de contratação de “mais 2.600 agentes da PSP e militares da GNR”.

“Naturalmente que esses agentes da PSP e guardas republicanos, mal estejam integrados nas respetivas
forças, serão direcionados em função do diagnóstico das necessidades feitas por cada um dos
comandos”, disse José Luís Carneiro, acrescentando que serão utilizados para reforçar a capacidade de
resposta em matéria de segurança “durante todo o ano”.
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Programa 'Algarve seguro' gera controvérsia - Renascença
O Algarve vai receber mais meios de segurança durante a época alta. Para o Ministro da
Administração Interna esse reforço é suficiente para responder às necessidades, mas o
representante dos autarcas na região discorda.

Com a chegada do Verão aumenta o número de habitantes e também o risco de incêndio no Algarve.
Por isso, uma vez mais foi apresentado o programa "Algarve Seguro". Este ano, o reforço prevê mais
nove ambulâncias do INEM e no Aeroporto de Faro há um aumento de 20 elementos do SEF. Ao todo
vão estar 1.191 bombeiros e 230 patrulhas diárias da GNR. Para o ministro da Administração Interna
trata-se de um reforço suficiente para responder às necessidades na região, mas os autarcas pedem
mais.

"Este reforço é semelhante ao dos anos passados, mas é curto. O Algarve tem crescido cada vez mais e
a segurança é para nós um dado fundamental. Se calhar podíamos retirar alguns efetivos daquele reforço
nas estradas, onde a sinistralidade é algo razoável, e colocar onde fazem mais falta como nas praias, na
atividade noturna, próximo das populações do interior. Portanto o foco não está nas multas", afirma
António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve. O também presidente da Câmara de
Olhão diz que faltam efetivos principalmente nas forças de GNR e pede que se crie um batalhão regional
para o combate aos fogos florestais, considerando insuficiente depender das associações voluntárias.

"Não podemos deixar o menino cair na água do banho. O Algarve é uma região segura e isso faz parte
do património que temos como região turística que recebe muitas pessoas da Europa e do Mundo, mas
não podemos deixar cair esse património".

Apesar do representante dos autarcas na região pedir mais meios, o Ministro da Administração Interna
prefere destacar o trabalho feito pelas entidades envolvidas. "Naturalmente que todos os autarcas do
país gostariam de ter mais meios e mais efetivos, mas aquilo que é preciso recordar é que as forças e
serviços de segurança fazem aqui um grande trabalho de cooperação."
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De acordo com os CENSOS 2021, o Algarve aumentou o número de residentes por comparação com
2011 em cerca de 4%. Um aumento que faz com que os autarcas peçam que o programa não fique
apenas pelo verão. No entanto, o Ministro José Luís Carneiro diz que agora o foco está nesta época alta
a sul do país e que aí há um reforço significativo. "Há mais meios humanos, mais materiais e agora
também temos o uso das novas tecnologias para antever e prevenir atuando com níveis de prevenção
mais elevados".

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve diz que aguarda uma reunião com o ministro para
mostrar a necessidade de aumentar ainda mais este reforço.
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Governo diz que Algarve está preparado para Verão seguro, mas
autarcas queriam mais
Dispositivo de segurança foi apresentado ontem, em Faro

O ministro da Administração Interna garante que Algarve «está preparado» para receber os turistas com
segurança, durante o Verão, mas os autarcas queriam mais. António Pina, presidente da AMAL –
Comunidade Intermunicipal do Algarve, defende que o reforço de meios para a região é «curto» e
deveria ir além do Verão, prolongando-se ao longo de todo o ano.

O edifício da Região de Turismo do Algarve, em Faro, foi palco da tradicional apresentação do programa
“Algarve Seguro” que, Verão após Verão, quer reforçar a segurança da região durante a época de maior
afluência turística.

As novidades para o Verão deste ano – que será de verdadeira retoma do turismo – não são muitas.

Tal como é hábito, voltará a haver um reforço de meios da GNR, com 230 patrulhas diárias e 1000
controlos de velocidade todos os dias, da PSP, com a vinda de duas equipas do Corpo de Intervenção
para Portimão, Lagos, Tavira e Vila Real de Santo António, e do próprio Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF) que terá um total de 109 elementos afetos durante o Verão.

Da parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o dispositivo de prevenção de combate a incêndios
tem um total de 776 operacionais, com cinco meios aéreos prontos a atuar em caso de fogo.
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José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, não tem dúvidas de que o Algarve está «bem
preparado».

«As forças e serviços de segurança fazem aqui um grande trabalho de cooperação. É talvez a dimensão
que vale a pena sublinhar: esse importante espírito de cooperação para garantir, numa região do país
que cresceu em termos de população, e recebe milhares de visitantes, continua a ser vista como
segura», disse, em declarações aos jornalistas.

Para o governante, o dispositivo «permite afirmar que estamos preparados para aquelas que são as
ameaças e desafios com que estamos confrontados».

Só que, referiu, também há os imponderáveis.

«Naturalmente que a previsão da afetação de meios por vezes é surpreendida por epifenómenos:
estando hoje mais preparados, mas há casos que ultrapassam a capacidade de previsão», considerou.

Depois de dois anos de verdadeiras condicionantes devido à pandemia, este será o primeiro Verão à séria
desde 2019.

Segundo José Luís Carneiro, os níveis de procura estão mesmo «acima dos picos de 2019», versão
corroborada por João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, e pelos autarcas.

Por isso, foi da voz de António Pina, líder da AMAL, que vieram as críticas a um reforço de meios «curto»
para a região e que deveria ter ido mais além.

