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A minha paz reside aqui tão perto
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Cabo Verde. Primeiro-ministro pede aos jovens para não
emigrarem
O primeiro-ministro cabo-verdiano afirmou hoje que não há motivos para emigração por
falta de oportunidades, apesar da crise, e que investimentos como a expansão do porto
na ilha do Maio permitem fixar os jovens.

“Cada investimento deste tipo tem que abrir portas de esperança e de confiança, principalmente para os
jovens. Não há razões para sair de Cabo Verde, para emigração forçada por falta de oportunidades.
Temos que criar todas as razões para os nossos jovens ficarem em Cabo Verde e investirem em Cabo
Verde, acreditarem neste país e fazerem este país acontecer. E Maio pode fazer a diferença”, afirmou
Ulisses Correia e Silva.

Ao intervir hoje na inauguração da obra de reabilitação do Porto Inglês, na ilha do Maio, uma das maiores
empreitadas públicas em curso no país, a cargo desde 2019 da Teixeira Duarte, em consórcio com outra
empresa portuguesa e uma cabo-verdiana, no valor de 36 milhões de euros, o chefe do Governo
reconheceu os impactos das crises provocadas pelos sucessivos anos de seca, da pandemia de covid-19
e agora pela subida de preços devido à guerra na Ucrânia.

“Estamos a recuperar, a relançar. Depois vamos ter que tornar este país muito mais resiliente, com uma
economia muito mais diversificada e com o sentido do futuro (…) Tempos difíceis não duram para
sempre. Há de passar e havemos de ser felizes novamente”, disse ainda.

A ilha do Maio conta com cerca de 7.000 habitantes, sendo a terceira menos populosa do arquipélago e
emblemática pela atividade de extração de sal desde o século XVII. Apesar de se encontrar junto à Praia,
capital do país, a falta de condições no porto – como a rampa ‘roll-on/rool-off’ agora colocada – impedia
o incremento desta relação de proximidade, desde logo ao nível do turismo, mas também no
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escoamento de produtos para um mercado com mais de 200 mil pessoas (ilha vizinha de Santiago).

De acordo com as estimativas apresentadas hoje, a obra vai permitir movimentar 100 mil passageiros
por via marítima na ilha do Maio já em 2025, o triplo do registo atual, operando dois navios em
simultâneo e reduzindo de três para uma hora o tempo da viagem à cidade da Praia.

“Há investimentos que mudam a vida das pessoas e mudam a vida da economia. A expansão e
modernização do Porto Inglês é um desses momentos. Um verdadeiro corredor marítimo que abre
portas marítimas entre a Praia, o resto de Cabo Verde e a ilha do Maio”, destacou Ulisses Correia e Silva.

O arquipélago enfrenta uma profunda crise económica e financeira, decorrente da forte quebra na
procura turística – setor que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do arquipélago – desde março
de 2020, devido à pandemia de covid-19.

Em 2020, registou uma recessão económica histórica, equivalente a 14,8% do PIB, seguindo-se um
crescimento de 7% em 2021 impulsionado pela retoma da procura turística. Para 2022, devido às
consequências económicas da guerra na Ucrânia, nomeadamente a escalada de preços, o Governo
cabo-verdiano baixou a previsão de crescimento de 6% para 4%.

O primeiro-ministro sublinhou o impacto da obra no porto do Maio para a “mobilidade de pessoas, na
movimentação de cargas e mercadorias, na redução do tempo, comodidade da viagem”, mas também
“nas operações portuárias, embarque e desembarque, carga, descarga”.

“Tudo mais facilitado. Basta ver aquilo que nós temos entre Santo Antão e São Vicente [a linha mais
movimentada do país], duas ilhas que se conectam pelo mar e que se conectam com a mobilidade de
pessoas, com mercadorias e com mobilidade da economia. E é isto que representa este investimento:
Maio conectado com o resto do país e Maio conectado com o resto do mundo. Há momentos que
marcam a diferença na construção de futuro. Este é, de facto, o momento da ilha do Maio”, disse ainda.

A obra foi financiada em 50% (17,8 milhões de euros) pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD),
em 30% pela União Europeia (11 milhões de euros) e 20% (7,8 milhões de euros) pelo Estado de Cabo
Verde.

“Gostaria de agradecer a boa parceria do BAD e da União Europeia, que são instituições com vocações
diferentes, mas que têm feito boas parcerias. Boas parcerias e com alguns exemplos em áreas
fundamentais para Cabo Verde”, reconheceu Ulisses Correia e Silva, enfatizando a abertura ao
investimento externo, nomeadamente no turismo.

“Eu sei que nós somos um povo aberto. Nós somos um povo que acolhe bem e nós queremos
investimentos. Todos estão convidados a investir em Cabo Verde e na ilha do Maio. Maio tem um grande
potencial no desenvolvimento do turismo. Mas um turismo sustentável, num bom equilíbrio entre a
natureza, o ambiente e a economia. E vamos transformar esse potencial em realidade”, apontou.

A obra integra o projeto de “Expansão e modernização dos portos Inglês (ilha de Maio) e da Palmeira
(ilha do Sal)” e foi realizada pelas portuguesas Teixeira Duarte (37%) e SETH Sociedade de Empreitadas
(33%), em conjunto com Armando Cunha Cabo Verde SA (30%).

Presente na inauguração, o presidente do BAD, Akinwumi Adesina, destacou o exemplo de governação e
democracia de Cabo Verde no continente e o facto de a instituição já ter financiado 600 milhões de
dólares (cerca de 603 milhões de euros) em projetos estruturantes no arquipélago desde 1997, como a
do porto do Maio: “Vai expandir a economia do Maio, escoar a produção, transformar a cara da
economia. Vai ser também um grande ativo para o resto do país e impulsionar o turismo”.

“A modernização e a expansão do Porto Inglês faz parte dos investimentos que vão ajudar Cabo Verde
a recuperar a sua rota de crescimento. A obra constitui um ponto de viragem na ligação da ilha à cidade
da Praia e ao seu aeroporto, libertando o seu potencial e permitindo riqueza nacional através da
expansão de um modelo de turismo sustentável”, reconheceu o diretor para a Política de
Desenvolvimento Sustentável da Comissão Europeia, Félix Fernandéz-Show, esperando que só esta obra
“venha a gerar centenas de postos de trabalho” na ilha.
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Acrescentou que Cabo Verde “é um país que cumpre o que promete” e “onde os investimentos são
traduzidos em resultados em que os parceiros internacionais podem confiar”.

Com as obras, o porto vai ter 350 metros de cumprimento, uma profundidade variável até 15 metros,
duas rampas para navios ‘roll-on/roll-off’, quebra-mar de 150 metros, duplicação do terrapleno e
instalação de uma rampa metálica ajustável às necessidades dos navios de pequeno porte e construção
de uma nova estrada de acesso com 800 metros de comprimento.
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PM de Cabo Verde pede aos jovens para não emigrarem
O primeiro-ministro cabo-verdiano afirmou hoje que não há motivos para emigração por
falta de oportunidades, apesar da crise, e que investimentos como a expansão do porto
na ilha do Maio permitem fixar os jovens

“Cada investimento deste tipo tem que abrir portas de esperança e de confiança, principalmente para os
jovens. Não há razões para sair de Cabo Verde, para emigração forçada por falta de oportunidades.
Temos que criar todas as razões para os nossos jovens ficarem em Cabo Verde e investirem em Cabo
Verde, acreditarem neste país e fazerem este país acontecer. E Maio pode fazer a diferença”, afirmou
Ulisses Correia e Silva.

