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Apesar do “Brexit”, há mais portugueses a emigrar para o Reino
Unido
Observatório da Emigração ainda só tem dados de 2021 para 11 países. Nove registam
mais entradas de cidadãos portugueses. Rui Pena Pires considera que a tendência será
para a “retoma em alta” da emigração
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Polícias protestam junto de turistas no Algarve
Associação sindical vai distribuir folhetos na praia da Rocha
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França pondera limitar voos de jatos privados e quer medida
aplicada na Europa
Emmanuel Macron vai discutir no fim do verão o chamado ″plano de sobriedade″, que
visa implementar poupanças de energia.

O ministro dos Transportes francês, Clément Beaune, pondera limitar os voos de jatos privados e
defende que a medida seja aplicada a nível europeu para que tenha mais impacto em termos ambientais
e de poupança energética.

"Penso que precisamos de agir e regular os voos privados de jatos. Estão a tornar-se o símbolo de um
esforço a duas velocidades", disse Beaune, numa declaração publicada este domingo pelo jornal 'Le
Parisien'.

O ministro explicou que pretende levantar esta questão após as férias de verão, quando o governo de
Emmanuel Macron irá discutir o chamado "plano de sobriedade", que visa implementar as poupanças de
energia exigidas pela União Europeia para lidar com a crise causada pela guerra na Ucrânia.

Clément Beaune quer também levar a questão à discussão com os restantes ministros dos transportes
da União Europeia, em outubro, defendendo que "a coisa mais eficaz a fazer é agir a nível europeu para
ter as mesmas regras e mais impacto".

De acordo com a ONG Transport & Environnement, citada pela agência EFE, um décimo de todos os
voos em França envolvem jatos privados e nas últimas semanas, os relatos dos meios de comunicação
social que monitorizam criticamente as viagens a jato exclusivas de milionários e celebridades têm vindo
a ganhar muita atenção.

Segundo o 'Le Parisien', o ministro francês está a considerar diferentes medidas para desencorajar a
utilização de tais voos, desde regulamentos que impõem restrições, a impostos com um efeito
dissuasivo.
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Os cenários incluem obrigar as empresas a tornar públicas as suas viagens aéreas privadas, ou um
dispositivo para enquadrar a sua utilização e mesmo impedi-la quando existe uma alternativa com voos
comerciais ou viagens de comboio.

Esta seria uma forma de alargar o mecanismo existente que impede as companhias aéreas de operarem
rotas domésticas em França quando existe uma alternativa ferroviária de menos de duas horas e meia,
exceto para os voos de interligação.

Outra ideia seria integrar a aviação privada no sistema de quotas do futuro imposto sobre as emissões
de dióxido de carbono (CO2) que está a ser concebido na UE.

Beaune justifica esta reflexão porque "sem ser demagógico [...] há um certo tipo de comportamento
que já não é aceite".

Por detrás dos seus planos está também o desejo de não criar a impressão de que existem diferentes
padrões quando se trata de exigir o aperto do cinto face a emergências climáticas e energéticas.

E isso implica que o governo dê o exemplo e atenção especial a controvérsias como as que surgiram
recentemente, uma delas com o antigo primeiro-ministro Jean Castex que em abril utilizou um avião a
jato oficial para fazer uma viagem de ida e volta de Paris a Perpignan para ir votar no seu círculo eleitoral
nas eleições presidenciais.

A posição de França é bem vista pelos ambientalistas da Zero.

"Se olharmos para os números em França percebemos que são insustentáveis. Termos um décimo dos
voos como sendo de jatos privados e em que metade destes voos é utilizada para distâncias inferiores a
500 quilómetros, obviamente que temos alternativas ferroviárias que não justificam estas emissões.
Estamos em período de guerra em que é necessário, da parte de toda a Europa, sobriedade no uso da
energia e evitar estas desigualdades", explicou à TSF Francisco Ferreira, presidente da Zero.

O responsável sublinha que o uso de jatos privados tem grande impacto nas emissões do transporte
aéreo.

"Quando olhamos para os dados e percebemos que temos 1% das pessoas que utilizam a aviação para
se deslocar como responsáveis por 50% das emissões ao utilizarem jatos privados vemos que é uma
diferença verdadeiramente absurda e por isso é que este deve ser um segmento tão importante em
termos de ação. Comparativamente com a aviação comercial, o recurso a jatos privados aumentou
muito mais. Falamos de 31% de aumento entre 2005 e 2019 e mesmo já agora na recuperação depois
do confinamento causado pela pandemia da Covid os jatos privados estão a recuperar ainda mais
rapidamente", acrescentou Francisco Ferreira.
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Redução de rega, autotanques e sensibilização. As medidas dos
municípios contra a seca
Entre as medidas adotadas pelas câmaras para redução do consumo de água das redes
públicas de abastecimento está o controlo da rega e o uso de água não potável de cursos
naturais nos espaços públicos e jardins.

Municípios de todo o país têm adotado medidas para minimizar a situação geral de seca, que passam
pela redução de regas de jardins, o uso de água reciclada nas lavagens, a redução de caudais e mais
campanhas de sensibilização.

Desde outubro do ano passado choveu praticamente metade do que seria um ano hidrológico normal,
segundo adiantou à Lusa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em 09 de agosto.

Pelo menos cerca de oito mil pessoas de 50 localidades transmontanas estão a ser abastecidas este
verão com a ajuda de autotanques devido à falta de água nos sistemas de abastecimento,
nomeadamente nos municípios de Carrazeda de Ansiães, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Alfândega da
Fé, Mogadouro e Vimioso, no distrito de Bragança, e Alijó, no distrito de Vila Real.