«O Algarve tem crescido – e tem crescido cada vez mais. A segurança é fundamental para a nossa
oferta turística e é preciso que o Governo perceba que não só tem de fazer crescer este reforço, como
o Algarve é o ano inteiro», disse, em declarações aos jornalistas.

Além da necessidade de encarar «de frente» o problema dos fogos, criando um «batalhão regional
profissional», o também presidente da Câmara de Olhão deu como exemplo a GNR.

«As aldeias e as vilas muitas vezes têm poucos efetivos. Talvez pudéssemos tirar algum daquele reforço
nas estradas, onde a sinistralidade já é razoável. Esses efetivos fazem falta nas praias, na atividade
noturna e no interior. O foco não está nas multas», atirou.

José Luís Carneiro, em relação à GNR e PSP, garantiu que está em curso a contratação de mais «1600»
pessoas e que, mal estejam integradas nas respetivas forças, serão «direcionadas em função do
diagnóstico das necessidades».

Apesar das críticas, António Pina, presidente da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve,  não
deixa de prever um «grande Verão».

«Agora, não podemos deixar cair o menino na água do banho. O Algarve é uma região segura e isso faz
parte do nosso património e exigimos sempre a manutenção desses níveis de segurança», concluiu.

Fotos: Pedro Lemos | Sul Informação
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MAI assegura que PSP e GNR têm meios para garantir segurança
durante o verão no Algarve
O ministro da Administração Interna assegurou hoje, em Faro, que PSP e GNR têm os
"meios adequados" e estão prontos para garantir a segurança e a tranquilidade a
residentes e veraneantes durante as férias do verão no Algarve

José Luís Carneiro presidiu à sessão de apresentação do Programa Algarve Seguro 2022, que prevê um
reforço dos dispositivos das forças e serviços de segurança do Ministério da Administração Interna, bem
como dos agentes de Proteção Civil, durante os meses de verão.

Vários autarcas presentes pediram ao responsável governamental para aumentar o dispositivo de
segurança na região durante todo o ano e não apenas durante a época alta, visto que a região tem cada
vez mais turistas em todos os meses.

“A PSP [Polícia de Segurança Pública] e a GNR [Guarda Nacional Republicana] têm os meios adequados e
estarão em prontidão para garantir a segurança e a tranquilidade de todos, residentes e veraneantes”,
disse o ministro da Administração Interna, depois das exposições feitas por vários organismos que, na
sua maioria, reforçam e reafetam efetivos e meios durante as próximas semanas para a região do
Algarve e até ao final do verão.

“Com efeito, a PSP reforça o Comando Distrital de Faro com equipas do Corpo de Intervenção e reafeta
recursos, em particular às ciclo-patrulhas, aos postos de atendimento turístico e ao projeto Algarve-
Destino Seguro”, explicou José Luís Carneiro, acrescentando que a GNR também vai “reforçar o
respetivo dispositivo”.

Segundo o governante, o reforço irá permitir “incrementar” o número de patrulhas (230 diárias,
principalmente em patrulhas ‘ciclo’ e patrulhas de moto), o número de ações de controlo da velocidade
(1.000 controlos diários) e o número de testes de álcool (250 diariamente).

Quanto à fronteira aérea, José Luís Carneiro sublinhou que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
adotou medidas para a redução dos tempos de espera dos turistas que chegam ao Aeroporto
Internacional de Faro, indicando que o tempo médio está nos 40 minutos.

O ministro da Administração Interna também garantiu que a Proteção Civil, em articulação com a GNR,
as Forças Armadas e as autarquias “estão preparadas” para contrariar o perigo causado pelos incêndios,
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através de um “dispositivo robusto” para responder nesta área.

José Luís Carneiro recordou que este será o primeiro verão depois de reduzidas as restrições devido à
pandemia de covid-19 e que, “lamentavelmente”, há um conflito na Ucrânia, o que “provavelmente fará
crescer o número de estrangeiros que se deslocará ao Algarve”.

José Luís Carneiro fez igualmente uma referência ao aumento da população do Algarve, que agora é de
460.000 residentes, a única região, para além da de Lisboa, que cresceu.

“Para este aumento de residentes terá contribuído, de forma inequívoca, o sentimento generalizado de
segurança que se vive na região, que vem atraindo igualmente inúmeros cidadãos estrangeiros”, afirmou
o ministro.

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, o socialista António Miguel Pina, afirmou que o
reforço de meios previsto no Programa Algarve Seguro 2022 “é semelhante ao dos anos passados, mas
é curto”.

“É preciso que o Governo perceba que não só tem de fazer crescer este reforço [de meios durante o
Verão], como o Algarve precisa desses meios durante o ano inteiro”, disse António Miguel Pina à
margem da sessão, insistindo que “o Algarve não é só o verão”.

O presidente da Câmara de Faro, o social-democrata Guilherme Bacalhau, também defendeu a
“necessidade de reforço na segurança não apenas nos meses de verão, mas todo o ano”, e lançou o
desafio para que “no próximo ano se possa ter um Algarve Seguro para o ano todo”.

Confrontado com estas declarações, o ministro da Administração Interna afirmou que agora se está “a
trabalhar para a época balnear” 2022, mas que também “neste momento” está em curso um processo
de contratação de “mais 2.600 agentes da PSP e militares da GNR”.

“Naturalmente que esses agentes da PSP e guardas republicanos, mal estejam integrados nas respetivas
forças, serão direcionados em função do diagnóstico das necessidades feitas por cada um dos
comandos”, disse José Luís Carneiro, acrescentando que serão utilizados para reforçar a capacidade de
resposta em matéria de segurança “durante todo o ano”.