Ao intervir hoje na inauguração da obra de reabilitação do Porto Inglês, na ilha do Maio, uma das maiores
empreitadas públicas em curso no país, a cargo desde 2019 da Teixeira Duarte, em consórcio com outra
empresa portuguesa e uma cabo-verdiana, no valor de 36 milhões de euros, o chefe do Governo
reconheceu os impactos das crises provocadas pelos sucessivos anos de seca, da pandemia de covid-19
e agora pela subida de preços devido à guerra na Ucrânia.

“Estamos a recuperar, a relançar. Depois vamos ter que tornar este país muito mais resiliente, com uma
economia muito mais diversificada e com o sentido do futuro (…) Tempos difíceis não duram para
sempre. Há de passar e havemos de ser felizes novamente”, disse ainda.

A ilha do Maio conta com cerca de 7.000 habitantes, sendo a terceira menos populosa do arquipélago e
emblemática pela atividade de extração de sal desde o século XVII. Apesar de se encontrar junto à Praia,
capital do país, a falta de condições no porto — como a rampa ‘roll-on/rool-off’ agora colocada –
impedia o incremento desta relação de proximidade, desde logo ao nível do turismo, mas também no
escoamento de produtos para um mercado com mais de 200 mil pessoas (ilha vizinha de Santiago).

De acordo com as estimativas apresentadas hoje, a obra vai permitir movimentar 100 mil passageiros
por via marítima na ilha do Maio já em 2025, o triplo do registo atual, operando dois navios em
simultâneo e reduzindo de três para uma hora o tempo da viagem à cidade da Praia.

“Há investimentos que mudam a vida das pessoas e mudam a vida da economia. A expansão e
modernização do Porto Inglês é um desses momentos. Um verdadeiro corredor marítimo que abre
portas marítimas entre a Praia, o resto de Cabo Verde e a ilha do Maio”, destacou Ulisses Correia e Silva.

O arquipélago enfrenta uma profunda crise económica e financeira, decorrente da forte quebra na
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procura turística – setor que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do arquipélago – desde março
de 2020, devido à pandemia de covid-19.

Em 2020, registou uma recessão económica histórica, equivalente a 14,8% do PIB, seguindo-se um
crescimento de 7% em 2021 impulsionado pela retoma da procura turística. Para 2022, devido às
consequências económicas da guerra na Ucrânia, nomeadamente a escalada de preços, o Governo
cabo-verdiano baixou a previsão de crescimento de 6% para 4%.

O primeiro-ministro sublinhou o impacto da obra no porto do Maio para a “mobilidade de pessoas, na
movimentação de cargas e mercadorias, na redução do tempo, comodidade da viagem”, mas também
“nas operações portuárias, embarque e desembarque, carga, descarga”.

“Tudo mais facilitado. Basta ver aquilo que nós temos entre Santo Antão e São Vicente [a linha mais
movimentada do país], duas ilhas que se conectam pelo mar e que se conectam com a mobilidade de
pessoas, com mercadorias e com mobilidade da economia. E é isto que representa este investimento:
Maio conectado com o resto do país e Maio conectado com o resto do mundo. Há momentos que
marcam a diferença na construção de futuro. Este é, de facto, o momento da ilha do Maio”, disse ainda.

A obra foi financiada em 50% (17,8 milhões de euros) pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD),
em 30% pela União Europeia (11 milhões de euros) e 20% (7,8 milhões de euros) pelo Estado de Cabo
Verde.

“Gostaria de agradecer a boa parceria do BAD e da União Europeia, que são instituições com vocações
diferentes, mas que têm feito boas parcerias. Boas parcerias e com alguns exemplos em áreas
fundamentais para Cabo Verde”, reconheceu Ulisses Correia e Silva, enfatizando a abertura ao
investimento externo, nomeadamente no turismo.

“Eu sei que nós somos um povo aberto. Nós somos um povo que acolhe bem e nós queremos
investimentos. Todos estão convidados a investir em Cabo Verde e na ilha do Maio. Maio tem um grande
potencial no desenvolvimento do turismo. Mas um turismo sustentável, num bom equilíbrio entre a
natureza, o ambiente e a economia. E vamos transformar esse potencial em realidade”, apontou.

A obra integra o projeto de “Expansão e modernização dos portos Inglês (ilha de Maio) e da Palmeira
(ilha do Sal)” e foi realizada pelas portuguesas Teixeira Duarte (37%) e SETH Sociedade de Empreitadas
(33%), em conjunto com Armando Cunha Cabo Verde SA (30%).

Presente na inauguração, o presidente do BAD, Akinwumi Adesina, destacou o exemplo de governação e
democracia de Cabo Verde no continente e o facto de a instituição já ter financiado 600 milhões de
dólares (cerca de 603 milhões de euros) em projetos estruturantes no arquipélago desde 1997, como a
do porto do Maio: “Vai expandir a economia do Maio, escoar a produção, transformar a cara da
economia. Vai ser também um grande ativo para o resto do país e impulsionar o turismo”.

“A modernização e a expansão do Porto Inglês faz parte dos investimentos que vão ajudar Cabo Verde
a recuperar a sua rota de crescimento. A obra constitui um ponto de viragem na ligação da ilha à cidade
da Praia e ao seu aeroporto, libertando o seu potencial e permitindo riqueza nacional através da
expansão de um modelo de turismo sustentável”, reconheceu o diretor para a Política de
Desenvolvimento Sustentável da Comissão Europeia, Félix Fernandéz-Show, esperando que só esta obra
“venha a gerar centenas de postos de trabalho” na ilha.

Acrescentou que Cabo Verde “é um país que cumpre o que promete” e “onde os investimentos são
traduzidos em resultados em que os parceiros internacionais podem confiar”.

Com as obras, o porto vai ter 350 metros de cumprimento, uma profundidade variável até 15 metros,
duas rampas para navios ‘roll-on/roll-off’, quebra-mar de 150 metros, duplicação do terrapleno e
instalação de uma rampa metálica ajustável às necessidades dos navios de pequeno porte e construção
de uma nova estrada de acesso com 800 metros de comprimento.

PVJ/RIPE // JH
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PM de Cabo Verde pede aos jovens para não emigrarem - Impala
O primeiro-ministro cabo-verdiano afirmou hoje que não há motivos para emigração por
falta de oportunidades, apesar da crise, e que investimentos como a expansão do porto
na ilha do Maio permitem fixar os jovens. - Impala

“Cada investimento deste tipo tem que abrir portas de esperança e de confiança, principalmente para os
jovens. Não há razões para sair de Cabo Verde, para emigração forçada por falta de oportunidades.
Temos que criar todas as razões para os nossos jovens ficarem em Cabo Verde e investirem em Cabo
Verde, acreditarem neste país e fazerem este país acontecer. E Maio pode fazer a diferença”, afirmou
Ulisses Correia e Silva.

