
DN

02/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Rentrées. Já não é só o Algarve, Coimbra e Leiria na rota dos
partidos
A Festa do Pontal do PSD, no Calçadão de Quarteira, apesar de marcar a rentrée política,
não se realizou durante alguns anos.
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DN

02/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Vendas de vinho mais do que triplicaram na restauração
Mercado nacional do vinho está a recuperar pelo lado da restauração.
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CORREIO DE LAGOS

01/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

Pingo Doce promove “Limpeza do fundo do Mar” em cinco praias
do Algarve
O Algarve recebe, a partir de amanhã, a “Limpeza do fundo do Mar”, iniciativa pioneira
em Portugal e promovida pelo Pingo Doce, através do seu programa Amar o Mar, em
parceria com a Sailors for the Sea Portugal.

O Algarve recebe, a partir de amanhã, a “Limpeza do fundo do Mar”, iniciativa pioneira em Portugal e
promovida pelo Pingo Doce, através do seu programa Amar o Mar, em parceria com a Sailors for the
Sea Portugal. Esta acção será levada a cabo por um grupo de mergulhadores certificados, que irão
realizar a recolha de resíduos e detritos depositados nas águas de cinco praias algarvias, com o objectivo
de combater a poluição marinha e de sensibilizar para a importância da conservação do Oceano.

Em paralelo, de modo a envolver os veraneantes, famílias, alunos das escolas da região e praticantes de
desportos aquáticos, irão decorrer diversas actividades no areal da praia, dedicadas à literacia dos
oceanos. Os participantes terão a oportunidade de aprender mais sobre as problemáticas do lixo e
resíduos que acabam no oceano e sobre como podem adoptar hábitos e comportamentos mais
responsáveis e sustentáveis para contribuírem para a sua mitigação. Além disso, existirão várias
surpresas reservadas para os mais novos.

A iniciativa “Limpeza do fundo do Mar” passará pelas seguintes praias:

2 de Agosto – Meia Praia (Lagos)

3 de Agosto – Praia da Rocha (Portimão)

4 de Agosto – Praia do Peneco (Albufeira)

5 de Agosto – Praia da Falésia (Albufeira)
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7 de Agosto – Praia de Monte Gordo (Monte Gordo)

Em todas as praias, o lixo e resíduos recolhidos serão contabilizados e os seus dados introduzidos na
plataforma internacional Clean Swell da Ocean Conservancy e na plataforma do Project Aware, de forma
a caracterizar esses mesmos resíduos e a contribuir para a construcção de dados científicos nacionais na
área dos resíduos dispersos no meio ambiente.

A região do Algarve marca a última fase da acção do Pingo Doce e da Sailors for the Sea Portugal, que
tem estado a percorrer a costa portuguesa, de norte a sul, e já passou por Leça da Palmeira, Figueira da
Foz, Nazaré, Oeiras e Sines.

Sobre o programa Amar o Mar:

Amar o Mar é um programa promovido pelo Pingo Doce, que assume um conjunto de compromissos
com base na Política Ambiental e Política de Compras Sustentáveis, com o objectivo de contribuir para a
preservação das espécies marinhas e dos oceanos

Sobre a Sailors for the Sea Portugal:

A Sailors for the Sea foi fundada em 2004 por David Rockefeller Jr. e David Treadway nos Estados
Unidos. David Rockefeller Jr., sempre idealizou o fenómeno da sustentabilidade do Oceano e, como tal,
lançou o desafio além-mar, primeiramente ao Japão, em 2012, e posteriormente convidando Portugal –
Cascais, em 2014, como o porto de abrigo seguinte. Desde a sua fundação, a Sailors for the Sea
Portugal tem como missão a educação para a sustentabilidade do Oceano através da aplicação de três
programas-chave: O programa KELP – Kids Environmental Lessons Plan, com dezenas de actividades e
jogos com base na literacia do oceano, acções de voluntariado ambiental. Programa de certificação
ambiental Clean Regattas, com a certificação para a sustentabilidade de eventos náuticos, junto de
Cubes Náuticos e grades eventos, Conta ainda com a divulgação do livro infantil ‘A Garrafa Mágica’,
escrito pela autora Sara Rodi e utilizado em centenas de escola, estando no Plano Nacional de Leitura.
Desde 2014 a Sailors for the Sea Portugal já sensibilizou mais de 15.000 crianças em várias escolas e
movimentos jovens em Portugal. Através de acções de limpeza costeira, já envolvemos mais de 1100
voluntários e recolhemos toneladas de lixo marinho. Mais do que limpar, procuramos alertar para a
urgência em alterar hábitos do dia-a-dia que estão a prejudicar o Oceano. Complementarmente,
dinamizamos palestras e talks sobre vários assuntos relacionados com a sustentabilidade dos Mares e
Oceano. Mais informação no site da Sailors for the Sea Portugal e nas redes sociais: Facebook,
Instagram e LinkedIn.
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TVI

01/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 177594

REACH: -1

Praias no Algarve com mais afluência
Praias no Algarve com mais afluência

Praias no Algarve com mais afluência
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TVI

01/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 101482

REACH: -1

Começou um mês que é sinónimo de férias para muitas pessoas
e o Algarve é o destino de eleição
Começou um mês que é sinónimo de férias para muitas pessoas e o Algarve é o destino
de eleição

Começou um mês que é sinónimo de férias para muitas pessoas e o Algarve é o destino de eleição
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SIC

01/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 102470

REACH: -1

Agosto representa o pico da temporada turística no Algarve
Agosto representa o pico da temporada turística no Algarve

Agosto representa o pico da temporada turística no Algarve
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CMTV

02/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 7068

REACH: -1

A primeira quinzena de Agosto traz muitos turistas ao Algarve
A primeira quinzena de Agosto traz muitos turistas ao Algarve

A primeira quinzena de Agosto traz muitos turistas ao Algarve
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JORNAL DE NEGÓCIOS

02/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3620

REACH: 3700

TAP perde quota em Lisboa e Porto este ano
A T AP voltou a ocupar o terceiro lugar em número de passageiros transportados para o
Porto.
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DN

02/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1120

REACH: 4100

Sindicatos acreditam que aeroportos vão “parar por completo”
durante três dias
AVIAÇÃO Greve dos trabalhadores entre 19 e 21 de agosto vai afetar 10 aeroportos
nacionais, do continente às ilhas. ANA “lamenta” protesto.
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PÚBLICO

02/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 3715

REACH: 15000

Greve de três dias em 10 aeroportos nacionais
Dois sindicatos lançaram um pré-aviso de greve nos dez aeroportos nacionais, para os
dias 19 a 21 de Agosto, exigindo aumentos
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JORNAL DE NOTÍCIAS

02/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 3300

REACH: 35000

Aeroportos podem parar “por completo”
Trabalhadores marcaram paralisação de três dias, entre 19 e 21 de agosto. ANA lamenta
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JORNAL I

02/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 2950

REACH: 14000

Sindicatos lançam pré-aviso de greve em 10 aeroportos
nacionais
Greve estende-se de 19 a 21 de agosto nos 10 aeroportos nacionais concessionados pela
Vinci Aeroportos.
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DN

02/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • EM FOCO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 4100

Os turistas estão a voltar a Alfama, mas gastam menos do que
antes da pandemia
RET OMA Comerciantes dizem que voltaram a trabalhar bem com o fim das restrições por
causa do combate à pandemia, o que é confirmado pelos dados oficiais. Mas sem chegar
aos números de 2019, o que sentem ser difícil, até porque a doença mantêm-se. E há a
guerra na Ucrânia.
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SAPO

02/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SAPO DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4885

REACH: 34000

Seca: Golfe no Algarve esforça-se para aumentar a rega com
águas residuais tratadas
Presidente da Região de T urismo do Algarve destacou o esforço que está a ser feito para
aumentar a rega com águas residuais tratada

 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) propôs aos empreendimentos turísticos reduzir ou eliminar fontes
ornamentais, diminuir a rega dos espaços verdes ou renovar a água das piscinas como medidas de
contingência para responder à situação de seca.