FPB // VAM
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MAI assegura que PSP e GNR têm meios para garantir segurança
durante o verão no Algarve
O ministro da Administração Interna assegurou que existem os meios suficientes para
começar a época balnear no Algarve de forma segura. Vários autarcas pedem
"dispositivo de segurança todo o ano".

O ministro da Administração Interna assegurou esta segunda-feira, em Faro, que PSP e GNR têm os
“meios adequados” e estão prontos para garantir a segurança e a tranquilidade a residentes e
veraneantes durante as férias do verão no Algarve.

José Luís Carneiro presidiu à sessão de apresentação do Programa Algarve Seguro 2022, que prevê um
reforço dos dispositivos das forças e serviços de segurança do Ministério da Administração Interna, bem
como dos agentes de Proteção Civil, durante os meses de verão.

Vários autarcas presentes pediram ao responsável governamental para aumentar o dispositivo de
segurança na região durante todo o ano e não apenas durante a época alta, visto que a região tem cada
vez mais turistas em todos os meses.

“A PSP [Polícia de Segurança Pública] e a GNR [Guarda Nacional Republicana] têm os meios adequados e
estarão em prontidão para garantir a segurança e a tranquilidade de todos, residentes e veraneantes”,
disse o ministro da Administração Interna, depois das exposições feitas por vários organismos que, na
sua maioria, reforçam e reafetam efetivos e meios durante as próximas semanas para a região do
Algarve e até ao final do verão.

“Com efeito, a PSP reforça o Comando Distrital de Faro com equipas do Corpo de Intervenção e reafeta
recursos, em particular às ciclo-patrulhas, aos postos de atendimento turístico e ao projeto Algarve-
Destino Seguro”, explicou José Luís Carneiro, acrescentando que a GNR também vai “reforçar o
respetivo dispositivo”.

Segundo o governante, o reforço irá permitir “incrementar” o número de patrulhas (230 diárias,
principalmente em patrulhas ‘ciclo’ e patrulhas de moto), o número de ações de controlo da velocidade
(1.000 controlos diários) e o número de testes de álcool (250 diariamente).

Quanto à fronteira aérea, José Luís Carneiro sublinhou que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
adotou medidas para a redução dos tempos de espera dos turistas que chegam ao Aeroporto
Internacional de Faro, indicando que o tempo médio está nos 40 minutos.

O ministro da Administração Interna também garantiu que a Proteção Civil, em articulação com a GNR,
as Forças Armadas e as autarquias “estão preparadas” para contrariar o perigo causado pelos incêndios,
através de um “dispositivo robusto” para responder nesta área.

José Luís Carneiro recordou que este será o primeiro verão depois de reduzidas as restrições devido à
pandemia de Covid-19 e que, “lamentavelmente”, há um conflito na Ucrânia, o que “provavelmente fará
crescer o número de estrangeiros que se deslocará ao Algarve”.

José Luís Carneiro fez igualmente uma referência ao aumento da população do Algarve, que agora é de
460.000 residentes, a única região, para além da de Lisboa, que cresceu.

“Para este aumento de residentes terá contribuído, de forma inequívoca, o sentimento generalizado de
segurança que se vive na região, que vem atraindo igualmente inúmeros cidadãos estrangeiros”, afirmou
o ministro.
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O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, o socialista António Miguel Pina, afirmou que o
reforço de meios previsto no Programa Algarve Seguro 2022 “é semelhante ao dos anos passados, mas
é curto”.

“É preciso que o Governo perceba que não só tem de fazer crescer este reforço [de meios durante o
Verão], como o Algarve precisa desses meios durante o ano inteiro”, disse António Miguel Pina à
margem da sessão, insistindo que “o Algarve não é só o verão”.

O presidente da Câmara de Faro, o social-democrata Guilherme Bacalhau, também defendeu a
“necessidade de reforço na segurança não apenas nos meses de verão, mas todo o ano”, e lançou o
desafio para que “no próximo ano se possa ter um Algarve Seguro para o ano todo”.

Confrontado com estas declarações, o ministro da Administração Interna afirmou que agora se está “a
trabalhar para a época balnear” 2022, mas que também “neste momento” está em curso um processo
de contratação de “mais 2.600 agentes da PSP e militares da GNR”.

“Naturalmente que esses agentes da PSP e guardas republicanos, mal estejam integrados nas respetivas
forças, serão direcionados em função do diagnóstico das necessidades feitas por cada um dos
comandos”, disse José Luís Carneiro, acrescentando que serão utilizados para reforçar a capacidade de
resposta em matéria de segurança “durante todo o ano”.
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MAI assegura que PSP e GNR têm meios para garantir segurança
durante o verão no Algarve - Impala
O ministro da Administração Interna assegurou hoje, em Faro, que PSP e GNR têm os
"meios adequados" e estão prontos para garantir a segurança e a tranquilidade a
residentes e veraneantes durante as férias do verão no Algarve. - Impala

José Luís Carneiro presidiu à sessão de apresentação do Programa Algarve Seguro 2022, que prevê um
reforço dos dispositivos das forças e serviços de segurança do Ministério da Administração Interna, bem
como dos agentes de Proteção Civil, durante os meses de verão.

Vários autarcas presentes pediram ao responsável governamental para aumentar o dispositivo de
segurança na região durante todo o ano e não apenas durante a época alta, visto que a região tem cada
vez mais turistas em todos os meses.

“A PSP [Polícia de Segurança Pública] e a GNR [Guarda Nacional Republicana] têm os meios adequados e
estarão em prontidão para garantir a segurança e a tranquilidade de todos, residentes e veraneantes”,
disse o ministro da Administração Interna, depois das exposições feitas por vários organismos que, na
sua maioria, reforçam e reafetam efetivos e meios durante as próximas semanas para a região do
Algarve e até ao final do verão.