Ao intervir hoje na inauguração da obra de reabilitação do Porto Inglês, na ilha do Maio, uma das maiores
empreitadas públicas em curso no país, a cargo desde 2019 da Teixeira Duarte, em consórcio com outra
empresa portuguesa e uma cabo-verdiana, no valor de 36 milhões de euros, o chefe do Governo
reconheceu os impactos das crises provocadas pelos sucessivos anos de seca, da pandemia de covid-19
e agora pela subida de preços devido à guerra na Ucrânia.

“Estamos a recuperar, a relançar. Depois vamos ter que tornar este país muito mais resiliente, com uma
economia muito mais diversificada e com o sentido do futuro (…) Tempos difíceis não duram para
sempre. Há de passar e havemos de ser felizes novamente”, disse ainda.

A ilha do Maio conta com cerca de 7.000 habitantes, sendo a terceira menos populosa do arquipélago e
emblemática pela atividade de extração de sal desde o século XVII. Apesar de se encontrar junto à Praia,
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capital do país, a falta de condições no porto — como a rampa ‘roll-on/rool-off’ agora colocada –
impedia o incremento desta relação de proximidade, desde logo ao nível do turismo, mas também no
escoamento de produtos para um mercado com mais de 200 mil pessoas (ilha vizinha de Santiago).

De acordo com as estimativas apresentadas hoje, a obra vai permitir movimentar 100 mil passageiros
por via marítima na ilha do Maio já em 2025, o triplo do registo atual, operando dois navios em
simultâneo e reduzindo de três para uma hora o tempo da viagem à cidade da Praia.

“Há investimentos que mudam a vida das pessoas e mudam a vida da economia. A expansão e
modernização do Porto Inglês é um desses momentos. Um verdadeiro corredor marítimo que abre
portas marítimas entre a Praia, o resto de Cabo Verde e a ilha do Maio”, destacou Ulisses Correia e Silva.

O arquipélago enfrenta uma profunda crise económica e financeira, decorrente da forte quebra na
procura turística – setor que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do arquipélago – desde março
de 2020, devido à pandemia de covid-19.

Em 2020, registou uma recessão económica histórica, equivalente a 14,8% do PIB, seguindo-se um
crescimento de 7% em 2021 impulsionado pela retoma da procura turística. Para 2022, devido às
consequências económicas da guerra na Ucrânia, nomeadamente a escalada de preços, o Governo
cabo-verdiano baixou a previsão de crescimento de 6% para 4%.

O primeiro-ministro sublinhou o impacto da obra no porto do Maio para a “mobilidade de pessoas, na
movimentação de cargas e mercadorias, na redução do tempo, comodidade da viagem”, mas também
“nas operações portuárias, embarque e desembarque, carga, descarga”.

“Tudo mais facilitado. Basta ver aquilo que nós temos entre Santo Antão e São Vicente [a linha mais
movimentada do país], duas ilhas que se conectam pelo mar e que se conectam com a mobilidade de
pessoas, com mercadorias e com mobilidade da economia. E é isto que representa este investimento:
Maio conectado com o resto do país e Maio conectado com o resto do mundo. Há momentos que
marcam a diferença na construção de futuro. Este é, de facto, o momento da ilha do Maio”, disse ainda.

A obra foi financiada em 50% (17,8 milhões de euros) pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD),
em 30% pela União Europeia (11 milhões de euros) e 20% (7,8 milhões de euros) pelo Estado de Cabo
Verde.

“Gostaria de agradecer a boa parceria do BAD e da União Europeia, que são instituições com vocações
diferentes, mas que têm feito boas parcerias. Boas parcerias e com alguns exemplos em áreas
fundamentais para Cabo Verde”, reconheceu Ulisses Correia e Silva, enfatizando a abertura ao
investimento externo, nomeadamente no turismo.

“Eu sei que nós somos um povo aberto. Nós somos um povo que acolhe bem e nós queremos
investimentos. Todos estão convidados a investir em Cabo Verde e na ilha do Maio. Maio tem um grande
potencial no desenvolvimento do turismo. Mas um turismo sustentável, num bom equilíbrio entre a
natureza, o ambiente e a economia. E vamos transformar esse potencial em realidade”, apontou.

A obra integra o projeto de “Expansão e modernização dos portos Inglês (ilha de Maio) e da Palmeira
(ilha do Sal)” e foi realizada pelas portuguesas Teixeira Duarte (37%) e SETH Sociedade de Empreitadas
(33%), em conjunto com Armando Cunha Cabo Verde SA (30%).

Presente na inauguração, o presidente do BAD, Akinwumi Adesina, destacou o exemplo de governação e
democracia de Cabo Verde no continente e o facto de a instituição já ter financiado 600 milhões de
dólares (cerca de 603 milhões de euros) em projetos estruturantes no arquipélago desde 1997, como a
do porto do Maio: “Vai expandir a economia do Maio, escoar a produção, transformar a cara da
economia. Vai ser também um grande ativo para o resto do país e impulsionar o turismo”.

“A modernização e a expansão do Porto Inglês faz parte dos investimentos que vão ajudar Cabo Verde
a recuperar a sua rota de crescimento. A obra constitui um ponto de viragem na ligação da ilha à cidade
da Praia e ao seu aeroporto, libertando o seu potencial e permitindo riqueza nacional através da
expansão de um modelo de turismo sustentável”, reconheceu o diretor para a Política de
Desenvolvimento Sustentável da Comissão Europeia, Félix Fernandéz-Show, esperando que só esta obra
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“venha a gerar centenas de postos de trabalho” na ilha.

Acrescentou que Cabo Verde “é um país que cumpre o que promete” e “onde os investimentos são
traduzidos em resultados em que os parceiros internacionais podem confiar”.

Com as obras, o porto vai ter 350 metros de cumprimento, uma profundidade variável até 15 metros,
duas rampas para navios ‘roll-on/roll-off’, quebra-mar de 150 metros, duplicação do terrapleno e
instalação de uma rampa metálica ajustável às necessidades dos navios de pequeno porte e construção
de uma nova estrada de acesso com 800 metros de comprimento.

PVJ/RIPE // JH

By Impala News / Lusa

10/45



SUL INFORMAÇÃO

08/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Rogério Bacalhau acusa primeiro-ministro de «falta de respeito»
pelos farenses no dia de Faro
António Costa "deu" o nome Gago Coutinho ao Aeroporto de Faro ao mesmo tempo que
decorria a sessão solene do Dia da Cidade de Faro

«Uma falta de respeito pelos farenses» e um episódio que «nem se consegue qualificar».  Foi desta
forma que Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro, comentou a vinda de António Costa ao
concelho, ontem, dia 7, para participar na cerimónia de atribuição do nome Gago Coutinho ao Aeroporto
de Faro, marcada para a mesma hora que a sessão solene do Dia da Cidade, sem que o município fosse
consultado.

A situação caiu mal tanto junto de Rogério Bacalhau, como de Cristóvão Norte, presidente da Assembleia
Municipal, ambos social-democratas. E se o presidente da Câmara deixou o assunto fora do seu discurso
oficial, o ex-deputado e atual presidente do PSD/Algarve fez questão de afirmar durante a sessão o seu
«vivo repúdio» pelo que considera ser uma «desconsideração» e um «desrespeito institucional no grau
último».

