
CORREIO DA MANHÃ

29/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ESPECIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 66000

Arribas. Perigo espreita em 75 praias Algarvias
A região do Algarve tem 75 praias com faixas de risco. O  concelho de Albufeira é o que
tem mais arribas consideradas perigosas
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PÚBLICO

29/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ESPAÇO PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

A censura na União Europeia | E os jardins verdes de Rabat aqui
tão perto
Por: Francisco Teixeira da Mota | Luís Mesquita Dias
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SUL INFORMAÇÃO

29/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Feira da Dieta Mediterrânica regressa com novo palco e sabores
de quatro países
A edição deste ano conta, pela primeira vez, com o apoio institucional da Comissão
Nacional da UNESCO

Mais um palco e uma praça onde se vai poder comer pratos típicos de Espanha, Itália, Marrocos e
Portugal. Estas são as duas principais novidades da Feira da Dieta Mediterrânica, que regressa de 8 a 11
de Setembro a Tavira.

O certame foi apresentado esta quinta-feira, 28 de Julho, numa conferência de imprensa realizada no
Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Tal como é habitual, a Feira da Dieta Mediterrânica volta a ter uma forte componente ligada à
gastronomia, ao artesanato, à cultura e aos produtos tradicionais.

A edição deste ano conta, pela primeira vez, com o apoio institucional da Comissão Nacional da
UNESCO.

Em declarações aos jornalistas, Ana Paula Martins, presidente da Câmara de Tavira, explicou que, este
ano, se criou mais um palco, «depois do Mercado da Ribeira, para que a Feira pudesse crescer». Esse
palco acolherá concertos de música portuguesa.
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Também estão previstos, nos restantes seis palcos, concertos de músicos de Itália, Grécia, Espanha,
Croácia, França, Israel e Marrocos, entre muitos outros projetos locais.

Outra das novidades deste ano passa pela criação da Praça da Convivialidade, junto ao Palácio da
Galeria.

Nesse local, haverá quatro restaurantes, com «pratos típicos de Itália, Espanha, Portugal e Marrocos»,
adiantou Ana Paula Martins.

A Feira da Dieta Mediterrânica contará com diversos espaços direcionados às famílias e público infanto-
juvenil, com programação na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, Largo do Brincar e Largo D’ Ana.

Além da música, danças e bailes tradicionais e outras artes performativas, haverá exposições, arte
digital, cinema, visitas ao património natural e cultural e seminários.

No que diz respeito à parte musical, os destaques vão para os concertos de Mariza (8), Jorge Palma
com Marisa Liz (10) e Bárbara Tinoco (11).

Estão também agendados concertos de nomes como Tomatito (Espanha, dia 9), dos marroquinos Mehdi
Nassouli (11) e de Bifolc Trio (França, dia 9).

Neste regresso da Feira da Dieta Mediterrânica, as expetativas são altas.

«Já há quem nos visite de propósito nesta altura e o que queremos é que este fim de semana sirva para
celebrar e comemorar a Dieta Mediterrânica, até porque temos muitos motivos para visitar a Feira»,
disse Ana Paula Martins.

O certame volta a contar com um leque grande de parceiros, como a Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Algarve, Universidade do Algarve, Direção Regional de Cultura, Associação In Loco, Região de
Turismo do Algarve, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e Escolas de
Hotelaria e Turismo do Algarve (Faro) e Vila Real de Santo António.

«Este foi um trabalho de parceria desde sempre e todos têm tido muito gosto em levar este evento para
a frente. Desde a primeira reunião, em Fevereiro, quando dissemos que queríamos fazer a Feira, todos
os parceiros acolheram a ideia com muito entusiasmo», garantiu Ana Paula Martins.

O certame tem um orçamento de cerca de 350 mil euros.
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CORREIO DA MANHÃ

29/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 630

REACH: 66000

Viagens acima de 2019
Quem vive em Portugal realizou 4,7 milhões de viagens no primeiro trimestre deste ano
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PÚBLICO

29/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

O comboio chegou a Lagos há um século. Qual é o futuro?
“A ‘cidade Algarve’ tem meio milhão de habitantes e precisa de uma ferrovia de carácter
urbano”, diz Eduardo Zúquete
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JORNAL ECONÓMICO

29/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • SUPLEMENTO ET

CETERA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

Saiba como vão os patrões aproveitar as férias de verão
Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal
(CAP) explica que “férias para quem está no mundo da agricultura é um conceito
diferente”
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SUL INFORMAÇÃO

27/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 690

REACH: -1

Turistas vão poder "Saborear o Algarve" na chegada ao
Aeroporto
Esta ação destina-se a promover junto dos passageiros que desembarcam na capital
algarvia, um novo produto promocional da região

Uma prenda de chegada que quer dar a conhecer o que «de melhor» existe no Algarve. A Direção
Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) vai realizar de 1 a 5 de Agosto uma ação de promoção e
divulgação da Dieta Mediterrânica, no Aeroporto de Faro.

Esta ação destina-se a promover junto dos passageiros que desembarcam na capital algarvia, um novo
produto promocional da região. Tratam-se de duas conservas, em vidro, produzidas de forma artesanal,
à base de peixe e com ingredientes de produtores locais, intituladas de “Petiscadas”, que deram origem à
nova marca “Saborear o Algarve”, criada numa parceria coordenada pela DRAP Algarve, com o objetivo
de promover a qualidade do agroalimentar e das pescas

Este evento é um de entre uma série de iniciativas que a DRAP Algarve tem levado a cabo nos últimos
meses, visando a divulgação de produções regionais endógenas, em particular o carapau, a cavala, a
amêndoa e a palma de figo da Índia (ingredientes das referidas conservas), com financiamento ao abrigo
do PO MAR2020.

«Este “welcome gift” é uma pequena mostra da grande lista de “sabores tradicionais” que o Algarve tem
para oferecer às suas gentes e a quem nos visita, desde os hortofrutícolas frescos, doçaria à base de
frutos secos, vinhos, pescado e marisco de grande qualidade, através de uma distribuição direta aos
turistas que chegam ao aeroporto de Faro, promovendo uma alimentação sustentável, divulgando os
recursos endógenos do agroalimentar e das pescas e a importância histórico-cultural do património
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ligado à Dieta Mediterrânica para o Algarve e Portugal».
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ALGARVE 7

28/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 440

REACH: -1

AMAL tem em curso o Plano de Mobilidade Turística da Região do
Algarve
O Plano tem como principais objetivos fazer o levantamento de necessidades e identificar
a utilização, pelo setor do turismo, do sistema de mobilidade na região, bem como
aumentar o leque de opções multimodais e alterar o padrão de deslocações dos turistas a
favor de modos mais sustentáveis.

 

O Plano tem como principais objetivos fazer o levantamento de necessidades e identificar a utilização,
pelo setor do turismo, do sistema de mobilidade na região, bem como aumentar o leque de opções
multimodais e alterar o padrão de deslocações dos turistas a favor de modos mais sustentáveis.

Considerando as competências da Comunidade Intermunicipal do Algarve na área dos transportes e no
âmbito do projeto RIA – Região Inteligente Algarve, do qual também fazem parte a CCDR; a UAlg –
Universidade do Algarve e a RTA – Região de Turismo, a AMAL tem a seu cargo a implementação de
soluções Smart Mobility. De entre um conjunto de atividades previstas, com vista à promoção de
sistemas de mobilidade mais inteligentes e sustentáveis para os residentes e turistas, destaca-se o Plano
de Mobilidade Turística da Região do Algarve (PMTRA).

O Plano inclui várias fases, estando neste momento a decorrer um inquérito a turistas, que se irá manter
no tempo, de forma a identificar as necessidades dos diversos segmentos turísticos que têm maior
predominância em diferentes alturas do ano. O objetivo do inquérito é permitir uma recolha de
informação que possibilite proporcionar melhores condições a todos os que visitam a região, seja qual
for o período do ano, contrariando a ideia de que o Algarve é apenas «Sol e Mar». Este inquérito poderá
ser preenchido através da leitura de um QrCode ou do link:https://questionpro.eu/a/TakeSurvey?
tt=/6oKk038RXi/0iPCdc6Ibw%3D%3D

Numa fase anterior foram já realizados inquéritos a turistas nas praias e no Aeroporto de Faro, durante o
período de Páscoa, e nos meses de junho e julho foram realizados workshops com os municípios e
restantes partes interessadas, para identificar possíveis constrangimentos e necessidades sentidas, ao
nível da mobilidade e do turismo. 

Posteriormente irá ser preparado um relatório final, em que estará refletido um conjunto de medidas,
ações e orientações para a melhoria do sistema de mobilidade na região, estando a apresentação desse
documento prevista para o final do ano. 

Por outro lado, para garantir o envolvimento dos residentes no ecossistema da mobilidade regional,
especificamente os utilizadores da rede VAMUS e efetuar o levantamento dos seus hábitos de mobilidade
e necessidades sentidas, foi igualmente criado um inquérito, disponível
em: https://forms.gle/oDxsgbijW7bYmPUH6

Este Plano assume particular relevância, dada a importância e o impacto económico e social que o
turismo tem na região, e está alinhado com os objetivos previstos no RIA – Região Inteligente Algarve,
que passam por potenciar a competitividade regional, através da inovação e digitalização, envolvendo os
parceiros do projeto com os stakeholders do Algarve. 

(Link)
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TERRA RUIVA

27/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 630

REACH: -1

Monumentos do Algarve: número de visitantes aproxima-se do
período pré-pandemia
Durante o primeiro semestre de 2022, os monumentos tutelados pela Direção Regional
de Cultura do Algarve (DRCAlg) (nos quais não se incluem os monumentos de Silves)
registaram um aumento do número de visitantes, em relação a igual período de 2021, e
números muito próximos dos registados antes da pandemia (2019). No total, a Fortaleza
de …

Durante o primeiro semestre de 2022, os monumentos tutelados pela Direção Regional de Cultura do
Algarve (DRCAlg) (nos quais não se incluem os monumentos de Silves) registaram um aumento do
número de visitantes, em relação a igual período de 2021, e números muito próximos dos registados
antes da pandemia (2019).

No total, a Fortaleza de Sagres, a Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe e as Ruínas Romanas de
Milreu receberam, até 30 de junho deste ano, 177.389 visitantes, um aumento de 393,67% em relação
primeiro semestre de 2021, o que se traduziu num aumento de 141.456 visitantes.

A Fortaleza de Sagres manteve-se, este semestre, como o monumento mais visitado, com 166.474
visitantes, mais 132.558, do que no período homólogo (2021). Em termos percentuais, foi registado um
crescimento de 390,84%, aproximando-se do número de visitantes de 2019.

As Ruínas Romanas de Milreu receberam 9.231 visitantes nos primeiros seis meses deste ano, um valor
que supera largamente o número de visitantes de 2021 (1.584), e também o registado em 2019
(9.186) em período homólogo. Em 2022, este monumento já registou mais 7.647 entradas, do que no
ano transato, o que corresponde a um aumento de 482,77%.

A Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe é o monumento cuja retoma está a ser mais lenta, em
relação ao período pré pandémico. No entanto, de janeiro a junho de 2022, teve um aumento de
288,91%, em comparação com igual período do ano passado, com mais 1.251 visitantes.

Fonte: DRCAlg
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VIDA ECONÓMICA

29/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

Hotéis portugueses estão com preços acima da média europeia
Os hotéis portugueses estão a praticar preços acima da média das principais capitais
europeias.
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PÚBLICO

29/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 15000

Empresa do Kuwait negoceia em exclusivo compra da
Groundforce
National Aviation Services chegou à fase final, num processo liderado pelos
administradores de insolvência e apoio da TAP
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JORNAL DE NEGÓCIOS

29/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Finanças esperam “ano excelente” apesar do travão
O consumo interno e o turismo suportaram a forte aceleração no primeiro trimestre do
ano.
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SUL INFORMAÇÃO

28/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Autarcas alentejanos assinam em Beja protocolos de colaboração
com o Turismo de Portugal
Formação para empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais

Promover a qualificação na área do Turismo é o objetivo dos protocolos de colaboração assinados esta
semana entre presidentes e vereadores de vários municípios dos Distritos de Beja e Évora e o Turismo
de Portugal. A cerimónia teve lugar no Centro Unesco. em Beja.