Em Beja, também está a ser assegurado por autotanques o abastecimento público de água em
localidades de seis concelhos servidos pelo sistema da Águas Públicas do Alentejo (AgdA), em povoações
de Aljustrel, Mértola e Moura (no distrito de Beja), Alcácer do Sal e Santiago do Cacém (Setúbal) e
Montemor-o-Novo (Évora).

Entre as medidas já adotadas pelas câmaras para redução do consumo de água das redes públicas de
abastecimento está o controlo da rega e o uso de água não potável de cursos naturais nos espaços
públicos e jardins e a alteração da flora para espécies autóctones mais resistentes ao clima, como nos
municípios de Amarante, Penafiel e Paredes, no distrito do Porto.

A desativação e a reprogramação dos sistemas de rega automática ou a criação de furos artesianos em
parques urbanos para poupar água da rede são algumas das medidas implementadas por outras
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autarquias do Grande Porto, como Gondomar, Matosinhos, Gaia e Santo Tirso, que também desligaram
os chafarizes e reduziram a água disponível nos bebedouros públicos e fontanários.

Além da redução das regas, a Câmara de Reguengos de Monsaraz, Évora, anunciou a instalação de
equipamentos de elevada eficiência hídrica nos edifícios municipais, assim como campanhas junto da
população com dicas para reduzir o consumo na própria fatura da água.

Já em Beja, a Câmara de Almodôvar informou a população sobre quais os poços e furos públicos que
não são utilizados para consumo humano, mas que podem servir para abeberamento animal ou rega.

No distrito de Leiria, este concelho e o município da Nazaré optaram por investir em novos depósitos
para aumentar a capacidade de armazenamento de água, enquanto a Câmara de Porto de Mós está a
reforçar a fiscalização para evitar o uso fraudulento da água, especialmente as ligações diretas de
contadores e utilização indevida das bocas-de-incêndio e fontanários públicos, especialmente em zonas
onde foi detetado "um consumo superior ao habitual".

No Algarve, várias autarquias decidiram encerrar piscinas municipais e fontes ornamentais ou instalar
redutores de caudais e também a Região de Turismo do Algarve propôs aos empreendimentos turísticos
a redução da água em fontes ornamentais, na rega dos espaços verdes e na renovação da água das
piscinas como medidas de contingência para responder à situação de seca.

A Câmara de Loulé, por exemplo, manterá encerradas até setembro as piscinas interiores na sede do
concelho e em Quarteira, além de encerrar as piscinas exteriores de Loulé e de Salir às segundas, terças
e quartas-feiras, a partir da próxima segunda-feira.

Em Castro Marim, o depósito de água da aldeia de Corte do Gago é abastecido diariamente por um
camião cisterna desde que secaram os furos que abasteciam a localidade. Esta situação já levou o
presidente da Câmara, Francisco Amaral, a criticar os decisores políticos pela "demora" na construção da
central de dessalinização de água, e, tal como o autarca vizinho de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, a
defender a construção de uma barragem na ribeira da Foupana, afluente do rio Guadiana.

As 19 câmaras da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro decidiram também fazer o levantamento
das nascentes, furos e captações.

Já em Abrantes, Santarém, a Câmara vai avançar com um projeto global de captação de água de
origens alternativas e implementar contadores inteligentes que permitem a leitura automática do
consumo de água e identificar fugas.

Em Lisboa, foi aprovada uma recomendação para a gestão sustentável da água na cidade e os espaços
verdes começaram a ser regados com água reutilizada, enquanto o Sabugal (Guarda) e Torres Vedras
(Lisboa) reviram os respetivos Planos de Contingência para Situações de Seca.

Campanhas de sensibilização sobre o mau uso de água e meios de combate ao desperdício têm também
sido desenvolvidas de norte a sul do país, como em Tondela, Alcácer do Sal e Guarda, onde a Câmara
apelou aos residentes e emigrantes que passam férias no concelho para que tenham "consumos
regrados".

Em Alijó, um concelho do distrito de Vila Real também afetado pela seca extrema, quatro jovens
trocaram as férias pelo voluntariado e neste verão estão a sensibilizar a população das cerca de 50
aldeias do município para a poupança de água.

A empresa Águas Públicas da Serra da Estrela (APdSE), com sede em Seia, apelou aos consumidores
para que reutilizem água sempre que seja possível, tomem duches rápidos, lavem os dentes ou as mãos
com a torneira fechada, façam meia descarga do autoclismo, usem as máquinas de lavar roupa e louça
com a carga máxima, consertem fugas na canalização, não desperdicem água durante a rega e não
lavem os carros com a mangueira (optando pela utilização de um balde).

Devido à seca, o Governo decretou uma cota mínima a partir da qual as barragem não podem turbinar,
pelo que a seca afeta também a produção de eletricidade.
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A descida do nível da água foi aproveitada para limpeza das barragens e na albufeira do Alto Rabagão,
em Montalegre, foi possível retirar um hidroavião acidentado submerso desde 2007.

A situação de seca não abrange apenas Portugal, mas é transversal à Europa e uma análise da
organização "World Wide Fund for Nature" (WWF), divulgada na quarta-feira, indica que cerca de 17% da
população europeia está em grande risco de escassez de água até 2050, o que poderá afetar 13% do
PIB da Europa.
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Odiana oferece experiências turísticas no "Grande Rio do Sul". As
inscrições começam a 25 de agosto - Postal do Algarve
As experiências são gratuitas e pretendem valorizar e promover as empresas e o
território, fazendo jus ao slogan do projeto “Choose Guadiana - muito mais que um
rio”.As experiências são gratuitas e pretendem valorizar e promover as empresas e o
território, fazendo jus ao slogan do projeto “Choose Guadiana - muito mais que um rio”.