Questionado pelos jornalistas, já depois de concluída a sessão em que se assinalaram oficialmente os
482 anos de elevação de Faro a cidade, o presidente da Câmara reforçou esta ideia.

«Não se trata de desrespeitar o Rogério Bacalhau, que está aqui, mas qualquer dia se vai embora. Há
relações institucionais que se devem manter. (…) É uma falta de respeito, que não se resolve com um
ofício a dizer: desculpem lá que não reparámos».
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O edil farense garante que só soube da realização desta cerimónia quando recebeu o convite da ANA
Aeroportos.  «Nem sequer percebi bem o que era, falava apenas em mudar o nome e que estaria
presente o primeiro-ministro».

«Eu disse que não poderia estar presente por causa do Dia da Cidade e mandei uma carta ao primeiro-
ministro. Na sexta-feira passada, o chefe de gabinete telefonou-me de Moçambique a dizer que não
sabiam [que coincidia com o Dia da Cidade]», contou o presidente da Câmara de Faro, que não se
deixou convencer pela justificação.

«Não acredito que as saídas do primeiro-ministro sejam tratadas com essa leviandade. Fica registado!»,
disse.

À margem da sua visita ao Aeroporto de Faro e em resposta a uma questão do Sul Informação, António
Costa lamentou «que não tenha sido possível conciliar os horários».

«É uma coincidência feliz, o facto de o bicentenário da independência do Brasil ser também o Dia do
Município de Faro. Felicito todos os farenses», acrescentou o primeiro-ministro.

Rogério Bacalhau lembrou, por seu lado, que ontem teve «um programa que durou até às 20h00. Isto
são coisas que se preparam com meses de antecedência. Ontem [terça-feira], quando recebi o ofício, já
não dava para mudar nada. Se tivesse sido avisado com antecedência, eu poderia ter feito menos
inaugurações, um outro programa, e conseguiríamos ajustar».

«Para nós, o dia está a correr bem, o concelho vai sobrevivendo. Temos muita coisa, muitas
inaugurações e isso é que é preciso. O sr. primeiro-ministro fica com isto no seu currículo. Não é
agradável, mas é o que podemos ter», atirou Rogério Bacalhau.

«Eu sei que hoje é o dia da independência do Brasil, mas haveria outras formas de fazer isto. Poderíamos
nós ter feito a nossa cerimónia à tarde, podia ter havido alguma concertação, que certamente seria
possível», reforçou.

O que também não agrada à Câmara de Faro, mas que não impediu que ontem fosse «um dia feliz», é o
facto de se alterar o nome do aeroporto, que até hoje era de Faro.

«Não percebemos muito bem o que é o Gago Coutinho tem a ver com o concelho de Faro e com o
aeroporto», disse.

«É evidente que é uma figura importante da nossa história. Mas ninguém percebeu. Houve um conjunto
de amigos do sr. primeiro-ministro que propuseram isso e ele aceitou. Está no seu direito. Agora, não
nos pode obrigar a nós a concordar com essa decisão», rematou Rogério Bacalhau.

O nome escolhido para dar ao aeroporto, ontem oficializado, celebra o aviador português, com raízes
algarvias, que há 100 anos, com Sacadura Cabral, protagonizou a primeira ligação aérea entre Portugal e
o Brasil.

A designação foi proposta primeiro por uma comissão de algarvios, depois pela própria AMAL –
Comunidade Intermunicipal do Algarve, da qual a Câmara de Faro faz parte.

Na prática, a cerimónia no aeroporto decorreu paralelamente a uma sessão onde foram homenageados,
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não só, funcionários, personalidade e instituições do concelho, como também quatro antigos presidentes
da Câmara, dois eleitos pelo PS e outros dois pelo PSD ou por coligações lideradas por este partido.

Luís Coelho, José Vitorino, José Apolinário e Macário Correia subiram ao palco para receber das mãos de
Rogério Bacalhau medalhas de mérito municipal – grau ouro e os respetivos diplomas.

Também o almirante Gouveia e Melo, chefe do Estado-Maior da Armada, foi homenageado, neste caso,
com a atribuição da chave da cidade.

O antigo coordenador da task force da vacinação contra a Covid-19 desdobrou-se, de modo a estar
presente tanto na cerimónia no Aeroporto de Faro, como na sessão solene do Dia da Cidade, onde
chegou quando esta ia sensivelmente a meio.

Também Artur Nunes da Silva, mais conhecido como “chefe Artur” da PSP, a Arquente – Associação
Cultural, o Hotel AP Eva Senses, João José Gago Horta (a título póstumo), João Amaro (Tertúlia
Algarvia), Maria Cabral (ex-presidente da Orquestra Clássica do Sul) e Ricardo Colaço (atleta de tiro com
arma de caça) foram agraciados com medalhas honoríficas.

Fotos: Hugo Rodrigues | Sul Informação
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JORNAL I

07/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 11000

Faro. Costa comenta polémica com autarca sobre 'overbooking'
de eventos
"Tenho pena que não tenha sido possível conciliar os horários", afirmou PM.

O primeiro-ministro reagiu, esta quarta-feira, às declarações do presidente da Câmara de Faro que disse,
ontem, ser “lamentável” que António Costa tenha ignorado a autarquia na preparação da cerimónia que
teve lugar no aeroporto internacional de Faro hoje, data em que se assinala o Dia do Município de Faro,
cujas comemorações, também hoje, começaram no Teatro das Figuras da cidade.

"Tenho pena que não tenha sido possível conciliar os horários", disse António Costa à margem da
cerimónia de atribuição ao Aeroporto de Faro da denominação oficial Aeroporto Gago Coutinho no
quadro das comemorações do bicentenário da independência do Brasil.

Sublinhe-se que a cerimónia realizada às 10h30 coincidia com a do Dia do Município de Faro que teve
lugar no Teatro das Figuras da cidade, para a qual foram convidadas figuras também convocadas para
estar à mesma hora no evento com a presença do primeiro-ministro.

"Acho lamentável que o senhor primeiro-ministro promova as cerimónias da Independência do Brasil e
dos seus 200 anos em Faro e que não haja ninguém do seu gabinete que entre em contacto com o
presidente da Câmara [...] para lhe comunicar, para lhe dar a conhecer e, neste caso, tendo em conta
que é o Dia da cidade [...], para articular tudo isso", disse Rogério Bacalhau, na terça-feira, à agência
Lusa.
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Para o autarca, trata-se de "um incómodo para toda a gente" e deu como exemplo o caso do Chefe do
Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, almirante Henrique Gouveia e Melo, a quem vai
ser outorgado a Chave de Honra da Cidade de Faro, e ainda do presidente da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Apolinário, que vai receber uma distinção na sua
qualidade de ex-presidente da capital algarvia.

Por seu lado, António Costa considerou que "a coincidência é feliz, o Dia do Bicentenário do Brasil ser
também o Dia do Município de Faro" e felicitou "todos os farenses e o seu município".

15/45



JORNAL DE NOTÍCIAS

08/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • A FECHAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Aeroporto de Faro muda de nome e passa a ser Gago Coutinho
AEROPORTO

16/45



TSF ONLINE

07/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

Aeroporto de Faro já tem o nome de Gago Coutinho
A cerimónia serviu para assinalar o centenário da travessia do Atlântico Sul e
simultaneamente os 200 anos de independência do Brasil.