Em declarações à Lusa, o presidente da RTA referiu que as propostas, concertadas com associações
empresariais do setor e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), juntam-se a um leque diversificado de
ações que já vêm a ser adotadas no turismo e na hotelaria para reduzir consumos de água.

“Nós enviámos medidas que versam várias áreas de atuação do setor do turismo, em especial a
hotelaria, porque os golfes já estão num trabalho mais fino, campo a campo, com a Agência Portuguesa
do Ambiente, e fruto de um trabalho que começámos em 2020 com o Plano de Eficiência Hídrica [do
Algarve]”, indicou João Fernandes.

A mesma fonte justificou a adoção destas medidas com o facto de a região se encontrar “numa situação
de contingência, em que há um grande stresse hídrico, provocado por uma situação preocupante e
prolongada de seca", mas sublinhou que “não houve nem nunca estiveram em equação medidas de
corte do consumo para abastecimento humano”.

“Isto é muito importante dizer, porque nem turistas nem residentes vão ter, até outubro do próximo
ano, cortes de abastecimento de água para consumo humano”, sublinhou.

O presidente da RTA explicou que foi definido "um conjunto de medidas de contingência a adotar pelos
empreendimentos turísticos" e estes "vão no sentido de ter ganhos de eficiência hídrica, por um lado, e
reduções de consumo, por outro".

Paralelamente, é recomendado "o uso de fontes alternativas de água”,com um “maior equilíbrio entre a
captação de água superficial e subterrânea”, consoante a disponibilidade de cada zona, reforçou João
Fernandes.

A proposta da RTA foi “balizada” em “quatro áreas”, como a “gestão, em que os empreendimentos
turísticos se propõem realizar auditorias regulares ao consumo de água”, e o “envolvimento de clientes e
‘staff’ na deteção de perdas”, permitindo a “adoção de práticas mais responsáveis na utilização da água”,
disse.

O reforço da informação aos clientes sobre “procedimentos para mudança de lençóis e toalhas,
estabelecendo um período mínimo de utilização de toalhas de dois dias”, assim como a formação de
trabalhadores de secções específicas, como lavandarias, para adotar comportamentos que fomentem a
poupança de água são outras das vertentes das propostas da RTA, acrescentou.

O presidente da RTA lembrou que o setor já vem adotando medidas neste campo, como redutores de
caudais, instalação de autoclismos de dupla descarga, temporizadores de torneiras, mas é preciso cada
vez mais “utilizar água de qualidade inferior para regas e lavagens” ou “melhorar a limpeza de filtros de
piscinas e o tratamento da água para evitar a necessidade de renovação da água”.

É também preciso, segundo o responsável, “reduzir ou adaptar as técnicas de limpeza de zonas pública,
evitando lavagens com mangueira ou máquina de pressão, reduzir ou mesmo anular o funcionamento de
fontes ornamentais, acelerar medidas na área da rega que levem a maior eficiência, como instalar
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contadores por várias secções, para se detetar perdas e analisar melhor consumos, e privilegiar a
utilização de espécies endógenas em espaços verdes, com menor necessidade hídrica”.

“O que estamos aqui a falar, neste momento, […] é da necessidade de acelerarmos a implementação
dos processos de eficiência hídrica e de inclusivamente fazermos – como é o caso das fontes
ornamentais, da rega dos espaços verdes ou da renovação da água das piscinas – medidas mais de
curto prazo, específicas, por causa do stresse hídrico pontual neste verão”, argumentou.

Quanto ao golfe, João Fernandes destacou o esforço que está a ser feito para aumentar a rega com
águas residuais tratadas e que visa multiplicar o valor total utilizado de um hectómetro cúbico, para oito,
até ao final de 2023.

O presidente da RTA destacou ainda a “redução da área do jogo para haver menos área regada, a
mudança de relva para relvas de estação quente, com menos consumo de água” ou “melhorias de
eficiência da própria rega e drenagem, criando pontos comuns de confluência da água” como outras das
medidas a adotar no golfe, que já é “dos produtos turísticos mais sustentáveis ambientalmente”.

(Link)
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https://desporto.sapo.pt/modalidades/golfe/artigos/seca-golfe-no-algarve-esforca-se-para-aumentar-a-rega-com-aguas-residuais-tratadas


TSF ONLINE

02/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 40244

Turismo do Algarve propõe reduzir água em fontes, piscinas e
espaços verdes
"Nem turistas nem residentes vão ter, até outubro do próximo ano, cortes de
abastecimento de água para consumo humano", garantiu o presidente da Região de
Turismo do Algarve.

 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) propôs aos empreendimentos turísticos reduzir ou eliminar fontes
ornamentais, diminuir a rega dos espaços verdes ou renovar a água das piscinas como medidas de
contingência para responder à situação de seca.

Em declarações à Lusa, o presidente da RTA referiu que as propostas, concertadas com associações
empresariais do setor e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), juntam-se a um leque diversificado de
ações que já vêm a ser adotadas no turismo e na hotelaria para reduzir consumos de água.

"Nós enviámos medidas que versam várias áreas de atuação do setor do turismo, em especial a
hotelaria, porque os golfes já estão num trabalho mais fino, campo a campo, com a Agência Portuguesa
do Ambiente, e fruto de um trabalho que começámos em 2020 com o Plano de Eficiência Hídrica [do
Algarve]", indicou João Fernandes.

A mesma fonte justificou a adoção destas medidas com o facto de a região se encontrar "numa situação
de contingência, em que há um grande stresse hídrico, provocado por uma situação preocupante e
prolongada de seca", mas sublinhou que "não houve nem nunca estiveram em equação medidas de
corte do consumo para abastecimento humano".

"Isto é muito importante dizer, porque nem turistas nem residentes vão ter, até outubro do próximo
ano, cortes de abastecimento de água para consumo humano", sublinhou.
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O presidente da RTA explicou que foi definido "um conjunto de medidas de contingência a adotar pelos
empreendimentos turísticos" e estes "vão no sentido de ter ganhos de eficiência hídrica, por um lado, e
reduções de consumo, por outro".

Paralelamente, é recomendado "o uso de fontes alternativas de água",com um "maior equilíbrio entre a
captação de água superficial e subterrânea", consoante a disponibilidade de cada zona, reforçou João
Fernandes.

A proposta da RTA foi "balizada" em "quatro áreas", como a "gestão, em que os empreendimentos
turísticos se propõem realizar auditorias regulares ao consumo de água", e o "envolvimento de clientes e
'staff' na deteção de perdas", permitindo a "adoção de práticas mais responsáveis na utilização da água",
disse.

O reforço da informação aos clientes sobre "procedimentos para mudança de lençóis e toalhas,
estabelecendo um período mínimo de utilização de toalhas de dois dias", assim como a formação de
trabalhadores de secções específicas, como lavandarias, para adotar comportamentos que fomentem a
poupança de água são outras das vertentes das propostas da RTA, acrescentou.

O presidente da RTA lembrou que o setor já vem adotando medidas neste campo, como redutores de
caudais, instalação de autoclismos de dupla descarga, temporizadores de torneiras, mas é preciso cada
vez mais "utilizar água de qualidade inferior para regas e lavagens" ou "melhorar a limpeza de filtros de
piscinas e o tratamento da água para evitar a necessidade de renovação da água".