Os protocolos para implementação do Programa Formação + Próxima foram formalizados na presença
de Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, e dos presidentes do Turismo
de Portugal e da Câmara de Beja, Luís Araújo e Paulo Arsénio, respetivamente.

O Programa de Formação + Próxima pretende formar e qualificar 75 mil trabalhadores do Turismo do
setor privado, mas igualmente do setor público, «daí a extrema importância do envolvimento das
autarquias, pois estas, enquanto agentes de conhecimento e de desenvolvimento dos seus territórios,
dotadas de forte capacidade de mobilizar as suas comunidades e o tecido empresarial local, constituem-
se como parceiras estratégicas para o desenvolvimento do programa», salienta a Câmara de Beja.

As Escolas de Hotelaria e Turismo, também presentes na cerimónia, garantem as condições e os meios
necessários para capacitar os colaboradores do setor do turismo, formar empresários, gestores,
quadros intermédios e operacionais, quer em regime presencial, quer à distância, que contribuam para
acrescentar valor ao tecido empresarial local e aos respetivos territórios.
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PORTUGAL RESIDENT

28/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

New yacht harbour opens after €8.5m revamp Olhão riverfront
now “rivals any riverfront in the Algarve”
Olhão’s new yacht harbour opened on Saturday after undergoing renovations to the tune
of €8.5 million.
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TNEWS

28/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1190

REACH: -1

RTA divulga oferta de Natureza, Náutica e Património Industrial e
Criativo a jornalistas - TNEWS
A mais recente missão decorreu no mês de julho e mostrou a oferta de T urismo Náutico
do destino a jornalistas portugueses e espanhóis, aos quais se juntaram operadores
turísticos e jornalistas alemães por via da Associação Turismo do Algarve (ATA)

A mais recente missão decorreu no mês de julho e mostrou a oferta de Turismo Náutico do destino a
jornalistas portugueses e espanhóis, aos quais se juntaram operadores turísticos e jornalistas alemães
por via da Associação Turismo do Algarve (ATA), coorganizadora da visita. Esta ação inseriu-se no
Internacionalizar + Algarve 2.0, um projeto cofinanciado pelo Programa Operacional do Algarve– CRESC
ALGARVE 2020, com vista à internacionalização das PME algarvias na área do desporto, da natureza e
da náutica.

Passeio em caiaque para observar as formações rochosas da costa algarvia, passeio de barco à vela e
batismo de mergulho foram algumas das atividades incluídas no programa que ainda apresentou as
valências das Estações Náuticas da região aos participantes, bem como marinas e parceiros do projeto
Internacionalizar.

O Turismo Industrial esteve em destaque noutra visita para jornalistas nacionais, organizada pela RTA em
conjunto com a ERT Alentejo. Este novo segmento de oferta enquadrado no turismo cultural e
paisagístico tem vindo a ser trabalhado pelas duas entidades regionais de turismo, enquanto membros
do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial.

O turismo industrial está relacionado com atividades em fábricas em laboração e equipamentos
museológicos instalados em antigos complexos industriais, complementadas por experiências de
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contacto com os produtos e processos produtivos. Assim, os jornalistas convidados para esta ação
tiveram oportunidade de visitar pedreiras, lagares, museus, conserveiras e salinas nos dois territórios do
sul do país. E ainda desceram a 230 metros de profundidade para espreitarem as únicas minas de sal-
gema de Portugal, situadas em Loulé.

No âmbito do projeto Algarve Craft & Food, jornalistas espanhóis conheceram em primeira mão as
experiências que virão a ser comercializadas na área de Turismo Cultural e Criativo no Algarve. São dez
os programas de turismo cultural e criativo que previsivelmente estarão disponíveis em 2023,
assentando no artesanato e nos produtos alimentares locais da região. Workshops de artesanato e
doçaria e aulas de culinária são parte integrante da futura oferta que os jornalistas puderam já testar.
Também estas visitas foram cofinanciadas pelo Programa Operacional do Algarve – CRESC ALGARVE
2020.

Até ao final de 2022 estão ainda previstas novas missões de reconhecimento ao Algarve nestes e
noutros produtos turísticos complementares ao tradicional Sol e Mar.
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ALGARVE
INFORMATIVO

28/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 380

REACH: -1

Algarve mostra-se a jornalistas nacionais e estrangeiros
Em 2022 foram já seis as missões de reconhecimento realizadas pela Região de T urismo
do Algarve que deram a conhecer o melhor da oferta do destino a jornalistas de Portugal
e Espanha, um investimento que tem como principal propósito a promoção da região no
mercado interno alargado e atrair a atenção de novos turistas através dos artigos
publicados.

 

Em 2022 foram já seis as missões de reconhecimento realizadas pela Região de Turismo do Algarve que
deram a conhecer o melhor da oferta do destino a jornalistas de Portugal e Espanha, um investimento
que tem como principal propósito a promoção da região no mercado interno alargado e atrair a atenção
de novos turistas através dos artigos publicados. 

A mais recente missão decorreu em julho e mostrou a oferta de Turismo Náutico do destino a jornalistas
portugueses e espanhóis, aos quais se juntaram operadores turísticos e jornalistas alemães por via da
Associação Turismo do Algarve (ATA), coorganizadora da visita. Esta ação inseriu-se no Internacionalizar
+ Algarve 2.0, um projeto cofinanciado pelo Programa Operacional do Algarve – CRESC Algarve 2020,
com vista à internacionalização das PME algarvias na área do desporto, da natureza e da náutica.
Passeio em caiaque para observar as formações rochosas da costa algarvia, passeio de barco à vela e
batismo de mergulho foram algumas das atividades incluídas no programa que ainda apresentou as
valências das Estações Náuticas da região aos participantes, bem como marinas e parceiros do projeto
Internacionalizar. 

O Turismo Industrial esteve em destaque noutra visita para jornalistas nacionais, organizada pela RTA em
conjunto com a ERT Alentejo. Este novo segmento de oferta enquadrado no turismo cultural e
paisagístico tem vindo a ser trabalhado pelas duas entidades regionais de turismo, enquanto membros
do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial. O turismo industrial está relacionado
com atividades em fábricas em laboração e equipamentos museológicos instalados em antigos
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complexos industriais, complementadas por experiências de contacto com os produtos e processos
produtivos. Assim, os jornalistas convidados para esta ação tiveram oportunidade de visitar pedreiras,
lagares, museus, conserveiras e salinas nos dois territórios do sul do país, e ainda desceram a 230
metros de profundidade para espreitarem as únicas minas de sal-gema de Portugal, situadas em Loulé. 

No âmbito do projeto «Algarve Craft & Food», jornalistas espanhóis conheceram em primeira mão as
experiências que virão a ser comercializadas na área de Turismo Cultural e Criativo no Algarve. São dez
os programas de turismo cultural e criativo que previsivelmente estarão disponíveis em 2023,
assentando no artesanato e nos produtos alimentares locais da região. Workshops de artesanato e
doçaria e aulas de culinária são parte integrante da futura oferta que os jornalistas puderam já testar.
Também estas visitas foram cofinanciadas pelo Programa Operacional do Algarve – CRESC Algarve
2020. 

Até ao final de 2022 estão ainda previstas novas missões de reconhecimento ao Algarve nestes e
noutros produtos turísticos complementares ao tradicional Sol e Mar.

(Link)
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MAIS ALGARVE

28/07/2022

TIPO • ONLINE
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RTA | Algarve mostra-se a Jornalistas Nacionais e Estrangeiros
Em 2022 foram já seis as missões de reconhecimento realizadas pela Região de T urismo
do Algarve (RT A) que deram a conhecer o melhor da oferta do destino a jornalistas de
Portugal e Espanha. Um investimento que tem como principal propósito a promoção da
região no mercado interno alargado e atrair a atenção de novos turistas através dos
artigos publicados.

 

Em 2022 foram já seis as missões de reconhecimento realizadas pela Região de Turismo do Algarve
(RTA) que deram a conhecer o melhor da oferta do destino a jornalistas de Portugal e Espanha. Um
investimento que tem como principal propósito a promoção da região no mercado interno alargado e
atrair a atenção de novos turistas através dos artigos publicados.

A mais recente missão decorreu ainda no mês de julho e mostrou a oferta de Turismo Náutico do
destino a jornalistas portugueses e espanhóis, aos quais se juntaram operadores turísticos e jornalistas
alemães por via da Associação Turismo do Algarve (ATA), coorganizadora da visita. Esta ação inseriu-se
no Internacionalizar + Algarve 2.0, um projeto cofinanciado pelo Programa Operacional do Algarve–
CRESC ALGARVE 2020, com vista à internacionalização das PME algarvias na área do desporto, da
natureza e da náutica.

Passeio em caiaque para observar as formações rochosas da costa algarvia, passeio de barco à vela e
batismo de mergulho foram algumas das atividades incluídas no programa que ainda apresentou as
valências das Estações Náuticas da região aos participantes, bem como marinas e parceiros do projeto
Internacionalizar.

O Turismo Industrial esteve em destaque noutra visita para jornalistas nacionais, organizada pela RTA
em conjunto com a ERT Alentejo. Este novo segmento de oferta enquadrado no turismo cultural e
paisagístico tem vindo a ser trabalhado pelas duas entidades regionais de turismo, enquanto membros
do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial.

O turismo industrial está relacionado com atividades em fábricas em laboração e equipamentos
museológicos instalados em antigos complexos industriais, complementadas por experiências de
contacto com os produtos e processos produtivos. Assim, os jornalistas convidados para esta ação
tiveram oportunidade de visitar pedreiras, lagares, museus, conserveiras e salinas nos dois territórios do
sul do país. E ainda desceram a 230 metros de profundidade para espreitarem as únicas minas de sal-
gema de Portugal, situadas em Loulé.   

No âmbito do projeto Algarve Craft & Food, jornalistas espanhóis conheceram em primeira mão as
experiências que virão a ser comercializadas na área de Turismo Cultural e Criativo no Algarve. São
dez os programas de turismo cultural e criativo que previsivelmente estarão disponíveis em 2023,
assentando no artesanato e nos produtos alimentares locais da região. Workshops de artesanato e
doçaria e aulas de culinária são parte integrante da futura oferta que os jornalistas puderam já testar.
Também estas visitas foram cofinanciadas pelo Programa Operacional do Algarve – CRESC ALGARVE
2020.   

Até ao final de 2022 estão ainda previstas novas missões de reconhecimento ao Algarve nestes e
noutros produtos turísticos complementares ao tradicional Sol e Mar.

(Link)
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RTA divulga oferta de Natureza, Náutica e Património Industrial e
Criativo
Em 2022 foram já seis as missões de reconhecimento realizadas pela Região de T urismo
do Algarve (RT A) que deram a conhecer o melhor da oferta do destino a jornalistas de
Portugal e Espanha. Um investimento que tem como principal propósito a promoção da
região no mercado interno alargado e atrair a atenção de novos turistas através dos
artigos publicados.

A mais recente missão decorreu ainda no mês de Julho e mostrou a oferta de Turismo Náutico do
destino a jornalistas portugueses e espanhóis, aos quais se juntaram operadores turísticos e jornalistas
alemães por via da Associação Turismo do Algarve (ATA), coorganizadora da visita. Esta acção inseriu-se
no Internacionalizar + Algarve 2.0, um projecto cofinanciado pelo Programa Operacional do Algarve–
CRESC ALGARVE 2020, com vista à internacionalização das PME algarvias na área do desporto, da
natureza e da náutica.

Passeio em caiaque para observar as formações rochosas da costa algarvia, passeio de barco à vela e
batismo de mergulho foram algumas das actividades incluídas no programa que ainda apresentou as
valências das Estações Náuticas da região aos participantes, bem como marinas e parceiros do projecto
Internacionalizar.