António Costa considera que os laços entre os dois países, Portugal e Brasil, são indestrutíveis e, na
opinião do primeiro-ministro, nada melhor do que assinalar o bicentenário da independência do Brasil
atribuindo ao aeroporto de Faro o nome de um dos navegadores que fez a primeira travessia aérea no
Atlântico Sul. Uma "ligação fraterna", que está acima de governos e de momentos políticos vividos em
cada um dos lados do Atlântico.

"Assim como o corretor de rumos e o sextante de horizonte artificial facilitaram a realização da
travessia, o caminho certo para as duas comunidades para um futuro de prosperidade é sempre alheio
às derivas das circunstâncias políticas nos diferentes momentos que fomos vivendo ao longo da nossa
história em comum", afirmou.

Como no passado, o primeiro-ministro afirma que Portugal e Brasil estão unidos e têm sido porto de
abrigo para os dois povos. Costa lembrou os tempos em que os portugueses emigraram massivamente
para o Brasil e que, por cá, o país tem acolhido milhares de brasileiros.

"No Brasil refugiaram-se em diferentes períodos refugiados portugueses, na democracia portuguesa
refugiaram-se os que então fugiam da ditadura brasileira", recordou. "Temos sempre mantido aberta ao
longo destes duzentos anos a ponte aérea que, há cem anos, Gago Coutinho e Sacadura Cabral
iniciaram", afirmou.

Enquanto discursava tinha nas costas, estacionado na pista do aeroporto, o avião C390, produzido pela
Embraer. A partir de outubro, a Força Aérea Portuguesa vai receber cinco unidades deste avião.

"O novo C390 resulta de uma parceria única entre Portugal e o Brasil", assegurou António Costa. O
primeiro-ministro esclareceu que, pela primeira vez, as componentes desta aeronave foram produzidas
em Portugal, sendo realizada no Brasil a montagem final.
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Acompanhado pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos e por Helena Carreiras, a ministra da
Defesa Nacional, António Costa chegou à pista do agora aeroporto Gago Coutinho num avião Falcon e
saiu no novo avião C390.

Na mesma cerimónia, o presidente da VINCI anunciou que na próxima década o desafio é levar a que os
aeroportos portugueses estejam na linha da frente no que diz respeito às emissões de carbono. Numa
declaração aos jornalistas, à margem da iniciativa, Nicolás Notebaert afirmou estar "muito orgulhoso".

"Hoje, no aeroporto de Faro, inauguramos a primeira infraestrutura solar dos aeroportos portugueses
para produzir eletricidade verde e isso permite-me fazer um compromisso importante com o país",
afirmou.

"O compromisso de que, daqui por dez anos, os aeroportos portugueses da ANA terão zero emissões
de carbono. Por isso Portugal será provavelmente o primeiro país da Europa e do mundo a ter zero
emissões", garantiu.

"Isso requer investimento que a VINCI e a ANA irão fazer", assegurou. Um passo "importante" porque
"há que conciliar a mobilidade com o turismo, e lutar contra as alterações climáticas".
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JORNAL DE NOTÍCIAS

07/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Emigrantes ajudam a recuperar ligação Bragança-Portimão
Ligação aérea tem vindo a ter mais procura depois de queda no número de passageiros
devido à pandemia
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PÚBLICO

07/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34600

A partir de agora, o aeroporto de Faro chama-se Gago Coutinho
Marcam-se os 200 anos da independência do Brasil, celebra-se o Dia do Município de Faro
e homenageia-se o almirante, com raízes familiares no Algarve, que realizou a primeira
travessia aérea do Atlântico Sul: foi há cem anos, entre Lisboa e o Rio.

Aeroporto Internacional Gago Coutinho. A partir desta quarta-feira, 7 de Setembro, é esta a
denominação oficial do aeroporto de Faro. O momento foi marcado institucionalmente numa cerimónia
que contou com a presença do primeiro-ministro António Costa e de representantes de várias
autoridades e entidades.

A escolha de 7 de Setembro para a cerimónia oficial de redenominação prende-se com a celebração do
bicentenário de independência do Brasil, mas, coincidentemente é também o Dia do Município de Faro, o
que originou algum desacerto de programas entre Governo e autarquia local, com direito a polémica e
lamentos.?

Celebra-se também o almirante Gago Coutinho (Lisboa, 1869-1959, com pais e família do Algarve)?,
que há um século, com Sacadura Cabral, cumpriu o feito da primeira travessia aérea do Atlântico Sul,
numa viagem entre Lisboa e o Rio de Janeiro, em hidroavião. O marco histórico da aviação teve início no
Tejo, em Lisboa, a 30 de Março de 1922, e aterrou na meta, na Baía de Guanabara, dois meses e meio
depois, a 17 de Junho.

“Um dos factores decisivos para o sucesso desta viagem foi a invenção, por Gago Coutinho, de um
aparelho de navegação aérea – um novo tipo de sextante”, sublinha a ANA - Aeroportos de Portugal na
apresentação da redenominação. “Por se ter revelado eficaz na navegação entre o rio Tejo e a Baía de
Guanabara, acabou depois a ser utilizado nas décadas seguintes na indústria aeronáutica”, assinala-se.
Gago Coutinho foi o navegador dessa “aventura de 4500 milhas náuticas (8300 quilómetros)”, o
comandante Sacadura Cabral o piloto.

Segundo dados da ANA, gerida pelo grupo Vinci, o agora Aeroporto Gago Coutinho, inaugurado em
1965, registou em 2019 um “recorde no número de passageiros": “um total de 9.1 milhões”. Em Faro,
operam este Verão “27 companhias regulares que viajam para 63 destinos, através da operação de 75
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rotas”. “É o principal aeroporto turístico em Portugal”, refere a ANA, desempenhando “um papel
determinante no desenvolvimento económico do país ao servir os principais pólos de turismo do sul de
Portugal e Espanha”.

A mais recente inovação do aeroporto: uma central fotovoltaica, com “uma capacidade instalada de 2,9
MWp”, que “irá permitir produzir 30% das necessidades energéticas do aeroporto”, garante a gestora,
“gerando uma poupança anual equivalente a mais de 1.500 toneladas de CO2”. Um projecto que, realça-
se, será “o primeiro em ambiente aeroportuário em Portugal”.

?A nova denominação oficial do aeroporto foi aprovada pelo Governo em Conselho de Ministros em
Junho, após uma iniciativa de um grupo de cidadãos.

A cerimónia oficial ficou marcada por alguma polémica e desencontro entre o programa do Governo e da
autarquia de Faro. O presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, disse à Lusa considerar
“lamentável” o primeiro-ministro ter ignorado a autarquia na preparação da cerimónia. O Dia do Município
de Faro inclui um vasto programa de comemorações com individualidades que depois foram convocadas
para estar à mesma hora no evento com a presença de Costa.

“Acho lamentável que o senhor primeiro-ministro promova as cerimónias da Independência do Brasil e
dos seus 200 anos em Faro e que não haja ninguém do seu gabinete que entre em contacto com o
presidente da Câmara [...] para lhe comunicar, para lhe dar a conhecer e, neste caso, tendo em conta
que é o Dia da cidade [...], para articular tudo isso”, disse Bacalhau à agência. “Um incómodo para toda a
gente”, resumiu.