“Com efeito, a PSP reforça o Comando Distrital de Faro com equipas do Corpo de Intervenção e reafeta
recursos, em particular às ciclo-patrulhas, aos postos de atendimento turístico e ao projeto Algarve-
Destino Seguro”, explicou José Luís Carneiro, acrescentando que a GNR também vai “reforçar o
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respetivo dispositivo”.

Segundo o governante, o reforço irá permitir “incrementar” o número de patrulhas (230 diárias,
principalmente em patrulhas ‘ciclo’ e patrulhas de moto), o número de ações de controlo da velocidade
(1.000 controlos diários) e o número de testes de álcool (250 diariamente).

Quanto à fronteira aérea, José Luís Carneiro sublinhou que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
adotou medidas para a redução dos tempos de espera dos turistas que chegam ao Aeroporto
Internacional de Faro, indicando que o tempo médio está nos 40 minutos.

O ministro da Administração Interna também garantiu que a Proteção Civil, em articulação com a GNR,
as Forças Armadas e as autarquias “estão preparadas” para contrariar o perigo causado pelos incêndios,
através de um “dispositivo robusto” para responder nesta área.

José Luís Carneiro recordou que este será o primeiro verão depois de reduzidas as restrições devido à
pandemia de covid-19 e que, “lamentavelmente”, há um conflito na Ucrânia, o que “provavelmente fará
crescer o número de estrangeiros que se deslocará ao Algarve”.

José Luís Carneiro fez igualmente uma referência ao aumento da população do Algarve, que agora é de
460.000 residentes, a única região, para além da de Lisboa, que cresceu.

“Para este aumento de residentes terá contribuído, de forma inequívoca, o sentimento generalizado de
segurança que se vive na região, que vem atraindo igualmente inúmeros cidadãos estrangeiros”, afirmou
o ministro.

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, o socialista António Miguel Pina, afirmou que o
reforço de meios previsto no Programa Algarve Seguro 2022 “é semelhante ao dos anos passados, mas
é curto”.

“É preciso que o Governo perceba que não só tem de fazer crescer este reforço [de meios durante o
Verão], como o Algarve precisa desses meios durante o ano inteiro”, disse António Miguel Pina à
margem da sessão, insistindo que “o Algarve não é só o verão”.

O presidente da Câmara de Faro, o social-democrata Guilherme Bacalhau, também defendeu a
“necessidade de reforço na segurança não apenas nos meses de verão, mas todo o ano”, e lançou o
desafio para que “no próximo ano se possa ter um Algarve Seguro para o ano todo”.

Confrontado com estas declarações, o ministro da Administração Interna afirmou que agora se está “a
trabalhar para a época balnear” 2022, mas que também “neste momento” está em curso um processo
de contratação de “mais 2.600 agentes da PSP e militares da GNR”.

“Naturalmente que esses agentes da PSP e guardas republicanos, mal estejam integrados nas respetivas
forças, serão direcionados em função do diagnóstico das necessidades feitas por cada um dos
comandos”, disse José Luís Carneiro, acrescentando que serão utilizados para reforçar a capacidade de
resposta em matéria de segurança “durante todo o ano”.

FPB // VAM

By Impala News / Lusa
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Risco também existe em Portugal, mas está mais longe
A inflação já está alta e a economia portuguesa pode estagnar nos próximos trimestres,
sobretudo se os receios de contração na Zona Euro se verificarem, admitem analistas.
Risco de estagflação também existe, mas não para já.
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Hotéis. Venda cai com a retoma do turismo em Portugal
Recuperação do turismo estimulou atividade ligada ao setor
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Pilotos da TAP decidem “não fazer greve”
Os pilotos da T AP associados do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) que
estiveram reunidos ontem à tarde deliberaram “não fazer greve”
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Seca: Falta trabalho para aumentar rega com água tratada no
Algarve - Postal do Algarve
A duplicação da utilização de águas residuais tratadas para rega até final do ano no
Algarve implica investir e construir infraestruturas para transportá-la da origem ao
destino e falta fazer esse trabalho, alertou um especialista da Universidade do Algarve.A
duplicação da utilização de águas residuais tratadas para rega até final do ano no Algarve
implica investir e construir infraestruturas para transportá-la da origem ao destino e falta
fazer esse trabalho, alertou um especialista da Universidade do Algarve.

O diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve (UAlg) advertiu que é
necessário primeiro perceber onde estão as Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e quem
são os destinatários dessa água não potável que pode ser utilizada na rega de culturas ou campos de
golfe para depois definir o tipo de investimento necessário para transportar essa água até ao destino.

Carlos Guerrero comentou assim à agência Lusa o objetivo definido pela Comissão Permanente de
Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca de “alargar o uso de águas reutilizada
para fins que não carecem de água potável, nomeadamente na rega de culturas permanentes e no
suporte a ecossistemas”.

De acordo com a Comissão, “neste momento, no Algarve, já é usado um hectómetro cúbico de água
reutilizada, prevendo-se a duplicação deste valor até ao final do ano”, mas o professor universitário
considerou que há outras medidas que também podem ajudar a poupar água e aumentar as reservas
deste bem para permitir o seu uso na agricultura e fazer o abastecimento humano.

“O problema de duplicar [as águas residuais tratadas para rega] passa por promover e instalar as
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infraestruturas necessárias para levar a água onde ela é necessária. Estou a falar de água resultante das
Estações de Tratamento de Águas Residuais, que não se podem deslocar e não são móveis, estão bem
fixas”, afirmou o professor universitário.