O Turismo Industrial esteve em destaque noutra visita para jornalistas nacionais, organizada pela RTA em
conjunto com a ERT Alentejo. Este novo segmento de oferta enquadrado no turismo cultural e
paisagístico tem vindo a ser trabalhado pelas duas entidades regionais de turismo, enquanto membros
do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial.

O turismo industrial está relacionado com actividades em fábricas em laboração e equipamentos
museológicos instalados em antigos complexos industriais, complementadas por experiências de
contacto com os produtos e processos produtivos. Assim, os jornalistas convidados para esta acção
tiveram oportunidade de visitar pedreiras, lagares, museus, conserveiras e salinas nos dois territórios do
sul do país. E ainda desceram a 230 metros de profundidade para espreitarem as únicas minas de sal-
gema de Portugal, situadas em Loulé.

No âmbito do projecto Algarve Craft & Food, jornalistas espanhóis conheceram em primeira mão as
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experiências que virão a ser comercializadas na área de Turismo Cultural e Criativo no Algarve. São dez
os programas de turismo cultural e criativo que previsivelmente estarão disponíveis em 2023,
assentando no artesanato e nos produtos alimentares locais da região. Workshops de artesanato e
doçaria e aulas de culinária são parte integrante da futura oferta que os jornalistas puderam já testar.
Também estas visitas foram cofinanciadas pelo Programa Operacional do Algarve – CRESC ALGARVE
2020.

Até ao final de 2022 estão ainda previstas novas missões de reconhecimento ao Algarve nestes e
noutros produtos turísticos complementares ao tradicional Sol e Mar.

35/80



A VOZ DO @LGARVE

28/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Turismo do Algarve prepara medidas para reduzir consumo de
água no setor
O presidente do T urismo do Algarve disse hoje que está a ser preparado um conjunto de
medidas para reduzir o consumo de água nos empreendimentos turísticos da região, mas
que não se aplicam ao consumo humano.

O presidente do Turismo do Algarve disse hoje que está a ser preparado um conjunto de medidas para
reduzir o consumo de água nos empreendimentos turísticos da região, mas que não se aplicam ao
consumo humano.

“Estamos a reunir a informação das associações empresariais ligadas ao turismo para apresentarmos
um conjunto de propostas de medidas concretas para a redução dos consumos de água, para que se
tornem eficazes”, disse João Fernandes à agência Lusa.

De acordo com o responsável da Região do Turismo do Algarve (RTA), “as medidas não versam o
consumo humano, mas, sim, usos não potáveis da água, como a rega de campos de golfe e de espaços
verdes e a possibilidade de desativação das fontes ornamentais”.

“Nós temos de nos cingir ao que é a nossa área de atuação e o que temos vindo a desenvolver com a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a identificação de medidas de contingência nos
empreendimentos turísticos, com o objetivo de poupar água em espaços de grande consumo”,
destacou.

Segundo João Fernandes, em reunião realizada na semana passada com a AA, a Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e a Associação os Industriais Hoteleiros, Restauração e
Bebidas (AIHSA), ficou definido que a RTA “enviaria as propostas de redução de consumos ainda durante
esta semana”.

“Os empresários olham para a gestão deste recurso escasso e cada vez mais caro como uma
necessidade de se tornarem mais eficientes”, apontou aquele responsável.

Entre as medidas preconizadas pela RTA está “a intensificação da sensibilização dos turistas para o uso
eficiente e comportamentos da gestão da água, como evitar as mudas diárias de roupas de cama e de
casa de banho”.

“É um comportamento que deve ser adotado não só pelos turistas, como pelos próprios residentes”,
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sublinhou, recordando que a RTA tem a decorrer uma campanha com 12 dicas sobre esses
comportamentos.

João Fernandes lembrou que o Algarve tem vindo a implementar e a intensificar a aplicação de parte das
52 medidas identificadas para vários setores de atividade, “medidas contingenciais face a uma situação
prolongada de seca e ao baixo nível de armazenamento de água em albufeiras”.

“Isto tem sido especialmente profícuo na área dos golfes e que desde o ano passado têm sido
intensificadas e generalizadas, como é o caso da mudança de relvas para estação quente, melhoria das
drenagens e das regas, redução do espaço para jogo e rega com aproveitamento de águas residuais”,
avançou.

Segundo João Fernandes, no Algarve “existem há mais de 20 anos dois campos que têm esta boa
prática e a ideia é que se alargue a um maior número de campos”.

“Há oito projetos em curso para esse efeito, um dos quais com licenciamento para dois campos de golfe
no concelho de Castro Marim, com rega a partir da ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais]
de Vila Real de Santo António, cuja entrada em funcionamento está prevista para o próximo ano”,
concluiu.

O Governo aprovou no dia 22 de julho novas medidas de combate à seca, que contemplam redução de
consumos em empreendimentos turísticos no Algarve e obras em albufeiras em Trás-os-Montes,
segundo anunciaram os ministros do Ambiente e da Agricultura.

Por: Lusa
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Turismo do Algarve prepara medidas para reduzir consumo de
água
O presidente do T urismo do Algarve disse que está a ser preparado um conjunto de
medidas para reduzir o consumo de água nos empreendimentos turísticos da região.

O presidente do Turismo do Algarve disse esta quinta-feira que está a ser preparado um conjunto de
medidas para reduzir o consumo de água nos empreendimentos turísticos da região, mas que não se
aplicam ao consumo humano.

"Estamos a reunir a informação das associações empresariais ligadas ao turismo para apresentarmos
um conjunto de propostas de medidas concretas para a redução dos consumos de água, para que se
tornem eficazes", disse João Fernandes à agência Lusa.

De acordo com o responsável da Região do Turismo do Algarve (RTA), "as medidas não versam o
consumo humano, mas, sim, usos não potáveis da água, como a rega de campos de golfe e de espaços
verdes e a possibilidade de desativação das fontes ornamentais".

"Nós temos de nos cingir ao que é a nossa área de atuação e o que temos vindo a desenvolver com a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a identificação de medidas de contingência nos
empreendimentos turísticos, com o objetivo de poupar água em espaços de grande consumo",
destacou.

Segundo João Fernandes, em reunião realizada na semana passada com a AA, a Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e a Associação os Industriais Hoteleiros, Restauração e
Bebidas (AIHSA), ficou definido que a RTA "enviaria as propostas de redução de consumos ainda durante
esta semana".

"Os empresários olham para a gestão deste recurso escasso e cada vez mais caro como uma
necessidade de se tornarem mais eficientes", apontou aquele responsável.

Entre as medidas preconizadas pela RTA está "a intensificação da sensibilização dos turistas para o uso
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eficiente e comportamentos da gestão da água, como evitar as mudas diárias de roupas de cama e de
casa de banho".

"É um comportamento que deve ser adotado não só pelos turistas, como pelos próprios residentes",
sublinhou, recordando que a RTA tem a decorrer uma campanha com 12 dicas sobre esses
comportamentos.

João Fernandes lembrou que o Algarve tem vindo a implementar e a intensificar a aplicação de parte das
52 medidas identificadas para vários setores de atividade, "medidas contingenciais face a uma situação
prolongada de seca e ao baixo nível de armazenamento de água em albufeiras".

"Isto tem sido especialmente profícuo na área dos golfes e que desde o ano passado têm sido
intensificadas e generalizadas, como é o caso da mudança de relvas para estação quente, melhoria das
drenagens e das regas, redução do espaço para jogo e rega com aproveitamento de águas residuais",
avançou.

Segundo João Fernandes, no Algarve "existem há mais de 20 anos dois campos que têm esta boa
prática e a ideia é que se alargue a um maior número de campos".

"Há oito projetos em curso para esse efeito, um dos quais com licenciamento para dois campos de golfe
no concelho de Castro Marim, com rega a partir da ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais]
de Vila Real de Santo António, cujo entrada em funcionamento está prevista para o próximo ano",
concluiu.

O Governo aprovou no dia 22 de julho novas medidas de combate à seca, que contemplam redução de
consumos em empreendimentos turísticos no Algarve e obras em albufeiras em Trás-os-Montes,
segundo anunciaram os ministros do Ambiente e da Agricultura.
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Turismo do Algarve prepara medidas para reduzir consumo de
água nos empreendimentos da região | Ambitur
O presidente do T urismo do Algarve disse hoje que está a ser preparado um conjunto de
medidas para reduzir o consumo de água nos empreendimentos turísticos da região, mas
que não se aplicam ao consumo humano. “Estamos a reunir a informação das associações
empresariais ligadas ao turismo para apresentarmos um conjunto de propostas de
medidas concretas para a redução dos consumos de água, para que se tornem eficazes”,
disse João Fernandes à agência Lusa.

De acordo com o responsável da Região do Turismo do Algarve (RTA), “as medidas não versam o
consumo humano, mas, sim, usos não potáveis da água, como a rega de campos de golfe e de espaços
verdes e a possibilidade de desativação das fontes ornamentais”. “Nós temos de nos cingir ao que é a
nossa área de atuação e o que temos vindo a desenvolver com a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) é a identificação de medidas de contingência nos empreendimentos turísticos, com o objetivo de
poupar água em espaços de grande consumo”, destacou.

Segundo João Fernandes, em reunião realizada na semana passada com a AA, a Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e a Associação os Industriais Hoteleiros, Restauração e
Bebidas (AIHSA), ficou definido que a RTA “enviaria as propostas de redução de consumos ainda durante
esta semana”. “Os empresários olham para a gestão deste recurso escasso e cada vez mais caro como
uma necessidade de se tornarem mais eficientes”, apontou aquele responsável.

Entre as medidas preconizadas pela RTA está “a intensificação da sensibilização dos turistas para o uso
eficiente e comportamentos da gestão da água, como evitar as mudas diárias de roupas de cama e de
casa de banho”. “É um comportamento que deve ser adotado não só pelos turistas, como pelos
próprios residentes”, sublinhou, recordando que a RTA tem a decorrer uma campanha com 12 dicas
sobre esses comportamentos.

João Fernandes lembrou que o Algarve tem vindo a implementar e a intensificar a aplicação de parte das
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52 medidas identificadas para vários setores de atividade, “medidas contingenciais face a uma situação
prolongada de seca e ao baixo nível de armazenamento de água em albufeiras”. “Isto tem sido
especialmente profícuo na área dos golfes e que desde o ano passado têm sido intensificadas e
generalizadas, como é o caso da mudança de relvas para estação quente, melhoria das drenagens e das
regas, redução do espaço para jogo e rega com aproveitamento de águas residuais”, avançou.

Segundo João Fernandes, no Algarve “existem há mais de 20 anos dois campos que têm esta boa
prática e a ideia é que se alargue a um maior número de campos”. “Há oito projetos em curso para esse
efeito, um dos quais com licenciamento para dois campos de golfe no concelho de Castro Marim, com
rega a partir da ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais] de Vila Real de Santo António, cujo
entrada em funcionamento está prevista para o próximo ano”, concluiu.

Hoteleiros algarvios tentam “por todos os meios” reduzir consumo de água

Os hotéis do Algarve “estão a tentar por todos os meios” reduzir os consumos de água, com menos
regas dos espaços verdes, sistemas redutores nas torneiras e sensibilização dos hóspedes, disse o
presidente da maior associação regional do setor.

“Estamos a tentar por todos os meios, por um lado, garantir a operação e, por outro poupar água, com
a implementação de diversas medidas sem comprometer a qualidade do serviço”, referiu à Lusa o
presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

De acordo com Hélder Martins, a situação de seca hidrológica “é uma grande preocupação” dos
hoteleiros algarvios, o que motivou “já a redução de regas dos campos de golfe e dos espaços verdes,
locais com grande consumo de água, bem como medidas de gestão das piscinas”.

Além da redução dos consumos no exterior, os empresários avançaram também com campanhas de
sensibilização, alertando os clientes para a importância da poupança de água nos banhos e da
reutilização das toalhas. “A sensibilização passa por fechar a torneira, não colocar a toalha cada vez que
toma banho, ou que lava as mãos, para a cesta para ser lavada, medidas que representam poupanças
significativas, não só de energia, como de água”, notou.