Já o primeiro-ministro acabaria por lamentar que não tenha sido possível conciliar as cerimónias. “Tenho
pena que não tenha sido possível conciliar os horários”, disse Costa à margem do evento, citado pela
Lusa. Por outro lado, considerou que “a coincidência é feliz, o Dia do Bicentenário do Brasil ser também o
Dia do Município de Faro” e felicitou “todos os farenses e o seu município”.
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SIC

07/09/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 153705

REACH: -1

O Aeroporto de Faro passa a partir de hoje a ter o nome de Gago
Coutinho
O Aeroporto de Faro passa a partir de hoje a ter o nome de Gago Coutinho

O Aeroporto de Faro passa a partir de hoje a ter o nome de Gago Coutinho
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RTP 1

07/09/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 49877

REACH: -1

A partir de hoje o Aeroporto de Faro chama-se Aeroporto Gago
Coutinho
A partir de hoje o Aeroporto de Faro chama-se Aeroporto Gago Coutinho

A partir de hoje o Aeroporto de Faro chama-se Aeroporto Gago Coutinho
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TVI

07/09/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

O aeroporto de Faro passou a ser designado por aeroporto Gago
Coutinho
O aeroporto de Faro passou a ser designado por aeroporto Gago Coutinho

O aeroporto de Faro passou a ser designado por aeroporto Gago Coutinho
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CORREIO DA MANHÃ

08/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

VINCI compromete-se com zero emissões nocivas em 10 anos
Costa esteve na cerimónia de mudança do nome do aeroporto de Faro
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SIC
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TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO
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AVE: € 153705

REACH: -1

A inflação também fez subir os preços para os turistas
A inflação também fez subir os preços para os turistas

A inflação também fez subir os preços para os turistas
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RTP 1

07/09/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 149631

REACH: -1

E apesar da subida generalizada dos preços, os turistas
estrangeiros dizem que ainda compensa fazer férias em Portugal
E apesar da subida generalizada dos preços, os turistas estrangeiros dizem que ainda
compensa fazer férias em Portugal

E apesar da subida generalizada dos preços, os turistas estrangeiros dizem que ainda compensa fazer
férias em Portugal
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SIC

07/09/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 76853

REACH: -1

Segundo o Instituto de Estatística, o transporte de passageiros é
idêntico ao que existia antes da pandemia
Segundo o Instituto de Estatística, o transporte de passageiros é idêntico ao que existia
antes da pandemia

Segundo o Instituto de Estatística, o transporte de passageiros é idêntico ao que existia antes da
pandemia
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JORNAL DE NEGÓCIOS

07/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 8075

REACH: 65586

Transporte de passageiros aproxima-se de valores pré-pandemia
Aeroportos do Porto e do Funchal e ferrovia ultrapassam valores de antes da pandemia.
Passaram 16 milhões de passageiros pelos aeroportos portugueses no segundo trimestre
deste ano.

O transporte de passageiros mantém tendência de aproximação aos níveis de 2019. Os aeroportos do
Porto e do Funchal ultrapassaram mesmo valores pré-pandemia, segundo dados divulgados esta quarta-
feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Pelos aeroportos nacionais passaram 16 milhões de passageiros, um crescimento homólogo de 299,2%
e de 465,7% face ao primeiro trimestre de 2022.

Entre abril e junho, foram transportados por comboio 43,4 milhões de passageiros e por metropolitano
54,9 milhões. Face ao mesmo período de 2021, é um aumento homólogo de 51% e 67,2%. Já face a
2019, as variações foram de +0,9% e de -19,8%, respetivamente.

Quanto ao transporte fluvial, aumentou em termos homólogos 62,5%, tendo atingido os 4,8 milhões de
passageiros. Face ao primeiro trimestre de 2022, a subida foi de 105,2%. Ainda assim, é uma redução
de 11,5% em relação ao período entre abril e junho de 2019.

Em relação às mercadorias, no transporte por via aérea verificou-se um crescimento de 22,5% face ao
mesmo período de 2021 e de 8,8% em relação a 2019. Através da ferrovia, foi registada uma
diminuição de 2,1% face ao período homólogo e um aumento de 4,2% em relação ao segundo trimestre
de 2019. Já por rodovia, foram movimentadas 38,9 milhões de toneladas, um decréscimo face a 2021
de 3,5% e em relação a 2019, de apenas 0,8%.
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RTP 1

07/09/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 36484

REACH: -1

Os hotéis do Algarve registaram em Agosto os melhores
resultados de sempre
Os hotéis do Algarve registaram em Agosto os melhores resultados de sempre

Os hotéis do Algarve registaram em Agosto os melhores resultados de sempre
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POSTAL

06/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Ocupação de 93,1% por quarto nos hotéis do Algarve em agosto
supera 2019 - Postal do Algarve
Os mercados emissores de turistas que mais contribuíram para a subida da taxa de
ocupação foram o português e o irlandêsOs mercados emissores de turistas que mais
contribuíram para a subida da taxa de ocupação foram o português e o irlandês

A ocupação média por quarto no Algarve foi de 93,1% em agosto, 0,2 e 12,0 pontos percentuais acima
dos registados no mesmo período de 2019 e 2021, respetivamente, anunciou esta terça-feira a principal
associação hoteleira regional.

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) revelou os números da
ocupação relativos a mês passado e o seu presidente, Hélder Martins, destacou que estes dados
melhoram os que tinham sido registados em 2019, antes do início da pandemia de covid-19.

Nos dados provisórios da ocupação do mês anterior divulgados pelo seu gabinete de estudos, a AHETA
sublinhou que o “volume de vendas aumentou 12,1% face ao mesmo mês de 2019”.

“O Algarve superou, em agosto, os números de 2019, o melhor ano turístico de sempre. Continua assim
a verificar-se uma recuperação do setor, após dois anos terríveis, devido à pandemia”, afirmou o
presidente da AHETA, citado no comunicado em que o gabinete de estudos da associação empresarial
revela os dados provisórios da ocupação do mês anterior.

Os mercados emissores de turistas que mais contribuíram para a taxa de ocupação por quarto de 93,1%
obtida em agosto foram o português, com uma subida de 5,5 pontos percentuais, e o irlandês, com
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mais 1,1 pontos percentuais, precisou a AHETA.

Em sentido oposto, os que “apresentaram as maiores descidas” foram o “mercado espanhol (menos 1,4
pontos percentuais) e o alemão (menos 1,0 pontos percentuais)”, acrescentou a AHETA.

Relativamente à ocupação por zonas geográficas, a mesma fonte localizou “as maiores subidas” nas
zonas de “Lagos/Sagres (mais 3,2 pontos percentuais), Tavira (mais 1,8) e Carvoeiro/Armação de Pêra
(mais 1,0)”.

“Albufeira, a principal zona turística do Algarve, registou uma subida de 0,4 pontos percentuais
relativamente a 2019”, referiu ainda a AHETA, que tem sede neste concelho do distrito de Faro.

33/45



TSF ONLINE

06/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

Melhor do que 2019. Ocupação média por quarto no Algarve foi
de 93% em agosto
Setor do turismo continua a recuperar, ″após dois anos terríveis devido à pandemia″.