A mesma fonte disse que o Algarve “tem um conjunto de ETAR que custaram milhões” e têm “tecnologia
de ponta do ponto de vista do tratamento de água”, mas sublinhou que, “depois, essa água tratada tem
de ser levada para os sítios onde é necessária”, como os espaços verdes nas cidades, os campos de
golfe, ou algumas culturas arbóreas”.

“Acho que falta criar essas infraestruturas e, antes disso, saber quem as vai pagar. É preciso ter de base
os projetos de instalação e conhecer as necessidades, não só de tubagens, como de estações
elevatórias e todas as infraestruturas necessárias para mover a água”, exemplificou.

Carlos Guerrero frisou “que falta explicar e ser definido quem paga estas estruturas”, saber se “é quem
produz a água, quem a vai utilizar ou o cidadão comum”, e nenhuma destas questões está já definida,
acrescentou.

Carlos Guerrero considerou que a redução das disponibilidades de água por efeitos da seca e das
alterações climáticas é uma realidade que pode ser “mitigada” também com outras medidas
“complementares”, como a instalação de tecnologias de apoio à gestão de rega na agricultura, a
sensibilização das pessoas para a poupança ou o combate a perdas na rede de abastecimento, que
davam para, assegurou, “regar os 40 de campos de golfe do Algarve”.

Outra das medidas preconizadas pela Comissão foi a reativação de captações subterrâneas, que a
também docente da Universidade do Algarve Carla Antunes disse ser das “mais fáceis e rápidas” de
implementar.

“Embora se considere que os recursos hídricos subterrâneos são uma reserva estratégica e como
alternativa última, se calhar, no imediato, se continuarmos com esta seca, teremos mesmo de recorrer
às águas subterrâneas”, afirmou Carla Ventura, frisando que “não há uma solução ótima” e será com
“pequenas soluções” que se vai “conseguir ultrapassar esta seca”.
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Seca: Falta trabalho para aumentar rega com água tratada no
Algarve - O Algarve
A duplicação da utilização de águas residuais tratadas para rega até final do ano no
Algarve implica investir e construir infraestruturas para transportá-la da origem ao
destino e falta fazer esse trabalho, alertou um especialista da Universidade do Algarve.

A duplicação da utilização de águas residuais tratadas para rega até final do ano no Algarve implica
investir e construir infraestruturas para transportá-la da origem ao destino e falta fazer esse trabalho,
alertou um especialista da Universidade do Algarve.

O diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve (UAlg) advertiu que é
necessário primeiro perceber onde estão as Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e quem
são os destinatários dessa água não potável que pode ser utilizada na rega de culturas ou campos de
golfe para depois definir o tipo de investimento necessário para transportar essa água até ao destino.

Carlos Guerrero comentou assim à agência Lusa o objetivo definido pela Comissão Permanente de
Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca de “alargar o uso de águas reutilizada
para fins que não carecem de água potável, nomeadamente na rega de culturas permanentes e no
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suporte a ecossistemas”.

De acordo com a Comissão, “neste momento, no Algarve, já é usado um hectómetro cúbico de água
reutilizada, prevendo-se a duplicação deste valor até ao final do ano”, mas o professor universitário
considerou que há outras medidas que também podem ajudar a poupar água e aumentar as reservas
deste bem para permitir o seu uso na agricultura e fazer o abastecimento humano.

“O problema de duplicar [as águas residuais tratadas para rega] passa por promover e instalar as
infraestruturas necessárias para levar a água onde ela é necessária. Estou a falar de água resultante das
Estações de Tratamento de Águas Residuais, que não se podem deslocar e não são móveis, estão bem
fixas”, afirmou o professor universitário.

A mesma fonte disse que o Algarve “tem um conjunto de ETAR que custaram milhões” e têm “tecnologia
de ponta do ponto de vista do tratamento de água”, mas sublinhou que, “depois, essa água tratada tem
de ser levada para os sítios onde é necessária”, como os espaços verdes nas cidades, os campos de
golfe, ou algumas culturas arbóreas”.

“Acho que falta criar essas infraestruturas e, antes disso, saber quem as vai pagar. É preciso ter de base
os projetos de instalação e conhecer as necessidades, não só de tubagens, como de estações
elevatórias e todas as infraestruturas necessárias para mover a água”, exemplificou.

Carlos Guerrero frisou “que falta explicar e ser definido quem paga estas estruturas”, saber se “é quem
produz a água, quem a vai utilizar ou o cidadão comum”, e nenhuma destas questões está já definida,
acrescentou.

Carlos Guerrero considerou que a redução das disponibilidades de água por efeitos da seca e das
alterações climáticas é uma realidade que pode ser “mitigada” também com outras medidas
“complementares”, como a instalação de tecnologias de apoio à gestão de rega na agricultura, a
sensibilização das pessoas para a poupança ou o combate a perdas na rede de abastecimento, que
davam para, assegurou, “regar os 40 de campos de golfe do Algarve”.

Outra das medidas preconizadas pela Comissão foi a reativação de captações subterrâneas, que a
também docente da Universidade do Algarve Carla Antunes disse ser das “mais fáceis e rápidas” de
implementar.

“Embora se considere que os recursos hídricos subterrâneos são uma reserva estratégica e como
alternativa última, se calhar, no imediato, se continuarmos com esta seca, teremos mesmo de recorrer
às águas subterrâneas”, afirmou Carla Ventura, frisando que “não há uma solução ótima” e será com
“pequenas soluções” que se vai “conseguir ultrapassar esta seca”.