É também preciso, segundo o responsável, "reduzir ou adaptar as técnicas de limpeza de zonas pública,
evitando lavagens com mangueira ou máquina de pressão, reduzir ou mesmo anular o funcionamento de
fontes ornamentais, acelerar medidas na área da rega que levem a maior eficiência, como instalar
contadores por várias secções, para se detetar perdas e analisar melhor consumos, e privilegiar a
utilização de espécies endógenas em espaços verdes, com menor necessidade hídrica".

"O que estamos aqui a falar, neste momento, [...] é da necessidade de acelerarmos a implementação
dos processos de eficiência hídrica e de inclusivamente fazermos -- como é o caso das fontes
ornamentais, da rega dos espaços verdes ou da renovação da água das piscinas -- medidas mais de
curto prazo, específicas, por causa do stresse hídrico pontual neste verão", argumentou.

Quanto ao golfe, João Fernandes destacou o esforço que está a ser feito para aumentar a rega com
águas residuais tratadas e que visa multiplicar o valor total utilizado de um hectómetro cúbico, para oito,
até ao final de 2023.

O presidente da RTA destacou ainda a "redução da área do jogo para haver menos área regada, a
mudança de relva para relvas de estação quente, com menos consumo de água" ou "melhorias de
eficiência da própria rega e drenagem, criando pontos comuns de confluência da água" como outras das
medidas a adotar no golfe, que já é "dos produtos turísticos mais sustentáveis ambientalmente".

(Link)
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https://www.tsf.pt/portugal/economia/turismo-do-algarve-propoe-reduzir-agua-em-fontes-piscinas-e-espacos-verdes-15064890.html


JORNAL DO ALGARVE

02/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: -1

RTA propõe reduzir água em fontes, piscinas e espaços verdes
A Região de T urismo do Algarve (RT A) propôs aos empreendimentos turísticos reduzir ou
eliminar fontes ornamentais, diminuir a rega dos espaços verdes ou renovar a água das
piscinas como medidas de contingência para responder à situação de seca.

 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) propôs aos empreendimentos turísticos reduzir ou eliminar fontes
ornamentais, diminuir a rega dos espaços verdes ou renovar a água das piscinas como medidas de
contingência para responder à situação de seca.

Em declarações à Lusa, o presidente da RTA referiu que as propostas, concertadas com associações
empresariais do setor e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), juntam-se a um leque diversificado de
ações que já vêm a ser adotadas no turismo e na hotelaria para reduzir consumos de água.

“Nós enviámos medidas que versam várias áreas de atuação do setor do turismo, em especial a
hotelaria, porque os golfes já estão num trabalho mais fino, campo a campo, com a Agência Portuguesa
do Ambiente, e fruto de um trabalho que começámos em 2020 com o Plano de Eficiência Hídrica [do
Algarve]”, indicou João Fernandes.

A mesma fonte justificou a adoção destas medidas com o facto de a região se encontrar “numa situação
de contingência, em que há um grande stresse hídrico, provocado por uma situação preocupante e
prolongada de seca”, mas sublinhou que “não houve nem nunca estiveram em equação medidas de
corte do consumo para abastecimento humano”.

“Isto é muito importante dizer, porque nem turistas nem residentes vão ter, até outubro do próximo
ano, cortes de abastecimento de água para consumo humano”, sublinhou.

O presidente da RTA explicou que foi definido “um conjunto de medidas de contingência a adotar pelos
empreendimentos turísticos” e estes “vão no sentido de ter ganhos de eficiência hídrica, por um lado, e
reduções de consumo, por outro”

Paralelamente, é recomendado “o uso de fontes alternativas de água”, com um “maior equilíbrio entre a
captação de água superficial e subterrânea”, consoante a disponibilidade de cada zona, reforçou João
Fernandes.
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A proposta da RTA foi “balizada” em “quatro áreas”, como a “gestão, em que os empreendimentos
turísticos se propõem realizar auditorias regulares ao consumo de água”, e o “envolvimento de clientes e
‘staff’ na deteção de perdas”, permitindo a “adoção de práticas mais responsáveis na utilização da água”,
disse.

O reforço da informação aos clientes sobre “procedimentos para mudança de lençóis e toalhas,
estabelecendo um período mínimo de utilização de toalhas de dois dias”, assim como a formação de
trabalhadores de secções específicas, como lavandarias, para adotar comportamentos que fomentem a
poupança de água são outras das vertentes das propostas da RTA, acrescentou.

O presidente da RTA lembrou que o setor já vem adotando medidas neste campo, como redutores de
caudais, instalação de autoclismos de dupla descarga, temporizadores de torneiras, mas é preciso cada
vez mais “utilizar água de qualidade inferior para regas e lavagens” ou “melhorar a limpeza de filtros de
piscinas e o tratamento da água para evitar a necessidade de renovação da água”.

É também preciso, segundo o responsável, “reduzir ou adaptar as técnicas de limpeza de zonas pública,
evitando lavagens com mangueira ou máquina de pressão, reduzir ou mesmo anular o funcionamento de
fontes ornamentais, acelerar medidas na área da rega que levem a maior eficiência, como instalar
contadores por várias secções, para se detetar perdas e analisar melhor consumos, e privilegiar a
utilização de espécies endógenas em espaços verdes, com menor necessidade hídrica”.

“O que estamos aqui a falar, neste momento, […] é da necessidade de acelerarmos a implementação
dos processos de eficiência hídrica e de inclusivamente fazermos – como é o caso das fontes
ornamentais, da rega dos espaços verdes ou da renovação da água das piscinas – medidas mais de
curto prazo, específicas, por causa do stresse hídrico pontual neste verão”, argumentou.

Quanto ao golfe, João Fernandes destacou o esforço que está a ser feito para aumentar a rega com
águas residuais tratadas e que visa multiplicar o valor total utilizado de um hectómetro cúbico, para oito,
até ao final de 2023.

O presidente da RTA destacou ainda a “redução da área do jogo para haver menos área regada, a
mudança de relva para relvas de estação quente, com menos consumo de água” ou “melhorias de
eficiência da própria rega e drenagem, criando pontos comuns de confluência da água” como outras das
medidas a adotar no golfe, que já é “dos produtos turísticos mais sustentáveis ambientalmente”.

(Link)
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Turismo do Algarve propõe reduzir água em fontes, piscinas e
espaços verdes, por causa da seca - TNEWS
TNEWS Destinos

Em declarações à Lusa, o presidente da entidade referiu que as propostas, concertadas com associações
empresariais do setor e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), juntam-se a um leque diversificado de
ações que já vêm a ser adotadas no turismo e na hotelaria para reduzir consumos de água.

“Nós enviámos medidas que versam várias áreas de atuação do setor do turismo, em especial a
hotelaria, porque os golfes já estão num trabalho mais fino, campo a campo, com a Agência Portuguesa
do Ambiente, e fruto de um trabalho que começámos em 2020 com o Plano de Eficiência Hídrica [do
Algarve]”, indicou João Fernandes.

A mesma fonte justificou a adoção destas medidas com o facto de a região se encontrar “numa situação
de contingência, em que há um grande stresse hídrico, provocado por uma situação preocupante e
prolongada de seca”, mas sublinhou que “não houve nem nunca estiveram em equação medidas de
corte do consumo para abastecimento humano”.

“Isto é muito importante dizer, porque nem turistas nem residentes vão ter, até outubro do próximo
ano, cortes de abastecimento de água para consumo humano”, sublinhou.

O presidente da RTA explicou que foi definido “um conjunto de medidas de contingência a adotar pelos
empreendimentos turísticos” e estes “vão no sentido de ter ganhos de eficiência hídrica, por um lado, e
reduções de consumo, por outro”.

Paralelamente, é recomendado “o uso de fontes alternativas de água”,com um “maior equilíbrio entre a
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captação de água superficial e subterrânea”, consoante a disponibilidade de cada zona, reforçou João
Fernandes.