No segundo fim de semana de setembro vão realizar-se atividades náuticas e turísticas diversificadas
pelo território raiano do Baixo Guadiana, desde passeios de Barco, Kayak, Jipe, Slide, Paddle Surf, Spa
Salino até ao Girocóptero. As experiências são gratuitas e pretendem valorizar e promover as empresas
e o território, fazendo jus ao slogan do projeto “Choose Guadiana – muito mais que um rio”.

Dias 10 e 11 de setembro o “Grande Rio do Sul” está em destaque com uma iniciativa que reúne
experiências turísticas distintas disponíveis para toda a população, seja para residentes ou turistas. Trata-
se do evento “Guadiana Weekend”, uma iniciativa náutico-turística que pretende uma dinamização de
portas abertas para que a população usufrua gratuitamente de um conjunto de experiências que o Baixo
Guadiana transfronteiriço tem para oferecer.

Os participantes são convidados a embarcar numa panóplia de atividades com a chancela de sete
operadores turísticos do território do Baixo Guadiana raiano. Para além do usufruto da experiência, esta
iniciativa pretende igualmente divulgar as empresas que operam no território, potenciando a economia
local e a sua promoção.

Estão disponíveis inscrições, exclusivamente online, para oito experiências diferentes: spa salino,
passeios de barco (várias modalidades), passeios de jipe, passeios de kayak, paddle surf, fly board, e
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voos de girocóptero.

A iniciativa, que decorre em simultâneo com as “Festas de Alcoutim 2022”, surge através do projeto
“Choose Guadiana” cujo slogan dá mote a este evento: “muito mais que um rio”.

De acordo com a organização “trata-se de uma jornada estratégica para a dinamização e valorização da
economia do Rio e dos seus empresários, permitindo dar visibilidade ao seu trabalho, promovendo o
cruzamento de diferentes abordagens e impulsionando sinergias”.

Para usufruir das inscrições disponíveis para oferta, basta a inscrição e a leitura do regulamento da
iniciativa. O primeiro passo é aceder ao website da organização www.odiana.pt onde encontra
o Regulamento da iniciativa e o Formulário de Inscrição (ambos obrigatórios).

Caso seja um dos mais rápidos a inscrever-se, receberá posteriormente o contacto da organização e
um email com um voucher numerado para usufruto da experiência.

As inscrições estão disponíveis a partir de dia 25 de agosto e estão limitadas ao número de experiências
disponibilizadas pela Organização, sendo que todas as dúvidas se encontram esclarecidas no
Regulamento.

A organização destaca que #as inscrições são exclusivamente online, através do formulário, não sendo
possível via telefónica ou presencial#.

Esta iniciativa é promovida pela Associação Odiana e integrada no projeto Choose Guadiana apresentado
ao Aviso ALG-53-2018-22 e financiado pelo Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 (SIAC
Qualificação).

Mais informações disponíveis no site www.odiana.pt, através do email: [email protected] e do telefone
281 531 171.
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Algarve no Copo vai servir o que «de melhor a região tem em
estado líquido»
Evento arranca já na quinta-feira

O Algarve no Copo, que arranca na próxima quinta-feira, dia 25, e se prolonga até domingo, dia 28, no
Jardim 1º de Dezembro, em Portimão, vai dar a conhecer o «que de melhor a região tem em estado
líquido, acompanhado por pitéus irresistíveis e muita animação».

«Dos vinhos do Algarve à cerveja artesanal da MAN!A Brewery e da Algarve Rock Brewery, da tradição
engarrafada dos licores Dom Cristina à pimenta na língua dos piripíris da Portipepper, dos sumos
saudáveis e frescos da Estrela Majestosa às reinvenções do Cocktail Lab promovido pelo bar MaréChic
de Alvor – uma coisa é certa: ninguém passará sede no Algarve no Copo», promete a Teia D’Impulsos,
que organiza o evento.

Já para «forrar o estômago, os visitantes contarão com deliciosas opções, como os frutos secos d’As
Passinhas do Algarve, as iguarias da Presuntaria do Mercado e os paladares da serra do Tradições de
Monchique, que também promete aquecer os ânimos com o incontornável medronho».

Para quem quiser saber mais sobre os vinhos do Algarve, haverá sessões de provas com a Comissão
Vitivinícola do Algarve (dia 25) e com a sommeliere Andressa Noitel (dias 26 e 27), sempre às 19h30.

No que diz respeito à música, logo no primeiro dia, a banda Samalandra «promete inebriar este Algarve
no Copo com a sua fusão de hip hop, electrónica e jazz».

Na sexta e domingo,  «todos estão convidados a entrar no baile com os Ferros & Acordeons» e, no
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sábado, haverá «um programa para todos os gostos, começando com a atuação da IsmaTuna e
terminando com o apelo contagiante à dança de DJ Nuno Silva. Todos os dias, pelas 21h30».

«Não fique de copo vazio. De 25 a 28 de Agosto, venha enchê-lo de Algarve e brindar aos sabores da
região!», apela a Teia D’Impulsos.

O Algarve no Copo é um evento organizado pela Associação Teia D’Impulsos, em parceria com o
Município de Portimão e o apoio dos Vinhos do Algarve e da Região de Turismo do Algarve.
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TAP: continua o braço de ferro
T rabalhadores criticam despesismo, administração fala em ‘tentativa de ataques à sua
credibilidade e competência’. Governo remete para plano de reestruturação exigente.

O braço de ferro entre trabalhadores e a administração da TAP continua. E se os sindicatos acusam a
gestão de colocar a empresa em «rota de colisão», a companhia aérea liderada por Christine Ourmières-
Widener defende-se e fala em «constante tentativa de ataques à sua credibilidade e competência» por
parte dos pilotos, tripulantes e técnicos de manutenção.