Lusa
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Federação diz que a “maioria dos campos de golfe têm sistemas
de rega modernos”
O presidente da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) defendeu hoje que "a maioria dos
campos de golfe têm sistemas de rega altamente modernos", que permitem "não gastar
qualquer gota de água que não seja absolutamente necessária"

“Isto, porque são empresas que têm que ter operações rentáveis e, portanto, não têm qualquer
interesse em gastar eletricidade e água a mais, quando não é necessário”, justificou Miguel Franco de
Sousa, reagindo a declarações do ministro do Ambiente e Ação Climática, numa entrevista à Lusa, a
propósito da seca que o país atravessa.

Duarte Cordeiro pediu hoje aos investidores em empreendimentos de campos de golfe que procurem
alternativas para “regar” os campos e Miguel Franco de Sousa, apesar de reconhecer que ainda existem
“alguns que carecem de requalificação dos seus sistemas de rega”, “uma ínfima parte”, garante que “a
esmagadora maioria e, em particular no Algarve, onde o problema é maior, os campos têm sistemas de
rega e drenagem já muito bons”, sendo que “o consumo de água é levado ao mínimo”.

“Esta questão coloca-se não tanto na região de Lisboa e Porto, mas fundamentalmente no Algarve.
Agora, importa perceber qual é a quantidade de água que é consumida por cada um dos setores e os
campos de golfe do Algarve consomem apenas 6,4% do total de água consumida nesta região. O setor
que mais consome é o agrícola, com quase 57%, seguindo-se obviamente o consumo urbano, que são
28,6%”, aponta Franco de Sousa, alegando que o “golfe não é o ‘elefante na sala'”.

Além de avançar que no “Algarve existe uma indústria muito mais moderna e profissionalizada, sendo
que esse tipo de sistemas está a ser implementado na sua larga maioria, assim como nos novos campos
na região de Lisboa e na zona litoral do Alentejo”, o líder federativo diz ser ainda relevante perceber “qual
a importância de cada um destes setores”.

“Não falo do residencial, que é obviamente um setor básico e fundamental, mas qual é o impacto sócio-
económico do golfe na região? O golfe representa cerca de 13% do valor acrescentado bruto no Algarve,
em resultado dos 500 milhões de euros de impacto direto induzido na economia da região, gera cerca de
17 mil postos de trabalho, que são mantidos ao longo de todo o ano, graças a todo o ecossistema do
golfe, e emprega diretamente duas mil pessoas”, sublinhou.

Já quanto à agricultura, Miguel Franco de Sousa diz representar “apenas 3% do valor acrescentado bruto

25/32



da região, à volta dos 115 milhões de euros, e que inclui setores como a produção animal, a caça, as
florestas, as pescas”.

“Na questão da agricultura houve um crescimento brutal, na ordem dos 50%, entre 2012 e 2017, em
que se aprovaram projetos e culturas diferentes que requerem muito consumo de água, quando não
existe água”, recorda, sustentando que o “Estado tem que olhar para aquelas que são as suas
responsabilidades”.

“Vejo com alguma perplexidade como é que um responsável do Governo se demite das suas
responsabilidades, seja na requalificação das barragens, lagoas, na construção de ETARS e de centrais de
dessalinização. Olhamos para países como Espanha e até Israel e vemos que aqui ao lado, por exemplo,
existem duas mil ETARS e nós aqui temos meia dúzia”, frisou.

O dirigente partilha da opinião que Portugal tem de “apostar em ETARS, centrais de dessalinização e não
se pode simplesmente dizer que os investidores dos campos de golfe têm que ter cuidado e gastar
menos, porque não vai haver água. E então qual é a responsabilidade do Estado neste processo?”

“O golfe tem investido muito na requalificação, há campos que têm feito esse trabalho de uma forma
absolutamente extraordinária. Aquilo que se pede é que o Estado também faça o seu trabalho, não se
demita das suas responsabilidades e não encontre bodes expiatórios quando há falta de água. Os
campos de golfe, que consomem 6,4 % de água, não são o demónio, não são o elefante na sala e não
deixam o país em seca”, esclarece, dando ainda como exemplo as 70 centrais de dessalinização em
Espanha.

Além de aproveitar para questionar o Ministro sobre “os planos do Governo para que se possa reter
melhor as águas das chuvas, gerir melhor os sistemas de rega que vêm das barragens, que tipo de
ETARS e de centrais de dessalinização podem ser construídas”, o dirigente adianta que só “as perdas de
água nas redes de abastecimento públicas são o suficiente para regar 400 a 500 campos de golfe”.

SRYS // VR
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Federação diz que a "maioria dos campos de golfe têm sistemas
de rega modernos" - Impala
O presidente da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) defendeu hoje que "a maioria dos
campos de golfe têm sistemas de rega altamente modernos", que permitem "não gastar
qualquer gota de água que não seja absolutamente necessária". - Impala

“Isto, porque são empresas que têm que ter operações rentáveis e, portanto, não têm qualquer
interesse em gastar eletricidade e água a mais, quando não é necessário”, justificou Miguel Franco de
Sousa, reagindo a declarações do ministro do Ambiente e Ação Climática, numa entrevista à Lusa, a
propósito da seca que o país atravessa.

Duarte Cordeiro pediu hoje aos investidores em empreendimentos de campos de golfe que procurem
alternativas para “regar” os campos e Miguel Franco de Sousa, apesar de reconhecer que ainda existem
“alguns que carecem de requalificação dos seus sistemas de rega”, “uma ínfima parte”, garante que “a
esmagadora maioria e, em particular no Algarve, onde o problema é maior, os campos têm sistemas de
rega e drenagem já muito bons”, sendo que “o consumo de água é levado ao mínimo”.