O presidente da AHETA adiantou que a maioria das unidades turísticas “colocou já redutores nas
torneiras, equipamentos que funcionam através de um sistema de ar e que dá mais pressão à água,
reduzindo o seu caudal”. “No fundo estamos a fazer tudo o que for possível para que, sem comprometer
a qualidade do destino, se gaste o mínimo de água”, sublinhou.

O também empresário adiantou que implementou na unidade hoteleira de que é proprietário “o sistema
de mudança de toalhas de dois em dois dias”, medida que não mereceu qualquer reclamação, referiu.
“Fizemos uma informação interna aos turistas a justificar a medida com a situação da falta de água, e
todos têm sido sensíveis ao problema, não havendo quaisquer reclamações até ao momento”, frisou.

Hélder Martins adiantou que a gestão da água nas unidades hoteleiras do Algarve começou a ser feita
ainda antes da reunião do dia 22 de julho da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e
Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES). “A redução do consumo de água no turismo tinha
sido acordada entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e um conjunto de empresários do setor”,
destacou.

Hélder Martins adiantou que a redução e uma gestão coerente da água “é de todo o interesse dos
empresários” para garantir a qualidade do turismo, “uma vez que se não chover e não forem repostos
os níveis de armazenamento nas barragens, a operação poderá ser posta em causa”. “Vamos esperar
que a natureza seja benéfica connosco e tenhamos um bom ano hídrico, porque, caso contrário,
perspetiva-se um futuro incerto para todos”, concluiu.
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Turismo do Algarve prepara medidas para reduzir consumo de
água no setor
T urismo do Algarve prepara medidas para reduzir consumo de água nos
empreendimentos turísticos da região, mas que não se aplicam ao consumo humano.

Estamos a reunir a informação das associações empresariais ligadas ao turismo para apresentarmos
um conjunto de propostas de medidas concretas para a redução dos consumos de água, para
que se tornem eficazes”, disse o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes à agência Lusa.

De acordo com o responsável da Região do Turismo do Algarve (RTA), “as medidas não versam sobre o
consumo humano, mas, sim, usos não potáveis da água, como a rega de campos de golfe e de
espaços verdes e a possibilidade de desativação das fontes ornamentais”.

“Nós temos de nos cingir ao que é a nossa área de atuação e o que temos vindo a desenvolver com a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a identificação de medidas de contingência nos
empreendimentos turísticos, com o objetivo de poupar água em espaços de grande consumo”,
destacou.

Segundo João Fernandes, em reunião realizada na semana passada com a Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e a Associação os Industriais Hoteleiros, Restauração e
Bebidas (AIHSA), ficou definido que a RTA “enviaria as propostas de redução de consumos ainda durante
esta semana”.

“Os empresários olham para a gestão deste recurso escasso e cada vez mais caro como uma
necessidade de se tornarem mais eficientes”, apontou aquele responsável.

Entre as medidas preconizadas pela RTA está “a intensificação da sensibilização dos turistas para o
uso eficiente e comportamentos da gestão da água, como evitar as mudas diárias de roupas de
cama e de casa de banho”.

“É um comportamento que deve ser adotado não só pelos turistas, como pelos próprios residentes”,
sublinhou, recordando que a RTA tem a decorrer uma campanha com 12 dicas sobre esses
comportamentos.

João Fernandes lembrou que o Algarve tem vindo a implementar e a intensificar a aplicação de parte das
52 medidas identificadas para vários setores de atividade, “medidas contingenciais face a uma situação
prolongada de seca e ao baixo nível de armazenamento de água em albufeiras”.

“Isto tem sido especialmente profícuo na área dos golfes e que desde o ano passado têm sido
intensificadas e generalizadas, como é o caso da mudança de relvas para estação quente, melhoria das
drenagens e das regas, redução do espaço para jogo e rega com aproveitamento de águas residuais”,
avançou.

Segundo João Fernandes, no Algarve “existem há mais de 20 anos dois campos que têm esta boa
prática e a ideia é que se alargue a um maior número de campos”.

“Há oito projetos em curso para esse efeito, um dos quais com licenciamento para dois campos de golfe
no concelho de Castro Marim, com rega a partir da ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais]
de Vila Real de Santo António, cujo entrada em funcionamento está prevista para o próximo ano”,
concluiu.

O Governo aprovou no dia 22 de julho novas medidas de combate à seca, que contemplam
redução de consumos em empreendimentos turísticos no Algarve e obras em albufeiras em Trás-os-
Montes, segundo anunciaram os ministros do Ambiente e da Agricultura.

(Link)
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Turismo do Algarve prepara medidas para reduzir consumo de
água no setor - TNEWS
TNEWS Destinos

“Estamos a reunir a informação das associações empresariais ligadas ao turismo para apresentarmos
um conjunto de propostas de medidas concretas para a redução dos consumos de água, para que se
tornem eficazes”, disse João Fernandes à agência Lusa.

De acordo com o responsável da Região do Turismo do Algarve (RTA), “as medidas não versam o
consumo humano, mas, sim, usos não potáveis da água, como a rega de campos de golfe e de espaços
verdes e a possibilidade de desativação das fontes ornamentais”.

“Nós temos de nos cingir ao que é a nossa área de atuação e o que temos vindo a desenvolver com a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a identificação de medidas de contingência nos
empreendimentos turísticos, com o objetivo de poupar água em espaços de grande consumo”,
destacou.

Segundo João Fernandes, em reunião realizada na semana passada com a AA, a Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e a Associação os Industriais Hoteleiros, Restauração e
Bebidas (AIHSA), ficou definido que a RTA “enviaria as propostas de redução de consumos ainda durante
esta semana”.

“Os empresários olham para a gestão deste recurso escasso e cada vez mais caro como uma
necessidade de se tornarem mais eficientes”, apontou aquele responsável.

Entre as medidas preconizadas pela RTA está “a intensificação da sensibilização dos turistas para o uso
eficiente e comportamentos da gestão da água, como evitar as mudas diárias de roupas de cama e de
casa de banho”.
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“É um comportamento que deve ser adotado não só pelos turistas, como pelos próprios residentes”,
sublinhou, recordando que a RTA tem a decorrer uma campanha com 12 dicas sobre esses
comportamentos.

João Fernandes lembrou que o Algarve tem vindo a implementar e a intensificar a aplicação de parte das
52 medidas identificadas para vários setores de atividade, “medidas contingenciais face a uma situação
prolongada de seca e ao baixo nível de armazenamento de água em albufeiras”.

“Isto tem sido especialmente profícuo na área dos golfes e que desde o ano passado têm sido
intensificadas e generalizadas, como é o caso da mudança de relvas para estação quente, melhoria das
drenagens e das regas, redução do espaço para jogo e rega com aproveitamento de águas residuais”,
avançou.

Segundo João Fernandes, no Algarve “existem há mais de 20 anos dois campos que têm esta boa
prática e a ideia é que se alargue a um maior número de campos”.

“Há oito projetos em curso para esse efeito, um dos quais com licenciamento para dois campos de golfe
no concelho de Castro Marim, com rega a partir da ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais]
de Vila Real de Santo António, cujo entrada em funcionamento está prevista para o próximo ano”,
concluiu.

O Governo aprovou no dia 22 de julho novas medidas de combate à seca, que contemplam redução de
consumos em empreendimentos turísticos no Algarve e obras em albufeiras em Trás-os-Montes,
segundo anunciaram os ministros do Ambiente e da Agricultura.
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Turismo algarvio prepara medidas para reduzir consumo de água
O presidente do T urismo do Algarve disse esta quinta-feira que está a ser preparado um
conjunto de medidas para reduzir o consumo de água nos empreendimentos turísticos da
região, mas que não se aplicam ao consumo humano.

O presidente do Turismo do Algarve disse esta quinta-feira que está a ser preparado um
conjunto de medidas para reduzir o consumo de água nos empreendimentos turísticos da
região, mas que não se aplicam ao consumo humano.

“Estamos a reunir a informação das associações empresariais ligadas ao turismo para apresentarmos
um conjunto de propostas de medidas concretas para a redução dos consumos de água, para que se
tornem eficazes”, disse João Fernandes.

De acordo com o responsável da Região do Turismo do Algarve (RTA), “as medidas não versam o
consumo humano, mas, sim, usos não potáveis da água, como a rega de campos de golfe e de espaços
verdes e a possibilidade de desativação das fontes ornamentais”.

“Nós temos de nos cingir ao que é a nossa área de atuação e o que temos vindo a desenvolver com a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a identificação de medidas de contingência nos
empreendimentos turísticos, com o objetivo de poupar água em espaços de grande consumo”,
destacou.

Segundo João Fernandes, em reunião realizada na semana passada com a APA, a Associação de Hotéis
e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e a Associação os Industriais Hoteleiros, Restauração
e Bebidas (AIHSA), ficou definido que a RTA “enviaria as propostas de redução de consumos ainda
durante esta semana”.

“Os empresários olham para a gestão deste recurso escasso e cada vez mais caro como uma
necessidade de se tornarem mais eficientes”, apontou aquele responsável.

Entre as medidas preconizadas pela RTA está “a intensificação da sensibilização dos turistas para o uso
eficiente e comportamentos da gestão da água, como evitar as mudas diárias de roupas de cama e de
casa de banho”.

45/80

https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/294/rta.aspx


“É um comportamento que deve ser adotado não só pelos turistas, como pelos próprios residentes”,
sublinhou, recordando que a RTA tem a decorrer uma campanha com 12 dicas sobre esses
comportamentos.

João Fernandes lembrou que o Algarve tem vindo a implementar e a intensificar a aplicação de parte das
52 medidas identificadas para vários setores de atividade, “medidas contingenciais face a uma situação
prolongada de seca e ao baixo nível de armazenamento de água em albufeiras”.

“Isto tem sido especialmente profícuo na área dos golfes e que desde o ano passado têm sido
intensificadas e generalizadas, como é o caso da mudança de relvas para estação quente, melhoria das
drenagens e das regas, redução do espaço para jogo e rega com aproveitamento de águas residuais”,
avançou.

Segundo João Fernandes, no Algarve “existem há mais de 20 anos dois campos que têm esta boa
prática e a ideia é que se alargue a um maior número de campos”.

“Há oito projetos em curso para esse efeito, um dos quais com licenciamento para dois campos de golfe
no concelho de Castro Marim, com rega a partir da ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais]
de Vila Real de Santo António, cujo entrada em funcionamento está prevista para o próximo ano”,
concluiu.

Hoteleiros tentam “por todos os meios”
reduzir consumos
Os hotéis do Algarve “estão a tentar por todos os meios” reduzir os consumos de água, com menos
regas dos espaços verdes, sistemas redutores nas torneiras e sensibilização dos hóspedes, disse o
presidente da maior associação regional do setor.

“Estamos a tentar por todos os meios, por um lado, garantir a operação e, por outro poupar água, com
a implementação de diversas medidas sem comprometer a qualidade do serviço”, referiu o presidente da
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

De acordo com Hélder Martins, a situação de seca hidrológica “é uma grande preocupação” dos
hoteleiros algarvios, o que motivou “já a redução de regas dos campos de golfe e dos espaços verdes,
locais com grande consumo de água, bem como medidas de gestão das piscinas”.

Além da redução dos consumos no exterior, os empresários avançaram também com campanhas de
sensibilização, alertando os clientes para a importância da poupança de água nos banhos e da
reutilização das toalhas.

“A sensibilização passa por fechar a torneira, não colocar a toalha cada vez que toma banho, ou que lava
as mãos, para a cesta para ser lavada, medidas que representam poupanças significativas, não só de
energia, como de água”, notou.

O presidente da AHETA adiantou que a maioria das unidades turísticas “colocou já redutores nas
torneiras, equipamentos que funcionam através de um sistema de ar e que dá mais pressão à água,
reduzindo o seu caudal”.

“No fundo estamos a fazer tudo o que for possível para que, sem comprometer a qualidade do destino,
se gaste o mínimo de água”, sublinhou.

O também empresário adiantou que implementou na unidade hoteleira de que é proprietário “o sistema
de mudança de toalhas de dois em dois dias”, medida que não mereceu qualquer reclamação, referiu.