Esta falta de consenso levou as três estruturas sindicais – Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da
Aviação Civil (SNPVAC), Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) e Sindicato dos Técnicos de
Manutenção de Aeronaves (SITEMA) – a convocarem uma ação de protesto, na terça-feira, que contou
com cerca de mil trabalhadores, e à entrega de um manifesto no Ministério das Infraestruturas,
endereçado a Pedro Nuno Santos, onde apontam para um «ambiente de despesismo pouco ou nada
auditado» e questionam a mudança de sede anunciada pela comissão executiva.

Do lado do Governo houve apenas uma nota. O ministério de Pedro Nuno Santos disse contar com o
«sentido de responsabilidade» dos trabalhadores em transformar a operadora aérea «numa empresa
rentável e sustentável», «num momento» em que o plano de reestruturação da TAP «está a ser
executado com sucesso», lembrando que a companhia aérea «vive as consequências do ano dramático
de 2020, quando o encerramento da empresa foi apenas travado pela injeção de fundos públicos, por
parte do Estado português, num valor que vai atingir os 3,2 mil milhões de euros» e que essa injeção de
fundos públicos «só foi autorizada pela Comissão Europeia por estar sujeita a um plano de
reestruturação exigente, que terminará apenas em 2025».

13/27



Acusações vs resposta

As estruturas sindicais apontam o dedo à administração da TAP, dando como exemplo a «despesa com
contratações externas», os custos de «mais de um milhão de euros por mês» na conversão de aviões
de longo curso em aviões de carga, «mas que nunca saíram do chão», a mudança da sede e o «meio
milhão de euros gasto no piso 5 do edifício da administração, para o transformar em andar modelo, sem
utilização futura à vista».

E as críticas não ficaram por aqui ao afirmarem a atual administração tem «mostrado várias vezes
incapacidade para motivar e cativar os trabalhadores, mantendo uma postura distante e pouco
consensual» e que os trabalhadores foram «alvo de ameaças para aceitarem acordos temporários de
emergência, sob pena da implementação de um regime sucedâneo», para que fossem «aceites
condições de trabalho abusivas».

Acusações que não caíram bem junta da administração, que «lamenta e repudia a constante tentativa de
ataques à sua credibilidade e competência, os julgamentos de intenções e a cada vez mais frequente
apresentação de ‘factoides’ avulso, propositadamente descontextualizados, distorcidos e até, nalguns
casos, completamente falsos, com que alguns sindicatos bombardeiam constantemente a comunicação
social», lembrando que «está, desde sempre, disponível, para o diálogo com todos os sindicatos e nas
múltiplas reuniões que tem mantido com os responsáveis sindicais».

E deixou ainda uma palavra em relação ao esforço que é pedido a todos os trabalhadores,
nomeadamente com o corte de 25% no valor dos salários acima dos 1.410 euros. «Sem esse esforço,
não teria sido possível obter a autorização da Comissão Europeia para o plano de restruturação que
permitiu a sobrevivência da TAP».

Lidera só em Lisboa

É certo que os dados não são animadoras para a TAP em termos de quota de mercado. A Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC) revelou, esta semana, que o número de passageiros nos aeroportos
nacionais mais do que quadruplicou no segundo trimestre deste ano, crescendo 329,3% em relação ao
período homólogo, para 14,5 milhões.

Só o aeroporto de Lisboa registou um aumento de 328,5%, atingindo 7,6 milhões de passageiros,
seguido pelo Porto (mais 292,1%), com 3,5 milhões de passageiros. Faro apresentou um crescimento
de 421,5% com 2,7 milhões de passageiros, tendo o Funchal crescido 259,7%, para mais de um milhão,
e Ponta Delgada ultrapassado os 557 mil, mais 127,6%.

Em termos de quota de mercado de passageiros, a TAP liderou em Lisboa, com 47% e no Funchal, com
23%, seguida da Ryanair em ambas estruturas. No Porto, a companhia aérea de bandeira surge em
terceiro lugar, com 11%, sendo que neste aeroporto lidera a Ryanair, com 35%. Já em Faro, a
transportadora irlandesa lidera com 35% de quota, sendo que a TAP, de acordo com a ANAC, está entre
as últimas, transportando apenas 3% em passageiros. Em Ponta Delgada lidera a SATA Internacional,
com 33%, seguida da SATA Air Açores, com 27%. A TAP tem uma quota de 16%.
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Seca. Municípios reduzem rega de jardins e apostam em
campanhas de sensibilização - Renascença
A situação é transversal à Europa e uma análise da organização World Wide Fund for
Nature indica que cerca de 17% da população europeia está em grande risco de escassez
de água até 2050.

Municípios de todo o país têm adotado medidas para minimizar a situação geral de seca, que passam
pela redução de regas de jardins, o uso de água reciclada nas lavagens, a redução de caudais e mais
campanhas de sensibilização.

Desde outubro do ano passado choveu praticamente metade do que seria um ano hidrológico normal,
segundo adiantou à Lusa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em 9 de agosto.

Pelo menos cerca de oito mil pessoas de 50 localidades transmontanas estão a ser abastecidas este
verão com a ajuda de autotanques devido à falta de água nos sistemas de abastecimento,
nomeadamente nos municípios de Carrazeda de Ansiães, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Alfândega da
Fé, Mogadouro e Vimioso, no distrito de Bragança, e Alijó, no distrito de Vila Real.