A proposta da RTA foi “balizada” em “quatro áreas”, como a “gestão, em que os empreendimentos
turísticos se propõem realizar auditorias regulares ao consumo de água”, e o “envolvimento de clientes e
‘staff’ na deteção de perdas”, permitindo a “adoção de práticas mais responsáveis na utilização da água”,
disse.

O reforço da informação aos clientes sobre “procedimentos para mudança de lençóis e toalhas,
estabelecendo um período mínimo de utilização de toalhas de dois dias”, assim como a formação de
trabalhadores de secções específicas, como lavandarias, para adotar comportamentos que fomentem a
poupança de água são outras das vertentes das propostas da RTA, acrescentou.

O presidente da RTA lembrou que o setor já vem adotando medidas neste campo, como redutores de
caudais, instalação de autoclismos de dupla descarga, temporizadores de torneiras, mas é preciso cada
vez mais “utilizar água de qualidade inferior para regas e lavagens” ou “melhorar a limpeza de filtros de
piscinas e o tratamento da água para evitar a necessidade de renovação da água”.

É também preciso, segundo o responsável, “reduzir ou adaptar as técnicas de limpeza de zonas pública,
evitando lavagens com mangueira ou máquina de pressão, reduzir ou mesmo anular o funcionamento de
fontes ornamentais, acelerar medidas na área da rega que levem a maior eficiência, como instalar
contadores por várias secções, para se detetar perdas e analisar melhor consumos, e privilegiar a
utilização de espécies endógenas em espaços verdes, com menor necessidade hídrica”.

“O que estamos aqui a falar, neste momento, […] é da necessidade de acelerarmos a implementação
dos processos de eficiência hídrica e de inclusivamente fazermos – como é o caso das fontes
ornamentais, da rega dos espaços verdes ou da renovação da água das piscinas – medidas mais de
curto prazo, específicas, por causa do stresse hídrico pontual neste verão”, argumentou.

Quanto ao golfe, João Fernandes destacou o esforço que está a ser feito para aumentar a rega com
águas residuais tratadas e que visa multiplicar o valor total utilizado de um hectómetro cúbico, para oito,
até ao final de 2023.

O presidente da RTA destacou ainda a “redução da área do jogo para haver menos área regada, a
mudança de relva para relvas de estação quente, com menos consumo de água” ou “melhorias de
eficiência da própria rega e drenagem, criando pontos comuns de confluência da água” como outras das
medidas a adotar no golfe, que já é “dos produtos turísticos mais sustentáveis ambientalmente”.
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Seca: Turismo do Algarve propõe reduzir água em fontes,
piscinas e espaços verdes
A Região de T urismo do Algarve (RT A) propôs aos empreendimentos turísticos reduzir ou
eliminar fontes ornamentais, diminuir a rega dos espaços verdes ou renovar a água das
piscinas como medidas de contingência para responder à situação de seca.

Em declarações à Lusa, o presidente da RTA referiu que as propostas, concertadas com associações
empresariais do setor e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), juntam-se a um leque diversificado de
ações que já vêm a ser adotadas no turismo e na hotelaria para reduzir consumos de água.

“Nós enviámos medidas que versam várias áreas de atuação do setor do turismo, em especial a
hotelaria, porque os golfes já estão num trabalho mais fino, campo a campo, com a Agência Portuguesa
do Ambiente, e fruto de um trabalho que começámos em 2020 com o Plano de Eficiência Hídrica [do
Algarve]”, indicou João Fernandes.

A mesma fonte justificou a adoção destas medidas com o facto de a região se encontrar “numa situação
de contingência, em que há um grande stresse hídrico, provocado por uma situação preocupante e
prolongada de seca", mas sublinhou que “não houve nem nunca estiveram em equação medidas de
corte do consumo para abastecimento humano”.

“Isto é muito importante dizer, porque nem turistas nem residentes vão ter, até outubro do próximo
ano, cortes de abastecimento de água para consumo humano”, sublinhou.

O presidente da RTA explicou que foi definido "um conjunto de medidas de contingência a adotar pelos
empreendimentos turísticos" e estes "vão no sentido de ter ganhos de eficiência hídrica, por um lado, e
reduções de consumo, por outro".

Paralelamente, é recomendado "o uso de fontes alternativas de água”,com um “maior equilíbrio entre a
captação de água superficial e subterrânea”, consoante a disponibilidade de cada zona, reforçou João
Fernandes.

A proposta da RTA foi “balizada” em “quatro áreas”, como a “gestão, em que os empreendimentos
turísticos se propõem realizar auditorias regulares ao consumo de água”, e o “envolvimento de clientes e
‘staff’ na deteção de perdas”, permitindo a “adoção de práticas mais responsáveis na utilização da água”,
disse.
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O reforço da informação aos clientes sobre “procedimentos para mudança de lençóis e toalhas,
estabelecendo um período mínimo de utilização de toalhas de dois dias”, assim como a formação de
trabalhadores de secções específicas, como lavandarias, para adotar comportamentos que fomentem a
poupança de água são outras das vertentes das propostas da RTA, acrescentou.

O presidente da RTA lembrou que o setor já vem adotando medidas neste campo, como redutores de
caudais, instalação de autoclismos de dupla descarga, temporizadores de torneiras, mas é preciso cada
vez mais “utilizar água de qualidade inferior para regas e lavagens” ou “melhorar a limpeza de filtros de
piscinas e o tratamento da água para evitar a necessidade de renovação da água”.

É também preciso, segundo o responsável, “reduzir ou adaptar as técnicas de limpeza de zonas pública,
evitando lavagens com mangueira ou máquina de pressão, reduzir ou mesmo anular o funcionamento de
fontes ornamentais, acelerar medidas na área da rega que levem a maior eficiência, como instalar
contadores por várias secções, para se detetar perdas e analisar melhor consumos, e privilegiar a
utilização de espécies endógenas em espaços verdes, com menor necessidade hídrica”.

“O que estamos aqui a falar, neste momento, […] é da necessidade de acelerarmos a implementação
dos processos de eficiência hídrica e de inclusivamente fazermos – como é o caso das fontes
ornamentais, da rega dos espaços verdes ou da renovação da água das piscinas – medidas mais de
curto prazo, específicas, por causa do stresse hídrico pontual neste verão”, argumentou.

Quanto ao golfe, João Fernandes destacou o esforço que está a ser feito para aumentar a rega com
águas residuais tratadas e que visa multiplicar o valor total utilizado de um hectómetro cúbico, para oito,
até ao final de 2023.

O presidente da RTA destacou ainda a “redução da área do jogo para haver menos área regada, a
mudança de relva para relvas de estação quente, com menos consumo de água” ou “melhorias de
eficiência da própria rega e drenagem, criando pontos comuns de confluência da água” como outras das
medidas a adotar no golfe, que já é “dos produtos turísticos mais sustentáveis ambientalmente”.
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Seca: Turismo do Algarve propõe reduzir água em fontes,
piscinas e espaços verdes
Propostas foram sugeridas aos empreendimentos turísticos como medidas de
contingência para responder à situação de seca.

A Região de Turismo do Algarve (RTA) propôs aos empreendimentos turísticos reduzir ou eliminar fontes
ornamentais, diminuir a rega dos espaços verdes ou renovar a água das piscinas como medidas de
contingência para responder à situação de seca.

Em declarações à Lusa, o presidente da RTA referiu que as propostas, concertadas com associações
empresariais do setor e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), juntam-se a um leque diversificado de
ações que já vêm a ser adotadas no turismo e na hotelaria para reduzir consumos de água.