“Fizemos uma informação interna aos turistas a justificar a medida com a situação da falta de água, e
todos têm sido sensíveis ao problema, não havendo quaisquer reclamações até ao momento”, frisou.

Hélder Martins adiantou que a gestão da água nas unidades hoteleiras do Algarve começou a ser feita
ainda antes da reunião do dia 22 de julho da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e
Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES).

“A redução do consumo de água no turismo tinha sido acordada entre a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) e um conjunto de empresários do setor”, destacou.

Hélder Martins adiantou que a redução e uma gestão coerente da água “é de todo o interesse dos
empresários” para garantir a qualidade do turismo, “uma vez que se não chover e não forem repostos
os níveis de armazenamento nas barragens, a operação poderá ser posta em causa”.
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“Vamos esperar que a natureza seja benéfica connosco e tenhamos um bom ano hídrico, porque, caso
contrário, perspetiva-se um futuro incerto para todos”, concluiu.

(Link)
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Turismo do Algarve prepara medidas para reduzir consumo de
água no setor
O presidente do T urismo do Algarve disse hoje que está a ser preparado um conjunto de
medidas para reduzir o consumo de água nos empreendimentos turísticos da região, mas
que não se aplicam ao consumo humano.

 

O presidente do Turismo do Algarve disse hoje que está a ser preparado um conjunto de medidas para
reduzir o consumo de água nos empreendimentos turísticos da região, mas que não se aplicam ao
consumo humano.

 

“Estamos a reunir a informação das associações empresariais ligadas ao turismo para apresentarmos
um conjunto de propostas de medidas concretas para a redução dos consumos de água, para que se
tornem eficazes”, disse João Fernandes à agência Lusa.

 

De acordo com o responsável da Região do Turismo do Algarve (RTA), “as medidas não versam o
consumo humano, mas, sim, usos não potáveis da água, como a rega de campos de golfe e de espaços
verdes e a possibilidade de desativação das fontes ornamentais”.

 

“Nós temos de nos cingir ao que é a nossa área de atuação e o que temos vindo a desenvolver com a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a identificação de medidas de contingência nos
empreendimentos turísticos, com o objetivo de poupar água em espaços de grande consumo”,
destacou.
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Segundo João Fernandes, em reunião realizada na semana passada com a AA, a Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e a Associação os Industriais Hoteleiros, Restauração e
Bebidas (AIHSA), ficou definido que a RTA “enviaria as propostas de redução de consumos ainda durante
esta semana”.

 

“Os empresários olham para a gestão deste recurso escasso e cada vez mais caro como uma
necessidade de se tornarem mais eficientes”, apontou aquele responsável.

 

Entre as medidas preconizadas pela RTA está “a intensificação da sensibilização dos turistas para o uso
eficiente e comportamentos da gestão da água, como evitar as mudas diárias de roupas de cama e de
casa de banho”.

 

“É um comportamento que deve ser adotado não só pelos turistas, como pelos próprios residentes”,
sublinhou, recordando que a RTA tem a decorrer uma campanha com 12 dicas sobre esses
comportamentos.

 

João Fernandes lembrou que o Algarve tem vindo a implementar e a intensificar a aplicação de parte das
52 medidas identificadas para vários setores de atividade, “medidas contingenciais face a uma situação
prolongada de seca e ao baixo nível de armazenamento de água em albufeiras”.

 

“Isto tem sido especialmente profícuo na área dos golfes e que desde o ano passado têm sido
intensificadas e generalizadas, como é o caso da mudança de relvas para estação quente, melhoria das
drenagens e das regas, redução do espaço para jogo e rega com aproveitamento de águas residuais”,
avançou.

 

Segundo João Fernandes, no Algarve “existem há mais de 20 anos dois campos que têm esta boa
prática e a ideia é que se alargue a um maior número de campos”.

 

“Há oito projetos em curso para esse efeito, um dos quais com licenciamento para dois campos de golfe
no concelho de Castro Marim, com rega a partir da ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais]
de Vila Real de Santo António, cujo entrada em funcionamento está prevista para o próximo ano”,
concluiu.

 

O Governo aprovou no dia 22 de julho novas medidas de combate à seca, que contemplam redução de
consumos em empreendimentos turísticos no Algarve e obras em albufeiras em Trás-os-Montes,
segundo anunciaram os ministros do Ambiente e da Agricultura.

 

Lusa

 

(Link)
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Turismo do Algarve prepara medidas para reduzir consumo de
água no setor
O presidente do T urismo do Algarve disse hoje que está a ser preparado um conjunto de
medidas para reduzir o consumo de água nos empreendimentos turísticos da região, mas
que não se aplicam ao consumo humano.

"Estamos a reunir a informação das associações empresariais ligadas ao turismo para apresentarmos
um conjunto de propostas de medidas concretas para a redução dos consumos de água, para que se
tornem eficazes", disse João Fernandes à agência Lusa.

De acordo com o responsável da Região do Turismo do Algarve (RTA), "as medidas não versam o
consumo humano, mas, sim, usos não potáveis da água, como a rega de campos de golfe e de espaços
verdes e a possibilidade de desativação das fontes ornamentais".

"Nós temos de nos cingir ao que é a nossa área de atuação e o que temos vindo a desenvolver com a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a identificação de medidas de contingência nos
empreendimentos turísticos, com o objetivo de poupar água em espaços de grande consumo",
destacou.

Segundo João Fernandes, em reunião realizada na semana passada com a AA, a Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e a Associação os Industriais Hoteleiros, Restauração e
Bebidas (AIHSA), ficou definido que a RTA "enviaria as propostas de redução de consumos ainda durante
esta semana".

"Os empresários olham para a gestão deste recurso escasso e cada vez mais caro como uma
necessidade de se tornarem mais eficientes", apontou aquele responsável.

Entre as medidas preconizadas pela RTA está "a intensificação da sensibilização dos turistas para o uso
eficiente e comportamentos da gestão da água, como evitar as mudas diárias de roupas de cama e de
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casa de banho".

"É um comportamento que deve ser adotado não só pelos turistas, como pelos próprios residentes",
sublinhou, recordando que a RTA tem a decorrer uma campanha com 12 dicas sobre esses
comportamentos.

João Fernandes lembrou que o Algarve tem vindo a implementar e a intensificar a aplicação de parte das
52 medidas identificadas para vários setores de atividade, "medidas contingenciais face a uma situação
prolongada de seca e ao baixo nível de armazenamento de água em albufeiras".

"Isto tem sido especialmente profícuo na área dos golfes e que desde o ano passado têm sido
intensificadas e generalizadas, como é o caso da mudança de relvas para estação quente, melhoria das
drenagens e das regas, redução do espaço para jogo e rega com aproveitamento de águas residuais",
avançou.

Segundo João Fernandes, no Algarve "existem há mais de 20 anos dois campos que têm esta boa
prática e a ideia é que se alargue a um maior número de campos".

"Há oito projetos em curso para esse efeito, um dos quais com licenciamento para dois campos de golfe
no concelho de Castro Marim, com rega a partir da ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais]
de Vila Real de Santo António, cujo entrada em funcionamento está prevista para o próximo ano",
concluiu.

O Governo aprovou no dia 22 de julho novas medidas de combate à seca, que contemplam redução de
consumos em empreendimentos turísticos no Algarve e obras em albufeiras em Trás-os-Montes,
segundo anunciaram os ministros do Ambiente e da Agricultura.
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Hoteleiros algarvios tentam "por todos os meios" reduzir
consumo de água
Os hotéis do Algarve "estão a tentar por todos os meios" reduzir os consumos de água,
com menos regas dos espaços verdes, sistemas redutores nas torneiras e sensibilização
dos hóspedes, disse o presidente da maior associação regional do setor.

"Estamos a tentar por todos os meios, por um lado, garantir a operação e, por outro poupar água, com
a implementação de diversas medidas sem comprometer a qualidade do serviço", referiu à Lusa o
presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

De acordo com Hélder Martins, a situação de seca hidrológica "é uma grande preocupação" dos
hoteleiros algarvios, o que motivou "já a redução de regas dos campos de golfe e dos espaços verdes,
locais com grande consumo de água, bem como medidas de gestão das piscinas".

Além da redução dos consumos no exterior, os empresários avançaram também com campanhas de
sensibilização, alertando os clientes para a importância da poupança de água nos banhos e da
reutilização das toalhas.

"A sensibilização passa por fechar a torneira, não colocar a toalha cada vez que toma banho, ou que lava
as mãos, para a cesta para ser lavada, medidas que representam poupanças significativas, não só de
energia, como de água", notou.

O presidente da AHETA adiantou que a maioria das unidades turísticas "colocou já redutores nas
torneiras, equipamentos que funcionam através de um sistema de ar e que dá mais pressão à água,
reduzindo o seu caudal".

"No fundo estamos a fazer tudo o que for possível para que, sem comprometer a qualidade do destino,
se gaste o mínimo de água", sublinhou.

O também empresário adiantou que implementou na unidade hoteleira de que é proprietário "o sistema
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de mudança de toalhas de dois em dois dias", medida que não mereceu qualquer reclamação, referiu.

"Fizemos uma informação interna aos turistas a justificar a medida com a situação da falta de água, e
todos têm sido sensíveis ao problema, não havendo quaisquer reclamações até ao momento", frisou.

Hélder Martins adiantou que a gestão da água nas unidades hoteleiras do Algarve começou a ser feita
ainda antes da reunião do dia 22 de julho da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e
Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES).

"A redução do consumo de água no turismo tinha sido acordada entre a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) e um conjunto de empresários do setor", destacou.

Hélder Martins adiantou que a redução e uma gestão coerente da água "é de todo o interesse dos
empresários" para garantir a qualidade do turismo, "uma vez que se não chover e não forem repostos
os níveis de armazenamento nas barragens, a operação poderá ser posta em causa".

"Vamos esperar que a natureza seja benéfica connosco e tenhamos um bom ano hídrico, porque, caso
contrário, perspetiva-se um futuro incerto para todos", concluiu.

O Governo aprovou no dia 22 de julho novas medidas de combate à seca, que contemplam redução de
consumos em empreendimentos turísticos no Algarve e obras em albufeiras em Trás-os-Montes,
segundo anunciaram os ministros do Ambiente e da Agricultura.
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Turismo do Algarve prepara medidas para reduzir consumo de
água que não se aplicam ao consumo humano - Postal do
Algarve
“Estamos a reunir a informação das associações empresariais ligadas ao turismo para
apresentarmos um conjunto de propostas de medidas concretas para a redução dos
consumos de água, para que se tornem eficazes”, disse João Fernandes“Estamos a
reunir a informação das associações empresariais ligadas ao turismo para apresentarmos
um conjunto de propostas de medidas concretas para a redução dos consumos de água,
para que se tornem eficazes”, disse João Fernandes

O presidente do Turismo do Algarve disse hoje que está a ser preparado um conjunto de medidas para
reduzir o consumo de água nos empreendimentos turísticos da região, mas que não se aplicam ao
consumo humano.

“Estamos a reunir a informação das associações empresariais ligadas ao turismo para apresentarmos
um conjunto de propostas de medidas concretas para a redução dos consumos de água, para que se
tornem eficazes”, disse João Fernandes à agência Lusa.

De acordo com o responsável da Região do Turismo do Algarve (RTA), “as medidas não versam o
consumo humano, mas, sim, usos não potáveis da água, como a rega de campos de golfe e de espaços
verdes e a possibilidade de desativação das fontes ornamentais”.

“Nós temos de nos cingir ao que é a nossa área de atuação e o que temos vindo a desenvolver com a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a identificação de medidas de contingência nos
empreendimentos turísticos, com o objetivo de poupar água em espaços de grande consumo”,
destacou.
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Segundo João Fernandes, em reunião realizada na semana passada com a AA, a Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e a Associação os Industriais Hoteleiros, Restauração e
Bebidas (AIHSA), ficou definido que a RTA “enviaria as propostas de redução de consumos ainda durante
esta semana”.

“Os empresários olham para a gestão deste recurso escasso e cada vez mais caro como uma
necessidade de se tornarem mais eficientes”, apontou aquele responsável.