Em Beja, também está a ser assegurado por autotanques o abastecimento público de água em
localidades de seis concelhos servidos pelo sistema da Águas Públicas do Alentejo (AgdA), em povoações
de Aljustrel, Mértola e Moura (no distrito de Beja), Alcácer do Sal e Santiago do Cacém (Setúbal) e
Montemor-o-Novo (Évora).

Entre as medidas já adotadas pelas câmaras para redução do consumo de água das redes públicas de
abastecimento está o controlo da rega e o uso de água não potável de cursos naturais nos espaços
públicos e jardins e a alteração da flora para espécies autóctones mais resistentes ao clima, como nos
municípios de Amarante, Penafiel e Paredes, no distrito do Porto.

A desativação e a reprogramação dos sistemas de rega automática ou a criação de furos artesianos em
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parques urbanos para poupar água da rede são algumas das medidas implementadas por outras
autarquias do Grande Porto, como Gondomar, Matosinhos, Gaia e Santo Tirso, que também desligaram
os chafarizes e reduziram a água disponível nos bebedouros públicos e fontanários.

Além da redução das regas, a Câmara de Reguengos de Monsaraz, Évora, anunciou a instalação de
equipamentos de elevada eficiência hídrica nos edifícios municipais, assim como campanhas junto da
população com dicas para reduzir o consumo na própria fatura da água.

Já em Beja, a Câmara de Almodôvar informou a população sobre quais os poços e furos públicos que
não são utilizados para consumo humano, mas que podem servir para abeberamento animal ou rega.

No distrito de Leiria, este concelho e o município da Nazaré optaram por investir em novos depósitos
para aumentar a capacidade de armazenamento de água, enquanto a Câmara de Porto de Mós está a
reforçar a fiscalização para evitar o uso fraudulento da água, especialmente as ligações diretas de
contadores e utilização indevida das bocas-de-incêndio e fontanários públicos, especialmente em zonas
onde foi detetado "um consumo superior ao habitual".

No Algarve, várias autarquias decidiram encerrar piscinas municipais e fontes ornamentais ou instalar
redutores de caudais e também a Região de Turismo do Algarve propôs aos empreendimentos turísticos
a redução da água em fontes ornamentais, na rega dos espaços verdes e na renovação da água das
piscinas como medidas de contingência para responder à situação de seca.

A Câmara de Loulé, por exemplo, manterá encerradas até setembro as piscinas interiores na sede do
concelho e em Quarteira, além de encerrar as piscinas exteriores de Loulé e de Salir às segundas, terças
e quartas-feiras, a partir da próxima segunda-feira.

Em Castro Marim, o depósito de água da aldeia de Corte do Gago é abastecido diariamente por um
camião cisterna desde que secaram os furos que abasteciam a localidade. Esta situação já levou o
presidente da Câmara, Francisco Amaral, a criticar os decisores políticos pela "demora" na construção da
central de dessalinização de água, e, tal como o autarca vizinho de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, a
defender a construção de uma barragem na ribeira da Foupana, afluente do rio Guadiana.

As 19 câmaras da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro decidiram também fazer o levantamento
das nascentes, furos e captações.

Já em Abrantes, Santarém, a Câmara vai avançar com um projeto global de captação de água de
origens alternativas e implementar contadores inteligentes que permitem a leitura automática do
consumo de água e identificar fugas.

Em Lisboa, foi aprovada uma recomendação para a gestão sustentável da água na cidade e os espaços
verdes começaram a ser regados com água reutilizada, enquanto o Sabugal (Guarda) e Torres Vedras
(Lisboa) reviram os respetivos Planos de Contingência para Situações de Seca.

Campanhas de sensibilização sobre o mau uso de água e meios de combate ao desperdício têm também
sido desenvolvidas de norte a sul do país, como em Tondela, Alcácer do Sal e Guarda, onde a Câmara
apelou aos residentes e emigrantes que passam férias no concelho para que tenham "consumos
regrados".

Em Alijó, um concelho do distrito de Vila Real também afetado pela seca extrema, quatro jovens
trocaram as férias pelo voluntariado e neste verão estão a sensibilizar a população das cerca de 50
aldeias do município para a poupança de água.

A empresa Águas Públicas da Serra da Estrela (APdSE), com sede em Seia, apelou aos consumidores
para que reutilizem água sempre que seja possível, tomem duches rápidos, lavem os dentes ou as mãos
com a torneira fechada, façam meia descarga do autoclismo, usem as máquinas de lavar roupa e louça
com a carga máxima, consertem fugas na canalização, não desperdicem água durante a rega e não
lavem os carros com a mangueira (optando pela utilização de um balde).

Devido à seca, o Governo decretou uma cota mínima a partir da qual as barragem não podem turbinar,
pelo que a seca afeta também a produção de eletricidade.
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A descida do nível da água foi aproveitada para limpeza das barragens e na albufeira do Alto Rabagão,
em Montalegre, foi possível retirar um hidroavião acidentado submerso desde 2007.

A situação de seca não abrange apenas Portugal, mas é transversal à Europa e uma análise da
organização "World Wide Fund for Nature" (WWF), divulgada na quarta-feira, indica que cerca de 17% da
população europeia está em grande risco de escassez de água até 2050, o que poderá afetar 13% do
PIB da Europa.
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Dubai. O deserto de luxo que cada vez mais portugueses querem
conhecer
Arranha-céus e luxo são palavras que descrevem a cidade, onde tudo é em grande. O
Dubai atrai ricos e famosos e recebe cada vez mais turistas. No primeiro semestre do ano
albergou 7,12 milhões de visitantes.