A ocupação média por quarto no Algarve foi de 93,1% em agosto, 0,2 e 12,0 pontos percentuais acima
dos registados no mesmo período de 2019 e 2021, respetivamente, anunciou esta terça-feira a principal
associação hoteleira regional.

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) revelou os números da
ocupação relativos a mês passado e o seu presidente, Hélder Martins, destacou que estes dados
melhoram os que tinham sido registados em 2019, antes do início da pandemia de Covid-19.

Nos dados provisórios da ocupação do mês anterior divulgados pelo seu gabinete de estudos, a AHETA
sublinhou que o "volume de vendas aumentou 12,1% face ao mesmo mês de 2019".

"O Algarve superou, em agosto, os números de 2019, o melhor ano turístico de sempre. Continua assim
a verificar-se uma recuperação do setor, após dois anos terríveis, devido à pandemia", afirmou o
presidente da AHETA, citado no comunicado em que o gabinete de estudos da associação empresarial
revela os dados provisórios da ocupação do mês anterior.

Os mercados emissores de turistas que mais contribuíram para a taxa de ocupação por quarto de 93,1%
obtida em agosto foram o português, com uma subida de 5,5 pontos percentuais, e o irlandês, com
mais 1,1 pontos percentuais, precisou a AHETA.

Em sentido oposto, os que "apresentaram as maiores descidas" foram o "mercado espanhol (menos 1,4
pontos percentuais) e o alemão (menos 1,0 pontos percentuais)", acrescentou a AHETA.

Relativamente à ocupação por zonas geográficas, a mesma fonte localizou "as maiores subidas" nas
zonas de "Lagos/Sagres (mais 3,2 pontos percentuais), Tavira (mais 1,8) e Carvoeiro/Armação de Pêra
(mais 1,0)".
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"Albufeira, a principal zona turística do Algarve, registou uma subida de 0,4 pontos percentuais
relativamente a 2019", referiu ainda a AHETA, que tem sede neste concelho do distrito de Faro.
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Alexandra Rodrigues Gonçalves: «turismo e cultura devem
trabalhar em parceria para a qualificação do território»
Entrevista a Alexandra Rodrigues Gonçalves, Diretora da Escola Superior de Gestão,
Hotelaria e Turismo (ESGHT) da Universidade do Algarve (UAlg)
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Turismo continua a recuperar
O Algarve superou, em agosto, os números de 2019
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Novas regras da UE para emissão de vistos a cidadãos russos
entram em vigor na próxima semana
Comissão Europeia formalizou uma proposta para a suspensão total do acordo de
facilitação de vistos que vigora desde 2007. Os turistas russos terão de entregar mais
documentos e pagar mais pelo pedido, e os os Estados-membros terão maior facilidade

A Comissão Europeia formalizou, esta terça-feira, a sua proposta para uma suspensão total do acordo
para a facilitação da emissão de vistos que Bruxelas e Moscovo assinaram há 15 anos, ao abrigo do qual
os cidadãos russos beneficiavam de um acesso privilegiado ao território europeu para estadias até 90
dias.

“De momento, não há base para confiança ou para uma relação privilegiada com a Rússia, nem para os
cidadãos russos terem acesso facilitado à União Europeia”, declarou a comissária europeia dos Assuntos
Internos, Ylva Johansson, que espera que a proposta avançada pelo executivo comunitário seja
rapidamente adoptada pelos Estados-membros, para poder entrar em vigor no final desta semana.

“Isso quer dizer que na próxima segunda-feira teremos um novo regime de vistos com a Rússia”, disse a
comissária, recordando os termos do acordo político alcançado entre os Estados-membros há uma
semana, com o objectivo de restringir o acesso de turistas russos aos países europeus. “Ser turista na
UE não é um direito fundamental”, vincou Ylva Johansson.

Segundo informou a Comissão Europeia, no início de Setembro estavam válidos cerca de 963 mil vistos
para a entrada de cidadãos russos no espaço Schengen. A comissária explicou que “quando as novas
regras entrarem em vigor, existe a possibilidade de estas autorizações serem reavaliadas”.

Com a suspensão do acordo de facilitação de vistos, o processamento dos pedidos para a entrada na UE
torna-se mais difícil, mais lento e mais caro, com o aumento dos documentos que passam a ser
exigidos, do tempo de resposta dos consulados e também do custo dos pedidos. Os Estados-membros
também terão maior discricionariedade na avaliação dos pedidos de vistos de curta duração de cidadãos
russos.
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Porém, e como frisou Ylva Johansson, a União Europeia vai manter as portas abertas a “certas
categorias de requerentes [de vistos] russos” que precisem de viajar para território europeu para fins
considerados “essenciais”. É o caso, entre outros, de familiares de cidadãos de países da UE, jornalistas,
representantes da sociedade civil e dissidentes políticos que precisem de sair da Rússia. Os pedidos de
vistos humanitários também serão considerados prioritários, acrescentou.

A Comissão Europeia avançou uma outra proposta para adopção pelo Conselho da União Europeia, para
o não-reconhecimento de passaportes russos emitidos a partir de zonas ocupadas da Ucrânia.

“A Rússia é responsável por uma agressão militar injustificada e não provocada contra a integridade,
soberania e independência da Ucrânia”, afirmou a comissária europeia, que descreveu as medidas
desenhadas por Bruxelas como “resposta ao aumento dos riscos e ameaças aos interesses de
segurança e à estabilidade da União Europeia”.
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Turismo cresceu nos Açores e ″grande desafio″ é ″combater
sazonalidade″
Apesar do crescimento generalizado no arquipélago, a secretária regional Berta Cabral
alertou para o facto de não terem sido feitos esforços em todas as ilhas para esbater a
sazonalidade, considerando esse "o grande desafio a partir de agora".

O setor do turismo cresceu em todas as ilhas dos Açores este ano e o "grande desafio" agora é "atenuar
a sazonalidade" das visitas ao arquipélago, indicou esta terça-feira a secretária regional Berta Cabral.

"Em todas as ilhas houve enormes crescimentos e a ilha das Flores foi das que mais cresceu em termos
de visitas, dormidas e hóspedes. Os crescimentos foram na ordem dos 38% em receitas de hotelaria de
janeiro a junho. Tudo isto foi correspondido com uma oferta de qualidade e as Flores é uma das ilhas que
tem maiores capacidades de oferta, com cerca de 900 camas instaladas", descreveu a responsável pela
pasta do Turismo do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM).

Numa intervenção no plenário da Assembleia Legislativa Regional, que começou hoje na Horta, a
secretária regional alertou que tal "não significa que não tenha de ser feito grande esforço em todas as
ilhas para atenuar a sazonalidade", sendo esse "o grande desafio a partir de agora".

Berta Cabral falava no âmbito de uma sessão de perguntas ao Governo sobre aquela ilha, agendada pela
Iniciativa Liberal, defendendo a intenção de "manter a estratégia de sustentabilidade" e da "aposta de
oferta na natureza e de experiências" para o turismo nos Açores.

"Este [combate à sazonalidade] é um trabalho do Governo mas não necessariamente do Governo. É
uma estratégia de todos os agentes ligados ao setor e até aos agentes culturais e desportivos de tentar
que os eventos se alarguem a épocas mais baixas, para criar valor ao longo de todo o ano", afirmou.