Entre as medidas preconizadas pela RTA está “a intensificação da sensibilização dos turistas para o uso
eficiente e comportamentos da gestão da água, como evitar as mudas diárias de roupas de cama e de
casa de banho”.

“É um comportamento que deve ser adotado não só pelos turistas, como pelos próprios residentes”,
sublinhou, recordando que a RTA tem a decorrer uma campanha com 12 dicas sobre esses
comportamentos.

João Fernandes lembrou que o Algarve tem vindo a implementar e a intensificar a aplicação de parte das
52 medidas identificadas para vários setores de atividade, “medidas contingenciais face a uma situação
prolongada de seca e ao baixo nível de armazenamento de água em albufeiras”.

“Isto tem sido especialmente profícuo na área dos golfes e que desde o ano passado têm sido
intensificadas e generalizadas, como é o caso da mudança de relvas para estação quente, melhoria das
drenagens e das regas, redução do espaço para jogo e rega com aproveitamento de águas residuais”,
avançou.

Segundo João Fernandes, no Algarve “existem há mais de 20 anos dois campos que têm esta boa
prática e a ideia é que se alargue a um maior número de campos”.

“Há oito projetos em curso para esse efeito, um dos quais com licenciamento para dois campos de golfe
no concelho de Castro Marim, com rega a partir da ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais]
de Vila Real de Santo António, cujo entrada em funcionamento está prevista para o próximo ano”,
concluiu.

O Governo aprovou no dia 22 de julho novas medidas de combate à seca, que contemplam redução de
consumos em empreendimentos turísticos no Algarve e obras em albufeiras em Trás-os-Montes,
segundo anunciaram os ministros do Ambiente e da Agricultura.
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Turismo do Algarve prepara medidas para reduzir consumo de
água no setor
O presidente do T urismo do Algarve disse hoje que está a ser preparado um conjunto de
medidas para reduzir o consumo de água nos empreendimentos turísticos da região, mas
que não se aplicam ao consumo humano.

“Estamos a reunir a informação das associações empresariais ligadas ao turismo para apresentarmos
um conjunto de propostas de medidas concretas para a redução dos consumos de água, para que se
tornem eficazes”, disse João Fernandes à agência Lusa.

De acordo com o responsável da Região do Turismo do Algarve (RTA), “as medidas não versam o
consumo humano, mas, sim, usos não potáveis da água, como a rega de campos de golfe e de espaços
verdes e a possibilidade de desativação das fontes ornamentais”.

“Nós temos de nos cingir ao que é a nossa área de atuação e o que temos vindo a desenvolver com a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a identificação de medidas de contingência nos
empreendimentos turísticos, com o objetivo de poupar água em espaços de grande consumo”,
destacou.

Segundo João Fernandes, em reunião realizada na semana passada com a AA, a Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e a Associação os Industriais Hoteleiros, Restauração e
Bebidas (AIHSA), ficou definido que a RTA “enviaria as propostas de redução de consumos ainda durante
esta semana”.

“Os empresários olham para a gestão deste recurso escasso e cada vez mais caro como uma
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necessidade de se tornarem mais eficientes”, apontou aquele responsável.

Entre as medidas preconizadas pela RTA está “a intensificação da sensibilização dos turistas para o uso
eficiente e comportamentos da gestão da água, como evitar as mudas diárias de roupas de cama e de
casa de banho”.

“É um comportamento que deve ser adotado não só pelos turistas, como pelos próprios residentes”,
sublinhou, recordando que a RTA tem a decorrer uma campanha com 12 dicas sobre esses
comportamentos.

João Fernandes lembrou que o Algarve tem vindo a implementar e a intensificar a aplicação de parte das
52 medidas identificadas para vários setores de atividade, “medidas contingenciais face a uma situação
prolongada de seca e ao baixo nível de armazenamento de água em albufeiras”.

“Isto tem sido especialmente profícuo na área dos golfes e que desde o ano passado têm sido
intensificadas e generalizadas, como é o caso da mudança de relvas para estação quente, melhoria das
drenagens e das regas, redução do espaço para jogo e rega com aproveitamento de águas residuais”,
avançou.

Segundo João Fernandes, no Algarve “existem há mais de 20 anos dois campos que têm esta boa
prática e a ideia é que se alargue a um maior número de campos”.

“Há oito projetos em curso para esse efeito, um dos quais com licenciamento para dois campos de golfe
no concelho de Castro Marim, com rega a partir da ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais]
de Vila Real de Santo António, cujo entrada em funcionamento está prevista para o próximo ano”,
concluiu.

O Governo aprovou no dia 22 de julho novas medidas de combate à seca, que contemplam redução de
consumos em empreendimentos turísticos no Algarve e obras em albufeiras em Trás-os-Montes,
segundo anunciaram os ministros do Ambiente e da Agricultura.
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Turismo do Algarve prepara medidas para reduzir consumo de
água no setor
O presidente do T urismo do Algarve disse hoje que está a ser preparado um conjunto de
medidas para reduzir o consumo de água nos empreendimentos turísticos da região, mas
que não se aplicam ao consumo humano.

"Estamos a reunir a informação das associações empresariais ligadas ao turismo para apresentarmos
um conjunto de propostas de medidas concretas para a redução dos consumos de água, para que se
tornem eficazes", disse João Fernandes à agência Lusa.

De acordo com o responsável da Região do Turismo do Algarve (RTA), "as medidas não versam o
consumo humano, mas, sim, usos não potáveis da água, como a rega de campos de golfe e de espaços
verdes e a possibilidade de desativação das fontes ornamentais".

"Nós temos de nos cingir ao que é a nossa área de atuação e o que temos vindo a desenvolver com a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a identificação de medidas de contingência nos
empreendimentos turísticos, com o objetivo de poupar água em espaços de grande consumo",
destacou.

Segundo João Fernandes, em reunião realizada na semana passada com a AA, a Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e a Associação os Industriais Hoteleiros, Restauração e
Bebidas (AIHSA), ficou definido que a RTA "enviaria as propostas de redução de consumos ainda durante
esta semana".

"Os empresários olham para a gestão deste recurso escasso e cada vez mais caro como uma
necessidade de se tornarem mais eficientes", apontou aquele responsável.

Entre as medidas preconizadas pela RTA está "a intensificação da sensibilização dos turistas para o uso
eficiente e comportamentos da gestão da água, como evitar as mudas diárias de roupas de cama e de
casa de banho".

"É um comportamento que deve ser adotado não só pelos turistas, como pelos próprios residentes",
sublinhou, recordando que a RTA tem a decorrer uma campanha com 12 dicas sobre esses
comportamentos.

João Fernandes lembrou que o Algarve tem vindo a implementar e a intensificar a aplicação de parte das
52 medidas identificadas para vários setores de atividade, "medidas contingenciais face a uma situação
prolongada de seca e ao baixo nível de armazenamento de água em albufeiras".

"Isto tem sido especialmente profícuo na área dos golfes e que desde o ano passado têm sido
intensificadas e generalizadas, como é o caso da mudança de relvas para estação quente, melhoria das
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drenagens e das regas, redução do espaço para jogo e rega com aproveitamento de águas residuais",
avançou.

Segundo João Fernandes, no Algarve "existem há mais de 20 anos dois campos que têm esta boa
prática e a ideia é que se alargue a um maior número de campos".

"Há oito projetos em curso para esse efeito, um dos quais com licenciamento para dois campos de golfe
no concelho de Castro Marim, com rega a partir da ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais]
de Vila Real de Santo António, cujo entrada em funcionamento está prevista para o próximo ano",
concluiu.

O Governo aprovou no dia 22 de julho novas medidas de combate à seca, que contemplam redução de
consumos em empreendimentos turísticos no Algarve e obras em albufeiras em Trás-os-Montes,
segundo anunciaram os ministros do Ambiente e da Agricultura.
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Turismo do Algarve prepara medidas para reduzir consumo de
água no setor
O presidente do T urismo do Algarve disse hoje que está a ser preparado um conjunto de
medidas para reduzir o consumo de água nos empreendimentos turísticos da região, mas
que não se aplicam ao consumo humano.

"Estamos a reunir a informação das associações empresariais ligadas ao turismo para apresentarmos
um conjunto de propostas de medidas concretas para a redução dos consumos de água, para que se
tornem eficazes", disse João Fernandes à agência Lusa.

De acordo com o responsável da Região do Turismo do Algarve (RTA), "as medidas não versam o
consumo humano, mas, sim, usos não potáveis da água, como a rega de campos de golfe e de espaços
verdes e a possibilidade de desativação das fontes ornamentais".

"Nós temos de nos cingir ao que é a nossa área de atuação e o que temos vindo a desenvolver com a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a identificação de medidas de contingência nos
empreendimentos turísticos, com o objetivo de poupar água em espaços de grande consumo",
destacou.

Segundo João Fernandes, em reunião realizada na semana passada com a AA, a Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e a Associação os Industriais Hoteleiros, Restauração e
Bebidas (AIHSA), ficou definido que a RTA "enviaria as propostas de redução de consumos ainda durante
esta semana".

"Os empresários olham para a gestão deste recurso escasso e cada vez mais caro como uma
necessidade de se tornarem mais eficientes", apontou aquele responsável.

Entre as medidas preconizadas pela RTA está "a intensificação da sensibilização dos turistas para o uso
eficiente e comportamentos da gestão da água, como evitar as mudas diárias de roupas de cama e de
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casa de banho".

"É um comportamento que deve ser adotado não só pelos turistas, como pelos próprios residentes",
sublinhou, recordando que a RTA tem a decorrer uma campanha com 12 dicas sobre esses
comportamentos.

João Fernandes lembrou que o Algarve tem vindo a implementar e a intensificar a aplicação de parte das
52 medidas identificadas para vários setores de atividade, "medidas contingenciais face a uma situação
prolongada de seca e ao baixo nível de armazenamento de água em albufeiras".

"Isto tem sido especialmente profícuo na área dos golfes e que desde o ano passado têm sido
intensificadas e generalizadas, como é o caso da mudança de relvas para estação quente, melhoria das
drenagens e das regas, redução do espaço para jogo e rega com aproveitamento de águas residuais",
avançou.

Segundo João Fernandes, no Algarve "existem há mais de 20 anos dois campos que têm esta boa
prática e a ideia é que se alargue a um maior número de campos".

"Há oito projetos em curso para esse efeito, um dos quais com licenciamento para dois campos de golfe
no concelho de Castro Marim, com rega a partir da ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais]
de Vila Real de Santo António, cujo entrada em funcionamento está prevista para o próximo ano",
concluiu.

O Governo aprovou no dia 22 de julho novas medidas de combate à seca, que contemplam redução de
consumos em empreendimentos turísticos no Algarve e obras em albufeiras em Trás-os-Montes,
segundo anunciaram os ministros do Ambiente e da Agricultura.
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Turismo do Algarve prepara medidas para reduzir consumo de
água no setor
O presidente do T urismo do Algarve disse hoje que está a ser preparado um conjunto de
medidas para reduzir o consumo de água nos empreendimentos turísticos da região, mas
que não se aplicam ao consumo humano.

“Estamos a reunir a informação das associações empresariais ligadas ao turismo para apresentarmos
um conjunto de propostas de medidas concretas para a redução dos consumos de água, para que se
tornem eficazes”, disse João Fernandes à agência Lusa.

De acordo com o responsável da Região do Turismo do Algarve (RTA), “as medidas não versam o
consumo humano, mas, sim, usos não potáveis da água, como a rega de campos de golfe e de espaços
verdes e a possibilidade de desativação das fontes ornamentais”.

“Nós temos de nos cingir ao que é a nossa área de atuação e o que temos vindo a desenvolver com a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a identificação de medidas de contingência nos
empreendimentos turísticos, com o objetivo de poupar água em espaços de grande consumo”,
destacou.

Segundo João Fernandes, em reunião realizada na semana passada com a AA, a Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e a Associação os Industriais Hoteleiros, Restauração e
Bebidas (AIHSA), ficou definido que a RTA “enviaria as propostas de redução de consumos ainda durante
esta semana”.