"Nós enviámos medidas que versam várias áreas de atuação do setor do turismo, em especial a
hotelaria, porque os golfes já estão num trabalho mais fino, campo a campo, com a Agência Portuguesa
do Ambiente, e fruto de um trabalho que começámos em 2020 com o Plano de Eficiência Hídrica [do
Algarve]", indicou João Fernandes.

A mesma fonte justificou a adoção destas medidas com o facto de a região se encontrar "numa situação
de contingência, em que há um grande stresse hídrico, provocado por uma situação preocupante e
prolongada de seca", mas sublinhou que "não houve nem nunca estiveram em equação medidas de
corte do consumo para abastecimento humano".

"Isto é muito importante dizer, porque nem turistas nem residentes vão ter, até outubro do próximo
ano, cortes de abastecimento de água para consumo humano", sublinhou.

O presidente da RTA explicou que foi definido "um conjunto de medidas de contingência a adotar pelos
empreendimentos turísticos" e estes "vão no sentido de ter ganhos de eficiência hídrica, por um lado, e
reduções de consumo, por outro".

Paralelamente, é recomendado "o uso de fontes alternativas de água",com um "maior equilíbrio entre a
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captação de água superficial e subterrânea", consoante a disponibilidade de cada zona, reforçou João
Fernandes.

A proposta da RTA foi "balizada" em "quatro áreas", como a "gestão, em que os empreendimentos
turísticos se propõem realizar auditorias regulares ao consumo de água", e o "envolvimento de clientes e
'staff' na deteção de perdas", permitindo a "adoção de práticas mais responsáveis na utilização da água",
disse.

O reforço da informação aos clientes sobre "procedimentos para mudança de lençóis e toalhas,
estabelecendo um período mínimo de utilização de toalhas de dois dias", assim como a formação de
trabalhadores de secções específicas, como lavandarias, para adotar comportamentos que fomentem a
poupança de água são outras das vertentes das propostas da RTA, acrescentou.

O presidente da RTA lembrou que o setor já vem adotando medidas neste campo, como redutores de
caudais, instalação de autoclismos de dupla descarga, temporizadores de torneiras, mas é preciso cada
vez mais "utilizar água de qualidade inferior para regas e lavagens" ou "melhorar a limpeza de filtros de
piscinas e o tratamento da água para evitar a necessidade de renovação da água".

É também preciso, segundo o responsável, "reduzir ou adaptar as técnicas de limpeza de zonas pública,
evitando lavagens com mangueira ou máquina de pressão, reduzir ou mesmo anular o funcionamento de
fontes ornamentais, acelerar medidas na área da rega que levem a maior eficiência, como instalar
contadores por várias secções, para se detetar perdas e analisar melhor consumos, e privilegiar a
utilização de espécies endógenas em espaços verdes, com menor necessidade hídrica".

"O que estamos aqui a falar, neste momento, [...] é da necessidade de acelerarmos a implementação
dos processos de eficiência hídrica e de inclusivamente fazermos - como é o caso das fontes
ornamentais, da rega dos espaços verdes ou da renovação da água das piscinas - medidas mais de curto
prazo, específicas, por causa do stresse hídrico pontual neste verão", argumentou.

Quanto ao golfe, João Fernandes destacou o esforço que está a ser feito para aumentar a rega com
águas residuais tratadas e que visa multiplicar o valor total utilizado de um hectómetro cúbico, para oito,
até ao final de 2023.

O presidente da RTA destacou ainda a "redução da área do jogo para haver menos área regada, a
mudança de relva para relvas de estação quente, com menos consumo de água" ou "melhorias de
eficiência da própria rega e drenagem, criando pontos comuns de confluência da água" como outras das
medidas a adotar no golfe, que já é "dos produtos turísticos mais sustentáveis ambientalmente".
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Seca. Turismo do Algarve propõe reduzir água em fontes,
piscinas e espaços verdes
As propostas concertadas com associações empresariais do setor e a APA, a um leque de
ações diversificadas vêm a ser adotadas no turismo e na hotelaria para reduzir os
consumos de água.

A Região de Turismo do Algarve (RTA) propôs aos empreendimentos turísticos reduzir ou eliminar fontes
ornamentais, diminuir a rega dos espaços verdes ou renovar a água das piscinas como medidas de
contingência para responder à situação de seca.

Em declarações à Lusa, o presidente da RTA referiu que as propostas, concertadas com associações
empresariais do setor e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a um leque diversificado de ações que
já vêm a ser adotadas no turismo e na hotelaria para reduzir consumos de água.

“Nós enviámos medidas que versam várias áreas de atuação do setor do turismo, em especial a
hotelaria, porque os golfes já estão num trabalho mais fino, campo a campo, com a Agência Portuguesa
do Ambiente, e fruto de um trabalho que começámos em 2020 com o Plano de Eficiência Hídrica [do
Algarve]”, indicou João Fernandes.

A mesma fonte justificou a adoção destas medidas com o facto de a região se encontrar “numa situação
de contingência, em que há um grande stresse hídrico, provocado por uma situação preocupante e
prolongada de seca”, mas sublinhou que “não houve nem nunca estiveram em equação medidas de
corte do consumo para abastecimento humano“.

“Isto é muito importante dizer, porque nem turistas nem residentes vão ter, até outubro do próximo
ano, cortes de abastecimento de água para consumo humano”, sublinhou.

O presidente da RTA explicou que foi definido “um conjunto de medidas de contingência a adotar pelos
empreendimentos turísticos” e estes “vão no sentido de ter ganhos de eficiência hídrica, por um lado, e
reduções de consumo, por outro”.

Paralelamente, é recomendado “o uso de fontes alternativas de água“,com um “maior equilíbrio entre a
captação de água superficial e subterrânea”, consoante a disponibilidade de cada zona, reforçou João
Fernandes.

A proposta da RTA foi “balizada” em “quatro áreas”, como a “gestão, em que os empreendimentos
turísticos se propõem realizar auditorias regulares ao consumo de água“, e o “envolvimento de clientes e
‘staff’ na deteção de perdas”, permitindo a “adoção de práticas mais responsáveis na utilização da água”,
disse.

O reforço da informação aos clientes sobre “procedimentos para mudança de lençóis e toalhas,
estabelecendo um período mínimo de utilização de toalhas de dois dias“, assim como a formação de
trabalhadores de secções específicas, como lavandarias, para adotar comportamentos que fomentem a
poupança de água são outras das vertentes das propostas da RTA, acrescentou.

O presidente da RTA lembrou que o setor já vem adotando medidas neste campo, como redutores de
caudais, instalação de autoclismos de dupla descarga, temporizadores de torneiras, mas é preciso cada
vez mais “utilizar água de qualidade inferior para regas e lavagens” ou “melhorar a limpeza de filtros de
piscinas e o tratamento da água para evitar a necessidade de renovação da água“.

É também preciso, segundo o responsável, “reduzir ou adaptar as técnicas de limpeza de zonas pública,
evitando lavagens com mangueira ou máquina de pressão, reduzir ou mesmo anular o funcionamento de
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fontes ornamentais, acelerar medidas na área da rega que levem a maior eficiência, como instalar
contadores por várias secções, para se detetar perdas e analisar melhor consumos, e privilegiar a
utilização de espécies endógenas em espaços verdes, com menor necessidade hídrica”.

“O que estamos aqui a falar, neste momento, […] é da necessidade de acelerarmos a implementação
dos processos de eficiência hídrica e de inclusivamente fazermos — como é o caso das fontes
ornamentais, da rega dos espaços verdes ou da renovação da água das piscinas — medidas mais de
curto prazo, específicas, por causa do stresse hídrico pontual neste verão”, argumentou.