“Esta questão coloca-se não tanto na região de Lisboa e Porto, mas fundamentalmente no Algarve.
Agora, importa perceber qual é a quantidade de água que é consumida por cada um dos setores e os
campos de golfe do Algarve consomem apenas 6,4% do total de água consumida nesta região. O setor
que mais consome é o agrícola, com quase 57%, seguindo-se obviamente o consumo urbano, que são
28,6%”, aponta Franco de Sousa, alegando que o “golfe não é o ‘elefante na sala'”.

Além de avançar que no “Algarve existe uma indústria muito mais moderna e profissionalizada, sendo
que esse tipo de sistemas está a ser implementado na sua larga maioria, assim como nos novos campos
na região de Lisboa e na zona litoral do Alentejo”, o líder federativo diz ser ainda relevante perceber “qual
a importância de cada um destes setores”.
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“Não falo do residencial, que é obviamente um setor básico e fundamental, mas qual é o impacto sócio-
económico do golfe na região? O golfe representa cerca de 13% do valor acrescentado bruto no Algarve,
em resultado dos 500 milhões de euros de impacto direto induzido na economia da região, gera cerca de
17 mil postos de trabalho, que são mantidos ao longo de todo o ano, graças a todo o ecossistema do
golfe, e emprega diretamente duas mil pessoas”, sublinhou.

Já quanto à agricultura, Miguel Franco de Sousa diz representar “apenas 3% do valor acrescentado bruto
da região, à volta dos 115 milhões de euros, e que inclui setores como a produção animal, a caça, as
florestas, as pescas”.

“Na questão da agricultura houve um crescimento brutal, na ordem dos 50%, entre 2012 e 2017, em
que se aprovaram projetos e culturas diferentes que requerem muito consumo de água, quando não
existe água”, recorda, sustentando que o “Estado tem que olhar para aquelas que são as suas
responsabilidades”.

“Vejo com alguma perplexidade como é que um responsável do Governo se demite das suas
responsabilidades, seja na requalificação das barragens, lagoas, na construção de ETARS e de centrais de
dessalinização. Olhamos para países como Espanha e até Israel e vemos que aqui ao lado, por exemplo,
existem duas mil ETARS e nós aqui temos meia dúzia”, frisou.

O dirigente partilha da opinião que Portugal tem de “apostar em ETARS, centrais de dessalinização e não
se pode simplesmente dizer que os investidores dos campos de golfe têm que ter cuidado e gastar
menos, porque não vai haver água. E então qual é a responsabilidade do Estado neste processo?”

“O golfe tem investido muito na requalificação, há campos que têm feito esse trabalho de uma forma
absolutamente extraordinária. Aquilo que se pede é que o Estado também faça o seu trabalho, não se
demita das suas responsabilidades e não encontre bodes expiatórios quando há falta de água. Os
campos de golfe, que consomem 6,4 % de água, não são o demónio, não são o elefante na sala e não
deixam o país em seca”, esclarece, dando ainda como exemplo as 70 centrais de dessalinização em
Espanha.

Além de aproveitar para questionar o Ministro sobre “os planos do Governo para que se possa reter
melhor as águas das chuvas, gerir melhor os sistemas de rega que vêm das barragens, que tipo de
ETARS e de centrais de dessalinização podem ser construídas”, o dirigente adianta que só “as perdas de
água nas redes de abastecimento públicas são o suficiente para regar 400 a 500 campos de golfe”.

SRYS // VR

By Impala News / Lusa
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Turismo pesa 8% do PIB
Em 2021, o T urismo contribuiu com 16,8 mil milhões de euros para o PIB nacional, de
forma direta e indireta. O  valor traduz 8% do total do PIB nacional, ficando ainda abaixo
dos níveis de 2019, quando se situava em 11,8%. Já o consumo de turismo no país
totalizou 21.334 milhões de euros (10,1%) do PIB.

Em 2021, o Turismo contribuiu 16,8 mil milhões de euros para o PIB nacional, de forma direta e indireta.
O valor traduz 8% do total do PIB e uma subida de 1,4 pontos percentuais face ao peso do Turismo na
economia nacional em 2020, quando ascendia a 6,6% do PIB, segundo os dados divulgados esta
segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística que publica a estimativa preliminar da Conta Satélite
do setor para 2021.

Esta subida vem à boleia do aumento do valor acrescentado bruto (VAB) gerado pelo Turismo no ano
passado, que totalizou 10.671 milhões de euros - aumentou 27,3% face a 2020, em termos nominais
- e, em 2021, representou 5,8% deste indicador a nível nacional. Em 2020, o VAB do setor traduzia
4,8% a nível nacional.

É através do VAB que é medida a contribuição da atividade turística na economia nacional, através da
produção de bens e serviços consumidos pelos visitantes em Portugal, sejam residentes no país ou não.

Mas, apesar da subida, o contributo do Turismo para o PIB fica abaixo dos níveis de 2019, quando se
situava em 11,8% do PIB. Ainda assim, diz o INE, o Turismo contribuiu  "em pouco mais de um terço
para a recuperação do PIB em 2021".

Já o consumo de turismo no país totalizou 21.334 milhões de euros, o "equivalente a 10,1% do PIB
(8,4% em 2020), mas 5,2 p.p. inferior ao nível de 2019", quando era de 15,3%, refere ainda o INE.

Segundo os dados divulgados, os produtos turísticos que mais contribuem para o PIB, como os serviços
de alojamento, a restauração e similares, os transportes (sobretudo os aéreos) e os serviços de
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aluguer, sofreram "crescimentos intensos (entre 14,4% e 59,1%)" face à atividade registada em 2020,
tendo sido "os que mais sofreram os impactos económicos da pandemia COVID-19". No primeiro ano de
pandemia, estas atividades tiveram uma redução, em volume, "entre 46,5% e 65,7% no PIB turístico
gerado", apontam os dados do INE.