“Os empresários olham para a gestão deste recurso escasso e cada vez mais caro como uma
necessidade de se tornarem mais eficientes”, apontou aquele responsável.
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Entre as medidas preconizadas pela RTA está “a intensificação da sensibilização dos turistas para o uso
eficiente e comportamentos da gestão da água, como evitar as mudas diárias de roupas de cama e de
casa de banho”.

“É um comportamento que deve ser adotado não só pelos turistas, como pelos próprios residentes”,
sublinhou, recordando que a RTA tem a decorrer uma campanha com 12 dicas sobre esses
comportamentos.

João Fernandes lembrou que o Algarve tem vindo a implementar e a intensificar a aplicação de parte das
52 medidas identificadas para vários setores de atividade, “medidas contingenciais face a uma situação
prolongada de seca e ao baixo nível de armazenamento de água em albufeiras”.

“Isto tem sido especialmente profícuo na área dos golfes e que desde o ano passado têm sido
intensificadas e generalizadas, como é o caso da mudança de relvas para estação quente, melhoria das
drenagens e das regas, redução do espaço para jogo e rega com aproveitamento de águas residuais”,
avançou.

Segundo João Fernandes, no Algarve “existem há mais de 20 anos dois campos que têm esta boa
prática e a ideia é que se alargue a um maior número de campos”.

“Há oito projetos em curso para esse efeito, um dos quais com licenciamento para dois campos de golfe
no concelho de Castro Marim, com rega a partir da ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais]
de Vila Real de Santo António, cujo entrada em funcionamento está prevista para o próximo ano”,
concluiu.

O Governo aprovou no dia 22 de julho novas medidas de combate à seca, que contemplam redução de
consumos em empreendimentos turísticos no Algarve e obras em albufeiras em Trás-os-Montes,
segundo anunciaram os ministros do Ambiente e da Agricultura.
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Hoteleiros algarvios tentam "por todos os meios" reduzir
consumo de água - Postal do Algarve
A maioria das unidades turísticas “colocou já redutores nas torneiras, equipamentos que
funcionam através de um sistema de ar e que dá mais pressão à água, reduzindo o seu
caudal”A maioria das unidades turísticas “colocou já redutores nas torneiras,
equipamentos que funcionam através de um sistema de ar e que dá mais pressão à água,
reduzindo o seu caudal”

Os hotéis do Algarve “estão a tentar por todos os meios” reduzir os consumos de água, com menos
regas dos espaços verdes, sistemas redutores nas torneiras e sensibilização dos hóspedes, disse o
presidente da maior associação regional do setor.

“Estamos a tentar por todos os meios, por um lado, garantir a operação e, por outro poupar água, com
a implementação de diversas medidas sem comprometer a qualidade do serviço”, referiu à Lusa o
presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

De acordo com Hélder Martins, a situação de seca hidrológica “é uma grande preocupação” dos
hoteleiros algarvios, o que motivou “já a redução de regas dos campos de golfe e dos espaços verdes,
locais com grande consumo de água, bem como medidas de gestão das piscinas”.

Além da redução dos consumos no exterior, os empresários avançaram também com campanhas de
sensibilização, alertando os clientes para a importância da poupança de água nos banhos e da
reutilização das toalhas.

“A sensibilização passa por fechar a torneira, não colocar a toalha cada vez que toma banho, ou que lava
as mãos, para a cesta para ser lavada, medidas que representam poupanças significativas, não só de
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energia, como de água”, notou.

O presidente da AHETA adiantou que a maioria das unidades turísticas “colocou já redutores nas
torneiras, equipamentos que funcionam através de um sistema de ar e que dá mais pressão à água,
reduzindo o seu caudal”.

“No fundo estamos a fazer tudo o que for possível para que, sem comprometer a qualidade do destino,
se gaste o mínimo de água”, sublinhou.

O também empresário adiantou que implementou na unidade hoteleira de que é proprietário “o sistema
de mudança de toalhas de dois em dois dias”, medida que não mereceu qualquer reclamação, referiu.

“Fizemos uma informação interna aos turistas a justificar a medida com a situação da falta de água, e
todos têm sido sensíveis ao problema, não havendo quaisquer reclamações até ao momento”, frisou.

Hélder Martins adiantou que a gestão da água nas unidades hoteleiras do Algarve começou a ser feita
ainda antes da reunião do dia 22 de julho da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e
Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES).

“A redução do consumo de água no turismo tinha sido acordada entre a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) e um conjunto de empresários do setor”, destacou.

Hélder Martins adiantou que a redução e uma gestão coerente da água “é de todo o interesse dos
empresários” para garantir a qualidade do turismo, “uma vez que se não chover e não forem repostos
os níveis de armazenamento nas barragens, a operação poderá ser posta em causa”.

“Vamos esperar que a natureza seja benéfica connosco e tenhamos um bom ano hídrico, porque, caso
contrário, perspetiva-se um futuro incerto para todos”, concluiu.

O Governo aprovou no dia 22 de julho novas medidas de combate à seca, que contemplam redução de
consumos em empreendimentos turísticos no Algarve e obras em albufeiras em Trás-os-Montes,
segundo anunciaram os ministros do Ambiente e da Agricultura.
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Hoteleiros algarvios tentam "por todos os meios" reduzir
consumo de água
Os hotéis do Algarve “estão a tentar por todos os meios” reduzir os consumos de água,
com menos regas dos espaços verdes, sistemas redutores nas torneiras e sensibilização
dos hóspedes, disse o presidente da maior associação regional do setor.

 

Os hotéis do Algarve “estão a tentar por todos os meios” reduzir os consumos de água, com menos
regas dos espaços verdes, sistemas redutores nas torneiras e sensibilização dos hóspedes, disse o
presidente da maior associação regional do setor.

 

“Estamos a tentar por todos os meios, por um lado, garantir a operação e, por outro poupar água, com
a implementação de diversas medidas sem comprometer a qualidade do serviço”, referiu à Lusa o
presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

 

De acordo com Hélder Martins, a situação de seca hidrológica “é uma grande preocupação” dos
hoteleiros algarvios, o que motivou “já a redução de regas dos campos de golfe e dos espaços verdes,
locais com grande consumo de água, bem como medidas de gestão das piscinas”.

 

Além da redução dos consumos no exterior, os empresários avançaram também com campanhas de
sensibilização, alertando os clientes para a importância da poupança de água nos banhos e da
reutilização das toalhas.
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“A sensibilização passa por fechar a torneira, não colocar a toalha cada vez que toma banho, ou que lava
as mãos, para a cesta para ser lavada, medidas que representam poupanças significativas, não só de
energia, como de água”, notou.

 

O presidente da AHETA adiantou que a maioria das unidades turísticas “colocou já redutores nas
torneiras, equipamentos que funcionam através de um sistema de ar e que dá mais pressão à água,
reduzindo o seu caudal”.

 

“No fundo estamos a fazer tudo o que for possível para que, sem comprometer a qualidade do destino,
se gaste o mínimo de água”, sublinhou.

 

O também empresário adiantou que implementou na unidade hoteleira de que é proprietário “o sistema
de mudança de toalhas de dois em dois dias”, medida que não mereceu qualquer reclamação, referiu.

 

“Fizemos uma informação interna aos turistas a justificar a medida com a situação da falta de água, e
todos têm sido sensíveis ao problema, não havendo quaisquer reclamações até ao momento”, frisou.

 

Hélder Martins adiantou que a gestão da água nas unidades hoteleiras do Algarve começou a ser feita
ainda antes da reunião do dia 22 de julho da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e
Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES).

 

“A redução do consumo de água no turismo tinha sido acordada entre a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) e um conjunto de empresários do setor”, destacou.

 

Hélder Martins adiantou que a redução e uma gestão coerente da água “é de todo o interesse dos
empresários” para garantir a qualidade do turismo, “uma vez que se não chover e não forem repostos
os níveis de armazenamento nas barragens, a operação poderá ser posta em causa”.

 

“Vamos esperar que a natureza seja benéfica connosco e tenhamos um bom ano hídrico, porque, caso
contrário, perspetiva-se um futuro incerto para todos”, concluiu.

 

O Governo aprovou no dia 22 de julho novas medidas de combate à seca, que contemplam redução de
consumos em empreendimentos turísticos no Algarve e obras em albufeiras em Trás-os-Montes,
segundo anunciaram os ministros do Ambiente e da Agricultura.

 

Lusa

 

(Link)
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Hoteleiros algarvios tentam "por todos os meios" reduzir
consumo de água
Os hotéis do Algarve "estão a tentar por todos os meios" reduzir os consumos de água,
com menos regas dos espaços verdes, sistemas redutores nas torneiras e sensibilização
dos hóspedes, disse o presidente da maior associação regional do setor.

"Estamos a tentar por todos os meios, por um lado, garantir a operação e, por outro poupar água, com
a implementação de diversas medidas sem comprometer a qualidade do serviço", referiu à Lusa o
presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

De acordo com Hélder Martins, a situação de seca hidrológica "é uma grande preocupação" dos
hoteleiros algarvios, o que motivou "já a redução de regas dos campos de golfe e dos espaços verdes,
locais com grande consumo de água, bem como medidas de gestão das piscinas".

Além da redução dos consumos no exterior, os empresários avançaram também com campanhas de
sensibilização, alertando os clientes para a importância da poupança de água nos banhos e da
reutilização das toalhas.

"A sensibilização passa por fechar a torneira, não colocar a toalha cada vez que toma banho, ou que lava
as mãos, para a cesta para ser lavada, medidas que representam poupanças significativas, não só de
energia, como de água", notou.

O presidente da AHETA adiantou que a maioria das unidades turísticas "colocou já redutores nas
torneiras, equipamentos que funcionam através de um sistema de ar e que dá mais pressão à água,
reduzindo o seu caudal".

"No fundo estamos a fazer tudo o que for possível para que, sem comprometer a qualidade do destino,
se gaste o mínimo de água", sublinhou.

O também empresário adiantou que implementou na unidade hoteleira de que é proprietário "o sistema
de mudança de toalhas de dois em dois dias", medida que não mereceu qualquer reclamação, referiu.

"Fizemos uma informação interna aos turistas a justificar a medida com a situação da falta de água, e
todos têm sido sensíveis ao problema, não havendo quaisquer reclamações até ao momento", frisou.

Hélder Martins adiantou que a gestão da água nas unidades hoteleiras do Algarve começou a ser feita
ainda antes da reunião do dia 22 de julho da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e
Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES).

"A redução do consumo de água no turismo tinha sido acordada entre a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) e um conjunto de empresários do setor", destacou.
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Hélder Martins adiantou que a redução e uma gestão coerente da água "é de todo o interesse dos
empresários" para garantir a qualidade do turismo, "uma vez que se não chover e não forem repostos
os níveis de armazenamento nas barragens, a operação poderá ser posta em causa".

"Vamos esperar que a natureza seja benéfica connosco e tenhamos um bom ano hídrico, porque, caso
contrário, perspetiva-se um futuro incerto para todos", concluiu.

O Governo aprovou no dia 22 de julho novas medidas de combate à seca, que contemplam redução de
consumos em empreendimentos turísticos no Algarve e obras em albufeiras em Trás-os-Montes,
segundo anunciaram os ministros do Ambiente e da Agricultura.
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Governo português pede ao setor turístico do Algarve que reduza
gasto de água
O Governo português anunciou que irá fomentar o racionamento de água no setor do
turismo no Algarve de modo a "promover" a redução do consumo de água no contexto
de seca que o país atravessa.

 

O Governo português anunciou que irá fomentar o racionamento de água no setor do turismo no
Algarve de modo a "promover" a redução do consumo de água no contexto de seca que o país
atravessa.

 

"A Agência Portuguesa do Ambiente reuniu-se com associações do setor turístico do Algarve com o
objetivo de promover, de forma colaborativa, a redução do consumo de água com os empreendimentos
turísticos da região", disse o Governo em comunicado.

 

Esta redução do uso de água afetará especialmente a irrigação de campos de golfe e espaços verdes,
esclareceu o Governo português após uma reunião para controlar e monitorizar a seca sofrida pelo país,
"a mais grave deste século".