O Dubai tem sido um destino muito visitado pelo luxo, grandiosidade, praias, sem esquecer o deserto. A
entrada neste destino é uma "lufada de ar quente" - região que atinge os 35 graus de outubro a maio,
época fria em Portugal. Nos primeiros seis meses deste ano a cidade recebeu 7,12 milhões de turistas e
no período homólogo 7,28 milhões. O destino conseguiu, este ano, uma ocupação hoteleira de quase
74%, um aumento de 214% em relação ao mesmo período de 2021. A cidade virada para o futuro,
conhecida pela modernidade e tecnologia, tem cativado a atenção dos portugueses. "A cidade é um
centro global de habitação que acolhe mais de 200 nacionalidades", avança ao Dinheiro Vivo o
Departamento de Economia e Turismo do Dubai (DET).

Apesar de Portugal ainda ser um mercado pequeno para o gigante dos sete Emirados Árabes Unidos
(EAU), o número e turistas nacionais no Dubai cresceu 33% nos primeiros três meses do ano,
comparativamente com o período homólogo de 2019 (ano anterior à pandemia de covid-19), segundo
o DET. O Dubai é a região mais populosa dos EAU - ocupando 80% do território - juntamente com Abu
Dhabi, a capital dos EAU. Esta região é um refúgio para cidadãos internacionais, albergando 85% das
nacionalidades do mundo, com a língua inglesa a marcar pontos - é a segunda mais falada na região.

Após a Expo 2020, que deu um boost ao turismo na região, a cidade continua a aproveitar esta força e
não para por aqui. Não é por acaso que a estada média do mercado português quase duplicou, de duas a
três noites antes da pandemia, para cinco a seis noites em 2021.

O Dubai oferece uma grande variedade de experiências e atrações que se encaixam no perfil do turista
português: estradas com seis faixas, arranha-céus, estruturas em ouro, praias de água morna. "Há
quatro características que o turista português quer e vai encontrar no Dubai: sol, cultura exótica, vida
urbana moderna e o deserto", aponta o departamento. Para chegar até lá, é preciso apanhar o voo da
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Emirates - com duração de sete horas.

O Museu do Futuro (nascido em fevereiro), uma estrutura de grandes proporções que parece uma
escultura, o Burj Khalifa, um arranha-céus com 828 metros de altura e 128 andares e também o Dubai
Frame, são locais que têm de estar obrigatoriamente na lista. Não esquecendo a famosa ilha artificial em
forma de palmeira (Palm Jumeirah), que atrai multidões durante o ano, e que tem vista privilegiada a
partir do The View at The Palm.

O Dubai Mall, centro comercial da cidade, é também muito visitado. Tem 1200 lojas, e de tão enorme
que é, há quem utilize um veículo lá dentro para se deslocar. O shopping, que tem um oceanário e 120
restaurantes, está de frente para o Dubai Fountain (espetáculo de água, música e luzes).

O destino, conhecido também pelos preços elevados, tem atrações para todos os gostos. "Dubai Parks
and Resorts, Aqua Parks, Adventure Parks, Skydive Dubai, Dubai Aerodrome, Ain Dubai, Dubai Aquarium,
Ski Dive Dubai, La Perle, Dubai Opera e a experiência de safari no deserto", são outras atividades a serem
feitas na região, explicam os responsáveis do turismo do Dubai.

A cidade conta ainda com um calendário anual de festivais, preenchido com exposições como o "Dubai
Shopping Festival, Dubai Food Festival e Dubai Fitness Challenge, para residentes e visitantes". Criada de
raiz no deserto, a região tem um forte poder económico. Há empresas e multidões vindas do mundo.
Não é estranho chegar a restaurantes e parecer que se está no Japão, China, Espanha ou França. E tem
oferta para todas as bocas. São mais de 12 mil os restaurantes e cafés nesta cidade.

É possível ficar alojado no Dubai em hotéis distintos. Desde os alojamentos de cinco estrelas até uma
estrela, moldando-se às carteiras dos turistas. Existem 146 hotéis de cinco estrelas que totalizam 47
852 quartos, 183 hotéis de quatro estrelas (com 40 766 quartos) e de uma a três estrelas há 250
hotéis (26 170 quartos). São 80 os aparthotéis de luxo, com um total de 12 700 quartos e 110
standards com 12 688 quartos.

A emigração dos portugueses não é uma novidade e o Dubai não fica de fora da equação. A região está
continuamente a apostar na economia criativa e oferece espaço às empresas para expandirem o
negócio e atraírem talentos. "Vamos quase duplicar o número de empresas criativas no Dubai (de 8300
para 15 mil) e duplicar os empregos (de 70 mil para 140 mil) nos próximos cinco anos", adianta o
Departamento de Economia e Turismo do Dubai.

A cidade quer apostar numa forte aproximação criando laços mais fortes com a comunidade portuguesa.
Já "existem fortes laços bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e Portugal. [Foi inaugurado
recentemente no Dubai] o Portuguese Trade Centre. [Este] pretende duplicar o comércio [entre ambos
os países] em cinco anos", sem esquecer que no mês de julho foi adicionado o segundo voo diário da
capital para a cidade dourada.

A pandemia de covid-19 foi um momento conturbado para o mundo inteiro. O Dubai também foi
beliscado no setor do turismo. Contudo, este destino foi considerado, em plena pandemia, o local mais
seguro do mundo para viajar. "A cidade foi voltando à normalidade e o turismo no Dubai está de volta
em força, devido ao apoio do vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e
governante do Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum" , sublinha o DET.

Para um local que vive de turismo, nem sempre é fácil fechar portas, mas "foi um dos primeiros destinos
a fechar, e o primeiro a abrir e a permanecer aberto", o que demonstra uma preocupação acrescida.
"Desde a reabertura ao mercado global em julho de 2020 que conseguimos aproveitar esse momento
ano após ano, [conduzindo] à Expo 2020. Foi um sucesso", atesta o departamento. Segundo dados
divulgados, "7,28 milhões de visitantes internacionais vieram ao Dubai em 2021, o que representa um
crescimento de ano para ano de 32%".