Quanto a novos empreendimentos turísticos nas Flores, a secretária regional indicou que, nos últimos
dois anos, foram aprovados oito, criando "cerca de 168 camas".
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De acordo com Berta Cabral, "o turismo é um setor fundamental para o desenvolvimento dos Açores" e
"está a crescer também porque houve oferta de transporte".

"É preciso oferta para gerar procura e a procura gera mais oferta, entrando num ciclo virtuoso. É preciso
estimular esse ciclo virtuoso. Essa é a nossa estratégia para todas as ilhas", defendeu.

Relativamente à operação de transporte aérea para o verão, a governante disse que foi "muito robusta",
em particular nas Flores.

De janeiro a julho, na rota Ponta Delgada -- Flores, houve 184 frequências, mais de 23 mil lugares
disponibilizados e uma taxa de ocupação de 77%.

Quanto à rota entre a ilha Terceira e as Flores, foram 94 as frequências, mais de 10 mil os lugares e
73% a taxa de ocupação.

Com a ligação ao Faial, houve 209 frequências, mais de 31 mil lugares, e uma taxa de ocupação de
64%.

Com a tarifa Açores (viagens interilhas a 60 euros para residentes) foram vendidos 6.197 bilhetes,
acrescentou.

Questionada pelo deputado do Chega, José Pacheco, sobre o avião cargueiro anunciado para a região,
Berta Cabral disse não ser a altura de "avançar com qualquer decisão" sobre o mesmo.

"Com a enorme oferta de transporte aéreo realizado neste período [de época alta] para todas as ilhas,
também se oferece mais transporte de carga. Esta é uma realidade que também temos de equacionar.
Estamos na fase de estudar como o mercado se está a comportar. Não houve, ao longo deste verão,
uma única reclamação, nem por falta de lugares para passageiros, nem por falta de capacidade para
carga", frisou.

Em maio, Berta Cabral revelou no plenário que um dos aviões usado pela companhia açoriana SATA nas
viagens entre as várias ilhas dos Açores ia ser transformado em cargueiro no fim do verão.

"Quanto ao transporte de carga aérea, está a ser analisada a solução que me parece a mais plausível
após todas as diligências da SATA: a transformação de uma das aeronaves em cargueiro, no fim do
verão de 2022", disse na altura.

Quanto à iluminação noturna do aeródromo das Flores, a governante indicou que o Governo aguarda a
"resposta da ANAC [Agência Nacional de Aviação Civil] em termos de homologação".

"Sem ela não podemos avançar com outros procedimentos", notou, alertando que "não é o facto de a
pista estar certificada que obriga as companhias a voar à noite".
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Gastronomia, natureza e cultura: RTA dá a conhecer o melhor do
Algarve em setembro
A Região de T urismo do Algarve (RT A) tem várias iniciativas preparadas durante o mês
de setembro para dar a conhecer o maior destino turístico do país através da
gastronomia, da cultura e da natureza.

 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) tem várias iniciativas
preparadas durante o mês de setembro para dar a conhecer o
maior destino turístico do país através da gastronomia, da
cultura e da natureza. A Feira da Dieta Mediterrânica, uma fam
trip para operadores turísticos e ações de charme na Embaixada
de Portugal em Madrid são algumas das ações programadas para
o mercado interno alargado.
O mês começa com a participação da RTA na Feira da Dieta Mediterrânica, a decorrer em Tavira, de 8
a 11 de setembro, após dois anos de interrupção devido à situação pandémica. A RTA vai marcar
presença nesta feira com um stand institucional durante os quatro dias do evento, com o objetivo de
promover a gastronomia algarvia, uma das componentes mais vivas da cultura da região.
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A edição deste ano conta com o apoio da RTA, entre outras entidades, e da Comissão Nacional da
UNESCO, estando esta iniciativa inserida no Plano de Salvaguarda aprovado pela UNESCO, o qual resulta
da inscrição da Dieta Mediterrânica na Lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade.

Entre os dias 14 e 16 de setembro, a RTA, em parceria com a Fundación Andanatura para el Desarrollo
Socioeconómico, está a organizar uma fam trip destinada a operadores turísticos de Portugal e Espanha
mais vocacionados para o turismo de natureza. Durante estes três dias os participantes vão poder
conhecer o Parque Natural da Ria Formosa e a oferta dos concelhos de Olhão e Faro.

A ação surge no âmbito do projeto VALUETUR, que tem por objetivo fomentar uma atividade turística
sustentável que valorize as áreas protegidas de elevado valor ecológico, paisagístico, histórico e cultural.
Aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal 2014-2020
(POCTEP), o projeto é liderado pela Diputación Provincial de Huelva e inclui a Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio da Junta de Andalucía, a Fundación Andanatura, a Mancomunidad
Condado de Huelva e a RTA.

Ainda durante este mês, a RTA vai apresentar ao mercado espanhol a diversidade turística da região
numa ação promocional na Embaixada de Portugal em Madrid, marcada para 21 de setembro, no
âmbito do projeto Algarve Craft&Food. Este evento procura promover o melhor do Algarve junto de
jornalistas e ‘influencers’ das áreas da gastronomia, turismo, artesanato/cultura, bem como de
operadores turísticos e agentes de viagens espanhóis.

A gastronomia algarvia vai ser apresentada aos convidados através de um showcooking e de
degustações, numa experiência gastronómica baseada nas receitas tradicionais da região. O artesanato
também vai marcar presença, através de uma exposição de artigos tradicionais e demonstrações ao
vivo, permitindo aos convidados um contacto mais próximo com as artes e os artesãos da região.

O Algarve Craft&Food é um projeto promovido pela RTA, em parceria com a Tertúlia Algarvia e a
cooperativa QRER, e apoiado pelo programa operacional CRESC Algarve 2020. Este projeto visa
estimular o desenvolvimento e a internacionalização das indústrias culturais e criativas baseadas no
artesanato e nos produtos alimentares locais do Algarve.

“O Algarve tem muito para oferecer além das maravilhosas praias tão visitadas na época alta. Com estas
iniciativas pretendemos reforçar a proximidade do Algarve com os portugueses no fim do verão, mas
também com Espanha, fazendo com que o contributo deste mercado emissor, que em junho cresceu
28,7% nas dormidas em comparação com 2021, seja cada vez mais relevante para o turismo do
Algarve”, afirma o presidente da RTA, João Fernandes.

A fechar o mês, terá ainda lugar uma ação de charme no aeroporto internacional de Faro (Gago
Coutinho) para assinalar o Dia Mundial do Turismo, que se celebra a 27 de setembro. A RTA e a Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve vão distribuir cerca de 200 quilos de laranjas algarvias aos
turistas que chegarem ao aeroporto para umas férias no principal destino turístico nacional. A ação com
os citrinos do Algarve, que são hoje um “cartão-de-visita” da região, conta ainda com o apoio da
infraestrutura aeroportuária.

As iniciativas preparadas para o mês de setembro surgem no âmbito da promoção do Algarve no
mercado interno alargado (Portugal e Espanha), uma das principais competências da entidade regional de
turismo, além da animação e da informação turística.

(Link)
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