Quanto ao golfe, João Fernandes destacou o esforço que está a ser feito para aumentar a rega com
águas residuais tratadas e que visa multiplicar o valor total utilizado de um hectómetro cúbico, para oito,
até ao final de 2023.

O presidente da RTA destacou ainda a “redução da área do jogo para haver menos área regada, a
mudança de relva para relvas de estação quente, com menos consumo de água” ou “melhorias de
eficiência da própria rega e drenagem, criando pontos comuns de confluência da água” como outras das
medidas a adotar no golfe, que já é “dos produtos turísticos mais sustentáveis ambientalmente”.
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Turismo do Algarve propõe reduzir água em fontes, piscinas e
espaços verdes - Postal do Algarve
A Região de T urismo do Algarve (RT A) propôs aos empreendimentos turísticos reduzir ou
eliminar fontes ornamentais, diminuir a rega dos espaços verdes ou renovar a água das
piscinas como medidas de contingência para responder à situação de seca.A Região de
T urismo do Algarve (RT A) propôs aos empreendimentos turísticos reduzir ou eliminar
fontes ornamentais, diminuir a rega dos espaços verdes ou renovar a água das piscinas
como medidas de contingência para responder à situação de seca.

Em declarações à Lusa, o presidente da RTA referiu que as propostas, concertadas com associações
empresariais do setor e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), juntam-se a um leque diversificado de
ações que já vêm a ser adotadas no turismo e na hotelaria para reduzir consumos de água.

“Nós enviámos medidas que versam várias áreas de atuação do setor do turismo, em especial a
hotelaria, porque os golfes já estão num trabalho mais fino, campo a campo, com a Agência Portuguesa
do Ambiente, e fruto de um trabalho que começámos em 2020 com o Plano de Eficiência Hídrica [do
Algarve]”, indicou João Fernandes.

A mesma fonte justificou a adoção destas medidas com o facto de a região se encontrar “numa situação
de contingência, em que há um grande stresse hídrico, provocado por uma situação preocupante e
prolongada de seca”, mas sublinhou que “não houve nem nunca estiveram em equação medidas de
corte do consumo para abastecimento humano”.

“Isto é muito importante dizer, porque nem turistas nem residentes vão ter, até outubro do próximo
ano, cortes de abastecimento de água para consumo humano”, sublinhou.

Definido um conjunto de medidas de contingência a adotar pelos empreendimentos turísticos

O presidente da RTA explicou que foi definido “um conjunto de medidas de contingência a adotar pelos
empreendimentos turísticos” e estes “vão no sentido de ter ganhos de eficiência hídrica, por um lado, e
reduções de consumo, por outro”.

Paralelamente, é recomendado “o uso de fontes alternativas de água”,com um “maior equilíbrio entre a
captação de água superficial e subterrânea”, consoante a disponibilidade de cada zona, reforçou João
Fernandes.

A proposta da RTA foi “balizada” em “quatro áreas”, como a “gestão, em que os empreendimentos
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turísticos se propõem realizar auditorias regulares ao consumo de água”, e o “envolvimento de clientes e
‘staff’ na deteção de perdas”, permitindo a “adoção de práticas mais responsáveis na utilização da água”,
disse.

O reforço da informação aos clientes sobre “procedimentos para mudança de lençóis e toalhas,
estabelecendo um período mínimo de utilização de toalhas de dois dias”, assim como a formação de
trabalhadores de secções específicas, como lavandarias, para adotar comportamentos que fomentem a
poupança de água são outras das vertentes das propostas da RTA, acrescentou.

O presidente da RTA lembrou que o setor já vem adotando medidas neste campo, como redutores de
caudais, instalação de autoclismos de dupla descarga, temporizadores de torneiras, mas é preciso cada
vez mais “utilizar água de qualidade inferior para regas e lavagens” ou “melhorar a limpeza de filtros de
piscinas e o tratamento da água para evitar a necessidade de renovação da água”.

É preciso reduzir ou adaptar as técnicas de limpeza de zonas pública

É também preciso, segundo o responsável, “reduzir ou adaptar as técnicas de limpeza de zonas pública,
evitando lavagens com mangueira ou máquina de pressão, reduzir ou mesmo anular o funcionamento de
fontes ornamentais, acelerar medidas na área da rega que levem a maior eficiência, como instalar
contadores por várias secções, para se detetar perdas e analisar melhor consumos, e privilegiar a
utilização de espécies endógenas em espaços verdes, com menor necessidade hídrica”.

“O que estamos aqui a falar, neste momento, […] é da necessidade de acelerarmos a implementação
dos processos de eficiência hídrica e de inclusivamente fazermos – como é o caso das fontes
ornamentais, da rega dos espaços verdes ou da renovação da água das piscinas – medidas mais de
curto prazo, específicas, por causa do stresse hídrico pontual neste verão”, argumentou.

Quanto ao golfe, João Fernandes destacou o esforço que está a ser feito para aumentar a rega com
águas residuais tratadas e que visa multiplicar o valor total utilizado de um hectómetro cúbico, para oito,
até ao final de 2023.

O presidente da RTA destacou ainda a “redução da área do jogo para haver menos área regada, a
mudança de relva para relvas de estação quente, com menos consumo de água” ou “melhorias de
eficiência da própria rega e drenagem, criando pontos comuns de confluência da água” como outras das
medidas a adotar no golfe, que já é “dos produtos turísticos mais sustentáveis ambientalmente”.
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Seca: Turismo do Algarve propõe reduzir água em fontes,
piscinas e espaços verdes - O Algarve
A Região de T urismo do Algarve (RT A) propôs aos empreendimentos turísticos reduzir ou
eliminar fontes ornamentais, diminuir a rega dos espaços verdes ou renovar a água das
piscinas como medidas de contingência para responder à situação de seca.

A Região de Turismo do Algarve (RTA) propôs aos empreendimentos turísticos reduzir ou eliminar fontes
ornamentais, diminuir a rega dos espaços verdes ou renovar a água das piscinas como medidas de
contingência para responder à situação de seca.

Em declarações à Lusa, o presidente da RTA referiu que as propostas, concertadas com associações
empresariais do setor e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), juntam-se a um leque diversificado de
ações que já vêm a ser adotadas no turismo e na hotelaria para reduzir consumos de água.

“Nós enviámos medidas que versam várias áreas de atuação do setor do turismo, em especial a
hotelaria, porque os golfes já estão num trabalho mais fino, campo a campo, com a Agência Portuguesa
do Ambiente, e fruto de um trabalho que começámos em 2020 com o Plano de Eficiência Hídrica [do
Algarve]”, indicou João Fernandes.
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A mesma fonte justificou a adoção destas medidas com o facto de a região se encontrar “numa situação
de contingência, em que há um grande stresse hídrico, provocado por uma situação preocupante e
prolongada de seca”, mas sublinhou que “não houve nem nunca estiveram em equação medidas de
corte do consumo para abastecimento humano”.

“Isto é muito importante dizer, porque nem turistas nem residentes vão ter, até outubro do próximo
ano, cortes de abastecimento de água para consumo humano”, sublinhou.

O presidente da RTA explicou que foi definido “um conjunto de medidas de contingência a adotar pelos
empreendimentos turísticos” e estes “vão no sentido de ter ganhos de eficiência hídrica, por um lado, e
reduções de consumo, por outro”.

Paralelamente, é recomendado “o uso de fontes alternativas de água”,com um “maior equilíbrio entre a
captação de água superficial e subterrânea”, consoante a disponibilidade de cada zona, reforçou João
Fernandes.

A proposta da RTA foi “balizada” em “quatro áreas”, como a “gestão, em que os empreendimentos
turísticos se propõem realizar auditorias regulares ao consumo de água”, e o “envolvimento de clientes e
‘staff’ na deteção de perdas”, permitindo a “adoção de práticas mais responsáveis na utilização da água”,
disse.