 

O Governo recordou que o Plano de Recuperação e Resiliência prevê investimentos de 200 milhões de
euros para melhorar a eficiência hídrica na região, incluindo a construção de uma central de
dessalinização.
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Nesta reunião, presidida pela Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, e o Ministro do
Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, analisaram também o estado das obras de ligação de vários
sistemas hídricos.

 

Estas medidas juntam-se às quase 80 anunciadas ao longo deste ano para garantir a disponibilidade de
água para a população e atividades essenciais face à seca, que atingiu níveis graves e extremos em
quase 90% do território.

 

Outras medidas anunciadas nas semanas anteriores incluíram a redução do uso da água na agricultura e
na indústria e campanhas de sensibilização, entre outras.

 

O Governo anunciou também que esta sexta-feira se abriu um novo processo para promover a
agricultura de precisão que envolverá 24,5 milhões de euros e, até ao final do mês, estão previstos 30
milhões de euros para melhorar a eficiência hidroagrícola de Mira (no centro do país).

 

O Executivo assegurou que, "apesar da gravidade da situação, Portugal está hoje mais preparado no
sector agrícola, em termos de armazenamento e gestão da água".

(Link)
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Complexos turísticos do Algarve sujeitos a limites no consumo de
água
O racionamento na utilização de água, negociado entre o Governo e os empresários do
setor, surge numa altura em que o país vive uma das piores secas do último século.

 

Os empreendimentos turísticos do Algarve, como hotéis, vão estar sujeitos a limitações no uso de água,
exceptuando para consumo humano, anunciou, esta sexta-feira, o ministro do Ambiente e da Ação
Climática, Duarte Cordeiro.

A medida, que surge numa altura em que o país está a braços com "uma das piores secas dos últimos
100 anos", vai ser posta em marcha depois de o Governo e os empresários do setor da região terem
chegado a um acordo para o efeito.

"Foi feita uma reunião entre a Agência Portuguesa do Ambiente e um conjunto de empresários de
empreendimentos turísticos do Algarve, em que foi [acordado] um racionamento, uma gestão daquilo
que são os consumos de água que podem adotar, o que quer dizer que há uma limitação para a
utilização de água por parte desse setor", revelou Duarte Cordeiro, em conferência de imprensa, após a
 10.ª Reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da
Seca (CPPMAES).

A medida adotada "num contexto de enorme pressão" versa sobre o "grande consumo", ou seja, sobre
os volumes de água canalizados para irrigar campos de golfe ou outros espaços verdes das unidades
turísticas, deixando de fora a que se destina a consumo humano.

Duarte Cordeiro não indicou, no entanto, qual foi o nível de redução de água acertado ou quantas
unidades turísticas abrange.
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(Link)
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Government discusses water conservation with Algarve tourist
complexes
Ministers for the environment and agriculture made some late Friday announcements
regarding water conservation.
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Governo determina racionamento de água em empreendimentos
turísticos do Algarve
Medida surge numa altura em que o país atravessa uma "situação de seca hidrológica
que é talvez a mais grave deste século"

 

Medida surge numa altura em que o país atravessa
uma "situação de seca hidrológica que é talvez a
mais grave deste século"
O Governo anunciou esta sexta-feira a redução do consumo de água nos empreendimentos turísticos do
Algarve, no âmbito de um novo conjunto de medidas de contingência para gerir a situação da seca
extrema que se vive em Portugal.

O anúncio foi feito pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeio, que falava em
conferência de imprensa após a 10.ª reunião da  Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e
Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES).

Assinalando que Portugal está a atravessar uma "situação de seca hidrológica que é talvez a mais grave
deste século", o ministro anunciou novas medidas de contingência que se juntam assim ao conjunto de
78 que já foram tomadas nas últimas 10 reuniões da comissão, desde logo "a redução do consumo em
empreendimentos turísticos no Algarve".

Além disso, o Governo determinou ainda, para Trás-os-Montes, uma obra de ligação ao sistema do Alto
Rabagão ao Sistema do Arcossó, o prolongamento do Pinhão ao sistema adutor de Vila Chã, e a
reativação da captação de Camba para redução do volume captado na albufeira de Sambade.
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Duarte Cordeiro disse que das 31 albufeiras para fins múltiplos em situação crítica que estão em vigilância
10 mantiveram o volume armazenado e apenas duas reduziram o armazenamento em mais de 5%
desde a ultima reunião, a 21 de junho.

A ministra da Agricultura, Maia do Céu Antunes, que também participou na reunião, adiantou que, em
relação ao mês passado, a situação não se alterou nas 44 albufeiras hidroagrícolas: 37 delas asseguram
a campanha de rega e sete têm limitações.

Maria do Céu Antunes disse que esta sexta-feira foi aberto um aviso de 24,5 milhões de euros para que
agricultores se possam candidatar para instalarem sistemas de precisão e ter um uso mais eficiente da
água.

“Até final do mês disponibilizaremos recursos financeiros na casa dos 30 milhões de euros para melhorar
a eficiência hídrica no aproveitamento hidroagrícola do Mira, com a construção de uma nova estação
elevatória e com a reabilitação de todo o canal principal, que inclui a colocação de painéis fotovoltaicos
para evitar a evapotranspiração e permitir que o sistema seja sustentável”, disse também a ministra.

(Link)
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Governo anuncia racionamento de água dos hotéis no Algarve -
Público online
“Esta situação de seca torna-se a mais grave deste século”, admitiu o ministro do
Ambiente e da Acção Climática. O  Governo anunciou novas medidas para a redução do
consumo de água no Algarve e Trás-os-Montes.

 

O ministro do Ambiente e da Acção Climática admitiu na tarde desta sexta-feira, 22 de Julho, que o país
se encontra na situação de seca mais grave do século XXI.

“Sendo o quinto ano com precipitação abaixo da média, esta situação de seca torna-se a mais grave
deste século”, afirmou Duarte Cordeio na conferência de imprensa que se seguiu à reunião com a
Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES
).

O ministro aproveitou o momento para apelar “uma vez mais” à “poupança de água da parte de todos”.
O actual cenário foi agravado pelo impacto das alterações climáticas e, por isso, exige uma alteração dos
comportamentos, referiu.

“Foi salvaguardado o uso da água para consumo humano”, tranquilizou o ministro. No entanto, em
consequência desta que é a seca mais grave do século, o Governo apresentou um conjunto de novas
medidas para a redução do consumo de água, nomeadamente no Algarve e em Trás-os-Montes. As
medidas anunciadas esta sexta-feira seguem-se a outras 78 já tomadas desde 1 de Fevereiro.
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No Sul do país, as medidas terão como foco a redução de consumos nos empreendimentos turísticos.
De acordo com o ministro Duarte Cordeiro, já foi realizada uma reunião entre a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) e empresários do ramo hoteleiro, onde se definiu “um racionamento; um limite para o
consumo de água”.

Já no que toca à região mais a norte, as medidas do Governo focam-se, essencialmente, no reforço de
vários sistemas de abastecimento, como por exemplo o sistema do Alto Rabagão.

O ministro do Ambiente e da Acção Climática referiu ainda que das 31 albufeiras para fins múltiplos em
situação crítica em vigilância, dez mantiveram o volume armazenado e apenas duas reduziram o
armazenamento em mais de 5% desde a ultima reunião, a 21 de Junho.

A ministra da Agricultura, também presente na conferência de imprensa, avançou que em relação ao mês
passado a situação não se alterou nas 44 albufeiras hidroagrícolas: 37 delas asseguram a campanha de
rega e sete têm limitações. Maria do Céu Antunes disse que foi aberto um aviso de 24,5 milhões de
euros para que agricultores se possam candidatar para instalarem sistemas de precisão e ter um uso
mais eficiente da água.

“Até final do mês disponibilizaremos recursos financeiros na casa dos 30 milhões de euros para melhorar
a eficiência hídrica no aproveitamento hidroagrícola do Mira, com a construção de uma nova estação
elevatória e com a reabilitação de todo o canal principal, que inclui a colocação de painéis fotovoltaicos
para evitar a evapotranspiração e permitir que o sistema seja sustentável”, acrescentou a ministra.

(Link)
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Empreendimentos turísticos no Algarve vão ter de reduzir
consumo de água, anuncia Duarte Cordeiro
Elevada temperatura e fraca precipitação fazem com que Portugal atravesse o ano mais
seco deste século, diz ministro. Empreendimentos turísticos no Algarve vão ter que
reduzir consumo.

Graças à uma conjugação de fatores desde elevada temperatura, à fraca precipitação, Portugal
está a atravessar o período de seca mais agravado do último século. O alerta foi dado esta sexta-
feira pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática (MAAC), anunciando um novo pacote de medidas
que visa promover uma melhor gestão dos recursos hídricos – quatro no Norte do país e uma no
Algarve, sendo que esta se traduz na redução do consumo de água em empreendimentos
turísticos.

“Houve um reconhecimento do início da seca desde o início do ano. À medida que o ano avança,
vamos tomando consciência da confirmação de que a situação hidrológica é a mais grave deste
século. Graças a uma conjugação de fatores, desde elevadas temperaturas à fraca precipitação. Este é
o quinto ano com precipitação abaixo da média. É a situação de seca mais grave deste século“,
afirmou o Duarte Cordeiro durante uma conferência de imprensa, depois da 10ª Reunião da Comissão
Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES).

O governante anunciou que na sequência da reunião que contou com a participação da ministra da
Agricultura, foram tomadas medidas que se juntam às 78 já adotadas em prol da gestão dos recursos
hídricos e da prevenção da seca no país.

Além da campanha de sensibilização promovida pela Águas de Portugal já em curso, o Governo
aprovou uma medida que visa reduzir os consumos de água em empreendimentos turísticos no
Algarve; uma obra de ligação à barragem do Alto do Rabagão à barragem do Arcossó, “para
incremento da resiliência deste sistema”, explicou Duarte Cordeiro, acrescentando o prolongamento do
Pinhão ao sistema adutor da Vila Chã e a reativação da captação de cama para redução do
volume captado na albufeira de Sambade.

Em curso, informa o governante, estão também medidas “estruturais” aplicadas no Algarve, no âmbito
do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), entre elas, o projeto para o reforço de abastecimento e da
ligação de Odeleite a partir do Pomarão, a contratação para uma avaliação de impacte ambiental da
dessalinizadora em fase de projeto e as linhas de financiamento já abertas para os projetos de eficiência
hídrica.

No Alentejo, acrescenta o ministro do Ambiente, a APA está a terminar o plano de eficiência hídrica que
contará com “um conjunto de medidas”, quer a nível da reutilização da água, do reforço das ligações
entre barragens ou de eficiência hídrica.

Presente na conferência de imprensa, Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura anunciou que o
Governo tem planos de contingência para todas as albufeiras agrícolas e que isso “permite ter uma
melhor avaliação preventiva e antecipação do que é necessário fazer“.

“Vivemos uma das piores secas dos últimos 100 anos e isso tem consequências graves do ponto de
vista agrícola. O stress hídrico e térmico provocam um declino do rendimento das culturas, e põem em
causa o abastecimento alimentar“, indicou a governante com a pasta da Agricultura.

Assim, anunciou que vai ser disponibilizado um programa de 24,5 milhões de euros para os agricultores
se candidatarem para a instalação de sistemas de precisão para uso mais eficiente dos recursos. No
mesmo momento, deu conta de que até ao final do mês ficarão disponíveis 30 milhões de euros para
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melhorar a eficiência hídrica no aproveito hidroagrícola do Mira, nomeadamente, com com a construção
de uma estação elevatória e a reabilitação de todo o canal principal. “Inclui também a colocação de
painéis fotovoltaicos”, anunciou.

“Hoje estamos mais bem preparados do que no passado”, garantiu Maria do Céu Antunes. “A situação
em relação ao mês passado não se alterou nas 44 albufeiras hidroagrícolas, das quais 37 asseguram a
campanha de rega e 7 têm as limitações que se mantêm em relação ao apresentado no mês passado”,
informou.

(Link)
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