No entanto, em 2021, os serviços de aluguer, que continuaram a registar um decréscimo de 12,5% na
sua atividade.

Já as importações e as exportações de turismo tiveram, em 2021, um aumento próximo de 30%, face
ao ano anterior. Ainda assim, os valores ficaram abaixo dos registados em 2019: menos 31,% no caso
das importações e menos 45,6% no caso das exportações.
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PSD/Congresso: Distrital do Algarve quer partido a marcar
"compasso político" na regionalização - Postal do Algarve
O PSD/Algarve defende, na moção a apresentar ao 40.º Congresso, que cabe ao partido
marcar o compasso político em matéria de descentralização/regionalização e, se
necessário, ouvir os militantes de molde a fixar uma orientação global.O  PSD/Algarve
defende, na moção a apresentar ao 40.º Congresso, que cabe ao partido marcar o
compasso político em matéria de descentralização/regionalização e, se necessário, ouvir
os militantes de molde a fixar uma orientação global.

Na proposta temática intitulada “PSD: Levar o Algarve a sério”, a que a Lusa teve acesso, os sociais-
democratas algarvios alegam que cabe ao partido, “examinar, propor e não se conformar com os atos
de terceiros que, mais cedo ou mais tarde, desaguam numa posição desfavorável do PSD apenas por
preguiça e conforto próprio”.

“O referendo da regionalização vai ter lugar. O PSD tem que ter capacidade de moldar o seu objeto e de
dar expressão sustentada à posição política que vier a defender, de acordo, não apenas com os
princípios de aprofundamento da democracia e da boa gestão pública, mas em face de uma proposta
concreta a que os portugueses se deverão pronunciar”, lê-se no texto.

Os sociais-democratas algarvios sugerem ainda que se equacionem novas formas de diversificar e
dinamizar a economia de uma região fortemente dependente do turismo e “que sofreu sensíveis perdas
de riqueza” devido à pandemia da covid-19.

“O setor turístico e atividades conexas registaram perdas brutais e a expetativa é que demorará anos
até que o setor do turismo no Algarve recupere totalmente. Estas atividades representam 40% do
emprego e mais de 60 % do VAB regional, o que traduz uma importância que se comunica a outras
atividades, muitas das quais só existem com base na procura turística ou em função dela”, apontam.

No documento, o PSD/Algarve defende ainda “medidas eficazes para enfrentar os desafios sociais”,
como o desemprego, a habitação, a saúde, a seca, a mobilidade e a demografia.

Para a estrutura regional do PSD, a concretização de um novo Hospital Central do Algarve “constitui uma
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incontroversa necessidade para a região”, e lembra que “desde 2003, todos os governos, partidos,
deputados, autarcas, ordens e sindicatos, sublinharam que se trata de uma infraestrutura fundamental”.

O adiamento da construção da unidade hospitalar “é lesivo para a região”, porque, refere, “desconsidera
a importância de um novo hospital para trair e fixar recursos humanos, em particular médicos de
especialidades de que a região padece de modo crónico”.

O PSD/Algarve defende ainda investimentos nos Portos do Algarve que “têm um papel preponderante”
para a região, notando que o Porto de Cruzeiros de Portimão “deu passos importantes, mas ainda se
encontra subaproveitado”.

“Carece de dragagens, alargamento da bacia de manobra e aumento do cais de desembarque, o qual,
neste momento, exclui os navios cruzeiro de maiores dimensões. O problema é que o Governo anda há
6 anos a assumir que a intervenção do Porto de Portimão – a qual se estima em mais de 20 milhões –
vai avançar, mas nunca mais avança”, lê-se no texto.

Na área da habitação, os sociais-democratas consideram que é preciso rever o regime jurídico do
arrendamento, “mas sobretudo rever os “PDM’s [Plano Diretor Municipal] de forma expedita e encontrar
formulas de associação com os privados, de modo a tornar a habitação mais acessível”.

“O programa arrendamento acessível falhou rotundamente na região, não tendo sequer sido celebrado
um único contrato”, refere o PSD/Algarve, acrescentando que a habitação “é uma das principais chagas
da região, projetando-se “o fenómeno de inflação turística de modo implacável sobre as opções de
habitação de quem deseja sediar-se no Algarve”.

Na moção de 12 páginas, o PSD/Algarve propõe também a adoção de um conjunto alargado de medidas
para a gestão dos recursos hídricos, alegando que “o Governo de maioria nada faz para evitar uma
situação que se pode tornar catastrófica”.

Entre as soluções, o PSD defende a criação de mini bacias de retenção para o aproveitamento das águas
pluviais, a reabilitação de condutas para diminuir as perdas, criação de sistemas de aproveitamento das
águas das ETAR’s para lavagem de ruas, rega de jardins, campos de golfe e ainda para a agricultura.

Ainda em matéria de recursos hídricos, aponta como essencial o início de “negociações com Espanha
para a concretização do sistema de Transvase do Rio Guadiana com ligação do Pomarão à barragem de
Odeleite”.

No Congresso do PSD, que se realiza entre 01 e 03 de julho, no Porto, só o presidente eleito pode
apresentar uma moção de estratégia global.

As propostas temáticas podem ser apresentadas pela direção, pelas várias estruturas autónomas do
partido (JSD, ASD e TSD), pelas estruturas regionais e distritais ou ainda subscritas por 1.500 militantes
ou por 50 delegados.
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