O reforço da informação aos clientes sobre “procedimentos para mudança de lençóis e toalhas,
estabelecendo um período mínimo de utilização de toalhas de dois dias”, assim como a formação de
trabalhadores de secções específicas, como lavandarias, para adotar comportamentos que fomentem a
poupança de água são outras das vertentes das propostas da RTA, acrescentou.

O presidente da RTA lembrou que o setor já vem adotando medidas neste campo, como redutores de
caudais, instalação de autoclismos de dupla descarga, temporizadores de torneiras, mas é preciso cada
vez mais “utilizar água de qualidade inferior para regas e lavagens” ou “melhorar a limpeza de filtros de
piscinas e o tratamento da água para evitar a necessidade de renovação da água”.

É também preciso, segundo o responsável, “reduzir ou adaptar as técnicas de limpeza de zonas pública,
evitando lavagens com mangueira ou máquina de pressão, reduzir ou mesmo anular o funcionamento de
fontes ornamentais, acelerar medidas na área da rega que levem a maior eficiência, como instalar
contadores por várias secções, para se detetar perdas e analisar melhor consumos, e privilegiar a
utilização de espécies endógenas em espaços verdes, com menor necessidade hídrica”.

“O que estamos aqui a falar, neste momento, […] é da necessidade de acelerarmos a implementação
dos processos de eficiência hídrica e de inclusivamente fazermos – como é o caso das fontes
ornamentais, da rega dos espaços verdes ou da renovação da água das piscinas – medidas mais de
curto prazo, específicas, por causa do stresse hídrico pontual neste verão”, argumentou.

Quanto ao golfe, João Fernandes destacou o esforço que está a ser feito para aumentar a rega com
águas residuais tratadas e que visa multiplicar o valor total utilizado de um hectómetro cúbico, para oito,
até ao final de 2023.

O presidente da RTA destacou ainda a “redução da área do jogo para haver menos área regada, a
mudança de relva para relvas de estação quente, com menos consumo de água” ou “melhorias de
eficiência da própria rega e drenagem, criando pontos comuns de confluência da água” como outras das
medidas a adotar no golfe, que já é “dos produtos turísticos mais sustentáveis ambientalmente”.

Lusa
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Seca: Turismo do Algarve propõe reduzir água em fontes,
piscinas e espaços verdes
A Região de T urismo do Algarve (RT A) propôs aos empreendimentos turísticos reduzir ou
eliminar fontes ornamentais, diminuir a rega dos espaços verdes ou renovar a água das
piscinas como medidas de contingência para responder à situação de seca.

Em declarações à Lusa, o presidente da RTA referiu que as propostas, concertadas com associações
empresariais do setor e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), juntam-se a um leque diversificado de
ações que já vêm a ser adotadas no turismo e na hotelaria para reduzir consumos de água.

“Nós enviámos medidas que versam várias áreas de atuação do setor do turismo, em especial a
hotelaria, porque os golfes já estão num trabalho mais fino, campo a campo, com a Agência Portuguesa
do Ambiente, e fruto de um trabalho que começámos em 2020 com o Plano de Eficiência Hídrica [do
Algarve]”, indicou João Fernandes.

A mesma fonte justificou a adoção destas medidas com o facto de a região se encontrar “numa situação
de contingência, em que há um grande stresse hídrico, provocado por uma situação preocupante e
prolongada de seca", mas sublinhou que “não houve nem nunca estiveram em equação medidas de
corte do consumo para abastecimento humano”.

“Isto é muito importante dizer, porque nem turistas nem residentes vão ter, até outubro do próximo
ano, cortes de abastecimento de água para consumo humano”, sublinhou.

O presidente da RTA explicou que foi definido "um conjunto de medidas de contingência a adotar pelos
empreendimentos turísticos" e estes "vão no sentido de ter ganhos de eficiência hídrica, por um lado, e
reduções de consumo, por outro".

Paralelamente, é recomendado "o uso de fontes alternativas de água”,com um “maior equilíbrio entre a
captação de água superficial e subterrânea”, consoante a disponibilidade de cada zona, reforçou João
Fernandes.
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A proposta da RTA foi “balizada” em “quatro áreas”, como a “gestão, em que os empreendimentos
turísticos se propõem realizar auditorias regulares ao consumo de água”, e o “envolvimento de clientes e
‘staff’ na deteção de perdas”, permitindo a “adoção de práticas mais responsáveis na utilização da água”,
disse.

O reforço da informação aos clientes sobre “procedimentos para mudança de lençóis e toalhas,
estabelecendo um período mínimo de utilização de toalhas de dois dias”, assim como a formação de
trabalhadores de secções específicas, como lavandarias, para adotar comportamentos que fomentem a
poupança de água são outras das vertentes das propostas da RTA, acrescentou.

O presidente da RTA lembrou que o setor já vem adotando medidas neste campo, como redutores de
caudais, instalação de autoclismos de dupla descarga, temporizadores de torneiras, mas é preciso cada
vez mais “utilizar água de qualidade inferior para regas e lavagens” ou “melhorar a limpeza de filtros de
piscinas e o tratamento da água para evitar a necessidade de renovação da água”.

É também preciso, segundo o responsável, “reduzir ou adaptar as técnicas de limpeza de zonas pública,
evitando lavagens com mangueira ou máquina de pressão, reduzir ou mesmo anular o funcionamento de
fontes ornamentais, acelerar medidas na área da rega que levem a maior eficiência, como instalar
contadores por várias secções, para se detetar perdas e analisar melhor consumos, e privilegiar a
utilização de espécies endógenas em espaços verdes, com menor necessidade hídrica”.

“O que estamos aqui a falar, neste momento, […] é da necessidade de acelerarmos a implementação
dos processos de eficiência hídrica e de inclusivamente fazermos – como é o caso das fontes
ornamentais, da rega dos espaços verdes ou da renovação da água das piscinas – medidas mais de
curto prazo, específicas, por causa do stresse hídrico pontual neste verão”, argumentou.

Quanto ao golfe, João Fernandes destacou o esforço que está a ser feito para aumentar a rega com
águas residuais tratadas e que visa multiplicar o valor total utilizado de um hectómetro cúbico, para oito,
até ao final de 2023.

O presidente da RTA destacou ainda a “redução da área do jogo para haver menos área regada, a
mudança de relva para relvas de estação quente, com menos consumo de água” ou “melhorias de
eficiência da própria rega e drenagem, criando pontos comuns de confluência da água” como outras das
medidas a adotar no golfe, que já é “dos produtos turísticos mais sustentáveis ambientalmente”.
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Turismo do Algarve propõe reduzir água em fontes, piscinas e
espaços verdes - Renascença
Presidente da Região de T urismo do Algarve diz que as propostas juntam-se a outras
ações que estão a ser adotadas no turismo e na hotelaria para reduzir consumos de
água.

A Região de Turismo do Algarve (RTA) propôs aos empreendimentos turísticos reduzir ou eliminar fontes
ornamentais, diminuir a rega dos espaços verdes ou renovar a água das piscinas como medidas de
contingência para responder à situação de seca.

Em declarações à Lusa, o presidente da RTA referiu que as propostas, concertadas com associações
empresariais do setor e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), juntam-se a um leque diversificado de
ações que já vêm a ser adotadas no turismo e na hotelaria para reduzir consumos de água.

"Nós enviámos medidas que versam várias áreas de atuação do setor do turismo, em especial a
hotelaria, porque os golfes já estão num trabalho mais fino, campo a campo, com a Agência Portuguesa
do Ambiente, e fruto de um trabalho que começámos em 2020 com o Plano de Eficiência Hídrica [do
Algarve]", indicou João Fernandes.