"O Dubai ultrapassou [destinos internacionais na ocupação hoteleira] como Londres (56,0%), Nova
Iorque (55,3%) e Paris (51,2%), de acordo com dados da empresa de análise de gestão hoteleira STR
[Smith Travel Research]".

Este desempenho, no primeiro trimestre de 2022, foi impulsionado, principalmente, pela Expo 2020
Dubai. Além do mais, o evento, que decorreu entre 1 de outubro de 2021 e 31 de março de 2022, foi
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um acelerador em vários setores: atraiu 192 nações e mais de 24 milhões de visitas de residentes e
viajantes de lazer e negócios de todo o mundo.

Ainda há muito por criar. "O nosso objetivo é continuar a construir confiança no setor e com os
viajantes. [Também] continuar a aproveitar os [avanços] de 2021 e o impulso da Expo".

Com os arranha-céus a serem construídos ao minuto e com as constantes aberturas, o departamento
de turismo do Dubai reforça ao Dinheiro Vivo que "muitos projetos estão em andamento, [como
atividades] ao ar livre, na praia, experiências [para as] famílias, com o objetivo de tornar o Dubai o
destino mais atrativo e a melhor cidade do mundo para viver e trabalhar".

"Vão ser lançadas novas iniciativas para aumentar [o turismo], fortalecer as relações com agências de
viagens e explorar novos canais de captação de visitantes. Vamos colaborar com os nossos parceiros
estratégicos, como a Emirates, para melhorar ainda mais o posicionamento do Dubai nos principais
mercados". Para além dos turistas, a cidade não se tinha mantido nos céus sem o apoio e investimentos
dos residentes e empreendedores. "Continua a ser a nossa prioridade garantir que os visitantes,
empreendedores e investidores recebam os melhores incentivos e oportunidades", ressalvam.

Este ano ainda não terminou e a região promete continuar a oferecer novidades. "O Dubai continuará a
trazer de forma sustentada visitantes internacionais de mercados estabelecidos, novos e emergentes, à
medida que mais viajantes descobrem a cidade e a oferta diversificada, bem como as experiências
diferenciadas. Com o apoio contínuo dos acionistas e parceiros, o Dubai está empenhado em oferecer
sempre algo novo, único e de classe mundial ao viajante", conclui o Departamento de Economia e
Turismo do Dubai.

A jornalista viajou a convite do Turismo do Dubai
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Proibir turistas russos na UE? Portugal não quer "penalizar o
povo"
No final do mês este tema será debatido por todos os estados membro da União
Europeia.

O gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros considera que o objetivo das sanções contra a Rússia
deve ser focado na penalização do país invasor e não no povo russo, revelou ao jornal Eco.

“Portugal considera que o objetivo fundamental do regime de sanções deve ser a penalização da
máquina de guerra russa e não do povo russo. Portugal participará na discussão que venha
eventualmente a ter lugar, a nível europeu, sobre o tema, contribuindo para uma posição unida dos
Estados-membros da UE, como sempre temos feito”, esclareceu o ministério tutelado por João Gomes
Cravinho.

No dia 31 de agosto, Portugal participará na discussão entre os 27 estados membro da União Europeia
(UE) onde será debatida a proibição de vistos turísticos para os russos.

O presidente ucraniano Zelensky defendeu a proibição global de vistos para cidadãos russos, alegando
ser uma medida "justa" e pedindo aos aliados europeus para que a executem, destacando a importância
de oferecer vistos para os cidadãos que arriscam as suas vidas, se continuarem em território russo.

Segundo a página oficial do Schengen Visa, são vários os países que estão já a limitar os pedidos de
vistos russos, entre eles os países bálticos. Assim que a Rússia invadiu a Ucrânia no final de fevereiro,
Letónia, Lituânia e Polónia deixaram de emitir novos vistos turísticos aos cidadãos russos.

O presidente da Ucrânia observou que muitos russos estavam a entrar por terra na UE, apesar das
proibições de voos impostas pelos 27 Estados-membros no início da guerra.

Mas a questão tem dividido os líderes europeus. A Suécia ainda não tomou uma posição, mas a Letónia
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e a Estónia apoiam a necessidade de endurecer restrições de viagem aos russos, incluindo a proibição de
vistos turísticos. Por seu lado, a Finlândia já decidiu mesmo limitar o número de vistos emitidos para
turistas russos a 10 por cento do volume atual a partir de 1 de setembro.

Posição contrária tem a Alemanha, que rejeita um veto generalizado aos cidadãos russos.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, já disse entender a posição alemã, mas também
simpatizou com aqueles que se sentem "estranhos" porque turistas de um país que "atacou outro país
europeu" viajam "livremente pela Europa".

Os líderes da UE vão discutir a possibilidade de restringir ou proibir a emissão de vistos para turistas
russos na reunião informal nos dias 30 e 31 de agosto, na República Checa, que detém a presidência do
Conselho da UE neste semestre.
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Actividade no sector do turismo e das viagens desce 39,2% em
Julho
Registaram-se 73 operações, de acordo com dados da GlobalData, que comparam com os
mais de 120 negócios verificados em Junho.