A mesma fonte justificou a adoção destas medidas com o facto de a região se encontrar "numa situação
de contingência, em que há um grande stresse hídrico, provocado por uma situação preocupante e
prolongada de seca", mas sublinhou que "não houve nem nunca estiveram em equação medidas de
corte do consumo para abastecimento humano".

"Isto é muito importante dizer, porque nem turistas nem residentes vão ter, até outubro do próximo
ano, cortes de abastecimento de água para consumo humano", sublinhou.

O presidente da RTA explicou que foi definido "um conjunto de medidas de contingência a adotar pelos
empreendimentos turísticos" e estes "vão no sentido de ter ganhos de eficiência hídrica, por um lado, e

45/48



reduções de consumo, por outro".

Paralelamente, é recomendado "o uso de fontes alternativas de água",com um "maior equilíbrio entre a
captação de água superficial e subterrânea", consoante a disponibilidade de cada zona, reforçou João
Fernandes.

A proposta da RTA foi "balizada" em "quatro áreas", como a "gestão, em que os empreendimentos
turísticos se propõem realizar auditorias regulares ao consumo de água", e o "envolvimento de clientes e
"staff" na deteção de perdas", permitindo a "adoção de práticas mais responsáveis na utilização da
água", disse. .

O reforço da informação aos clientes sobre "procedimentos para mudança de lençóis e toalhas,
estabelecendo um período mínimo de utilização de toalhas de dois dias", assim como a formação de
trabalhadores de secções específicas, como lavandarias, para adotar comportamentos que fomentem a
poupança de água são outras das vertentes das propostas da RTA, acrescentou.

O presidente da RTA lembrou que o setor já vem adotando medidas neste campo, como redutores de
caudais, instalação de autoclismos de dupla descarga, temporizadores de torneiras, mas é preciso cada
vez mais "utilizar água de qualidade inferior para regas e lavagens" ou "melhorar a limpeza de filtros de
piscinas e o tratamento da água para evitar a necessidade de renovação da água".

É também preciso, segundo o responsável, "reduzir ou adaptar as técnicas de limpeza de zonas pública,
evitando lavagens com mangueira ou máquina de pressão, reduzir ou mesmo anular o funcionamento de
fontes ornamentais, acelerar medidas na área da rega que levem a maior eficiência, como instalar
contadores por várias secções, para se detetar perdas e analisar melhor consumos, e privilegiar a
utilização de espécies endógenas em espaços verdes, com menor necessidade hídrica".

"O que estamos aqui a falar, neste momento, [...] é da necessidade de acelerarmos a implementação
dos processos de eficiência hídrica e de inclusivamente fazermos - como é o caso das fontes
ornamentais, da rega dos espaços verdes ou da renovação da água das piscinas - medidas mais de curto
prazo, específicas, por causa do stresse hídrico pontual neste verão", argumentou.

Quanto ao golfe, João Fernandes destacou o esforço que está a ser feito para aumentar a rega com
águas residuais tratadas e que visa multiplicar o valor total utilizado de um hectómetro cúbico, para oito,
até ao final de 2023.

O presidente da RTA destacou ainda a "redução da área do jogo para haver menos área regada, a
mudança de relva para relvas de estação quente, com menos consumo de água" ou "melhorias de
eficiência da própria rega e drenagem, criando pontos comuns de confluência da água" como outras das
medidas a adotar no golfe, que já é "dos produtos turísticos mais sustentáveis ambientalmente".
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Algarve. Turismo propõe reduzir água em fontes, piscinas e
espaços verdes
A Região de T urismo do Algarve (RT A) propôs aos empreendimentos turísticos reduzir ou
eliminar fontes ornamentais, diminuir a rega dos espaços verdes ou renovar a água das
piscinas como medidas de contingência para responder à situação de seca.

Em declarações à Lusa, o presidente da RTA referiu que as propostas, concertadas com associações
empresariais do setor e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), juntam-se a um leque diversificado de
ações que já vêm a ser adotadas no turismo e na hotelaria para reduzir consumos de água.

"Nós enviámos medidas que versam várias áreas de atuação do setor do turismo, em especial a
hotelaria, porque os golfes já estão num trabalho mais fino, campo a campo, com a Agência Portuguesa
do Ambiente, e fruto de um trabalho que começámos em 2020 com o Plano de Eficiência Hídrica [do
Algarve]", indicou João Fernandes.

A mesma fonte justificou a adoção destas medidas com o facto de a região se encontrar "numa situação
de contingência, em que há um grande stresse hídrico, provocado por uma situação preocupante e
prolongada de seca", mas sublinhou que "não houve nem nunca estiveram em equação medidas de
corte do consumo para abastecimento humano".

"Isto é muito importante dizer, porque nem turistas nem residentes vão ter, até outubro do próximo
ano, cortes de abastecimento de água para consumo humano", sublinhou.

O presidente da RTA explicou que foi definido "um conjunto de medidas de contingência a adotar pelos
empreendimentos turísticos" e estes "vão no sentido de ter ganhos de eficiência hídrica, por um lado, e
reduções de consumo, por outro".

Paralelamente, é recomendado "o uso de fontes alternativas de água",com um "maior equilíbrio entre a
captação de água superficial e subterrânea", consoante a disponibilidade de cada zona, reforçou João
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Fernandes.

A proposta da RTA foi "balizada" em "quatro áreas", como a "gestão, em que os empreendimentos
turísticos se propõem realizar auditorias regulares ao consumo de água", e o "envolvimento de clientes e
'staff' na deteção de perdas", permitindo a "adoção de práticas mais responsáveis na utilização da água",
disse.

O reforço da informação aos clientes sobre "procedimentos para mudança de lençóis e toalhas,
estabelecendo um período mínimo de utilização de toalhas de dois dias", assim como a formação de
trabalhadores de secções específicas, como lavandarias, para adotar comportamentos que fomentem a
poupança de água são outras das vertentes das propostas da RTA, acrescentou.

O presidente da RTA lembrou que o setor já vem adotando medidas neste campo, como redutores de
caudais, instalação de autoclismos de dupla descarga, temporizadores de torneiras, mas é preciso cada
vez mais "utilizar água de qualidade inferior para regas e lavagens" ou "melhorar a limpeza de filtros de
piscinas e o tratamento da água para evitar a necessidade de renovação da água".

É também preciso, segundo o responsável, "reduzir ou adaptar as técnicas de limpeza de zonas pública,
evitando lavagens com mangueira ou máquina de pressão, reduzir ou mesmo anular o funcionamento de
fontes ornamentais, acelerar medidas na área da rega que levem a maior eficiência, como instalar
contadores por várias secções, para se detetar perdas e analisar melhor consumos, e privilegiar a
utilização de espécies endógenas em espaços verdes, com menor necessidade hídrica".

"O que estamos aqui a falar, neste momento, [...] é da necessidade de acelerarmos a implementação
dos processos de eficiência hídrica e de inclusivamente fazermos -- como é o caso das fontes
ornamentais, da rega dos espaços verdes ou da renovação da água das piscinas -- medidas mais de
curto prazo, específicas, por causa do stresse hídrico pontual neste verão", argumentou.

Quanto ao golfe, João Fernandes destacou o esforço que está a ser feito para aumentar a rega com
águas residuais tratadas e que visa multiplicar o valor total utilizado de um hectómetro cúbico, para oito,
até ao final de 2023.

O presidente da RTA destacou ainda a "redução da área do jogo para haver menos área regada, a
mudança de relva para relvas de estação quente, com menos consumo de água" ou "melhorias de
eficiência da própria rega e drenagem, criando pontos comuns de confluência da água" como outras das
medidas a adotar no golfe, que já é "dos produtos turísticos mais sustentáveis ambientalmente".
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