A actividade no sector do turismo e das viagens desce 39,2% em Julho, registando-se um total de 73
operações, incluindo fusões e aquisições, private equity, entre outros. De acordo com a GlobalData, este
número compara com os mais de 120 negócios verificados em Junho, a nível mundial. Mercados como o
norte-americano e o britânico foram particularmente alvos desta redução, descendo 51,3% e 42,1%,
respectivamente, quando comparado com Junho deste ano. Também Espanha, Índia, China, França e
Alemanha registaram reduções no número de negócios em Julho. «As operações neste sector têm-se
demonstrado inconsistentes ao longo de 2022, com alguns meses a experienciar uma melhoria seguida
de um declínio. Esta tendência tem sido predominante em determinados mercados-chave», afirma, em
comunicado, Aurojyoti Bose, lead analyst da GlobalData.
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Discotecas estão ″a 70 ou 80%″. Outono pode ser ″sufoco″ com
pagamento de dívidas à banca
Impactos da pandemia começam a desaparecer à medida que o turismo retoma. Mas os
próximos meses podem ser difíceis. "T ecido empresarial não aguentará mais restrições",
avisa responsável.

O verão já é feito sem restrições, mas os espaços de diversão noturna ainda não estão a funcionar na
totalidade. A afirmação é feita por Ricardo Tavares, da Associação Portuguesa de Bares, Discotecas e
Animadores (APBDA). "Na esmagadora maioria, as casas estão a funcionar a 70 ou 80 por cento da
capacidade máxima", diz ao DN.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados na quinta-feira, tudo aponta para
que este verão seja um dos melhores - se não mesmo o melhor - de sempre. Pelo menos na hotelaria.
Isto porque o caso muda de figura nas discotecas e nos espaços de discussão noturna, explica Ricardo
Tavares. "As pessoas continuam em festa, vão a discotecas mas, ainda assim, é um ano um bocadinho
atípico", afirma o responsável. José Gouveia, da Associação Nacional de Discotecas, concorda: "A cultura
da noite perdeu-se um bocadinho. Há toda uma geração que ia começar a sair à noite que acabou por
não o fazer. Os que saíam antes também acabaram por mudar de hábitos e a noite reconfigurou-se um
pouco."Além disso, considera José Gouveia, "as discotecas começaram a ter concorrência, sobretudo de
conceitos que juntam a restauração e a diversão e que fazem com que as pessoas acabem por ir jantar
e fiquem para o resto da noite. Os grandes centros urbanos perderam muita noite."

Num setor que está agora a recuperar dos constrangimentos dos últimos tempos, os próximos meses
podem ser fáceis. "A partir de outubro ou de novembro, os empresários vão ter de começar a pagar as
dívidas contraídas à banca no período de pandemia" e, aí sim, "o setor vai começar a sentir na pele os
efeitos". Juntando a isto, considera Ricardo Tavares: "É impensável sequer equacionar mais medidas e
restrições ligadas à covid-19 com a chegada do inverno. Depois de um verão com tanta liberdade de
pessoas, acho que nem o governo pode pensar em algo assim. O tecido empresarial não aguenta mais".

Para já, em pleno verão, o registo é festivo. Mas nem tudo é positivo. Segundo o presidente da APBDA,
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têm existido, nos últimos tempos, queixas - sobretudo de turistas - devido ao fecho de esplanadas de
bares, maioritariamente em Lisboa. O responsável afirma que, já por mais do que uma ocasião, "as
esplanadas fecham de um dia para o outro. As licenças não são renovadas e há pessoas que, num dia,
estão num espaço e, no dia a seguir, chegam lá e o espaço onde estiveram já não tem esplanada. "Isso
acaba por afastar as pessoas", considera. Estes casos têm acontecido sobretudo em Lisboa, "no Bairro
Alto e no Cais do Sodré".

Além disso, nas últimas semanas têm também sido conhecidos relatos de alegados problemas com a
falta de policiamento na noite de Lisboa e Porto. Na ótica do presidente da APBDA, "o problema é outro".
No que ao Bairro Alto diz respeito, "é um falso problema. Há uma esquadra na zona, tem efetivos e não
fechou". Por sua vez, José Gouveia deixa críticas ao governo central. "Não faz qualquer sentido ser
exigido aos espaços uma estratégia de vigilância e de segurança quando o próprio governo não tem uma
estratégia de segurança para a noite. A Administração Interna pouco ou nada tem feito pela segurança
dos espaços", refere, apontando: "O governo é exigente com os empresários, mas pouco exigente
consigo próprio."

"A Polícia Municipal persegue os empresários"

O presidente da Associação Portuguesa de Bares, Discotecas e Animadores aponta falhas ao executivo
de Lisboa liderado por Carlos Moedas. "Quando um dono ou um empregado de um estabelecimento vê
alguma tentativa de assalto ou algo parecido, alerta a Polícia Municipal que diz que não é competência
deles, mas sim da Polícia de Segurança Pública", refere Ricardo Tavares, acrescentando: "Muitas vezes, a
própria Polícia Municipal acaba por pedir licenças e documentação aos estabelecimentos e multa os
proprietários". Na ótica do responsável, isto demonstra que "a Polícia Municipal persegue os
empresários". Também José Gouveia aponta falhas na segurança: "As esquadras móveis não fucionam,
foram um paliativo. Nada é feito, sobretudo por uma questão de teimosia do governo."

rui.godinho@dn.pt
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ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

Piscinas encerram 3 dias por semana em Loulé
Piscinas encerram 3 dias por semana em Loulé

Piscinas encerram 3 dias por semana em Loulé

26/27



TVI

19/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

O concelho de Loulé, no Algarve, decidiu agravar a partir da
próxima semana as medidas de combate à seca
O concelho de Loulé, no Algarve, decidiu agravar a partir da próxima semana as medidas
de combate à seca

O concelho de Loulé, no Algarve, decidiu agravar a partir da próxima semana as medidas de combate à
seca
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