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A nova cara de Vilamoura
Estão previstos cinco projetos imobiliários, o alargamento da marina, um condomínio para
a população sénior e até um centro clínico
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Turistificação e gentrificação na cidade de Faro
A qualidade de vida e a reputação de uma cidade mede-se também pela forma inteligente
como trata os seus cidadãos mais vulneráveis e desfavorecidos e como respeita a sua
dignidade como pessoas e cidadãos

Na sequência do meu artigo sobre massificação turística e uberização da sociedade algarvia (19 de maio
de 2022) alguns leitores mais atentos fizeram-me chegar observações muito pertinentes acerca do que
eu aqui designo por gentrificação da cidade e, em especial, da Baixa de Faro.

O leitor mais observador por certo já reparou na profunda transformação que está ocorrendo na cidade
de Faro e, em matéria de urbanismo, podemos mesmo dizer que a procissão ainda só vai no adro.

Está aí a massificação turística da cidade, da Ria Formosa, do litoral, do Sotavento algarvio e de todo o
Algarve, num período em que assistimos a profundas alterações do regime climático (Antropoceno), com
sérias consequências sobre os solos, os recursos hídricos, a biodiversidade, o coberto vegetal, as
atividades agrícolas, os serviços de ecossistema, as migrações da fauna e da flora.

Num contexto tão severo, não nos podemos deixar deslumbrar pela massificação turística, penso
mesmo que se justifica plenamente uma reflexão mais estruturada e organizada sobre as formas de
urbanismo e peri-urbanismo que queremos para a cidade de Faro e o seu concelho, antes que ela seja
atropelada por formas de gentrificação excessiva e abusiva que não levam em linha de conta a proteção
dos grupos mais sensíveis e vulneráveis da nossa cidade e do nosso concelho.
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Para que conste, deixo aqui uma síntese ilustrativa, sob a forma de um decálogo da turistificação e
gentrificação na cidade/baixa farense, a partir das observações e inquietações que alguns leitores me
fizeram chegar.

1) Os residentes com licença de estacionamento têm muita dificuldade em estacionar perto das suas
residências,

2) Os rooftops e as sunset parties fazem-se ouvir com uns decibéis muito acima do que é normal ou
razoável e importunando os vizinhos, o que obriga algumas pessoas a ficar confinadas em casa ou a sair
entre as 18h00 e as 22h00, em especial aos fins de semana,

3) Convidamos o leitor a fazer um passeio matinal pela baixa de Faro para apreciar o cheiro a urina, a
vómitos e a lixo que as noites intensivas em turismo nos proporcionam,

4) O leitor já deve ter observado o caos das trotinetes espalhadas pelo espaço público sem qualquer
respeito por regras simples de boa educação e, assim, criando problemas de circulação e mobilidade aos
cidadãos mais idosos e deficientes,

5) O leitor facilmente constatará, como prática cada vez mais corrente, o assédio crescente dos
operadores imobiliários, sobretudo sobre os residentes mais idosos que vivem ainda na Baixa de Faro,

6) O leitor facilmente verificará a mudança vertiginosa que está a ser operada no espaço público da baixa
farense, com a mercantilização de todo o espaço público e um risco de colisão cada vez mais elevado
entre residentes, visitantes, trotinetes, mesas, automóveis, fornecedores, onde praticamente não há
lugar para a circulação dos mais idosos com problemas de mobilidade,

7) O leitor verificará também, facilmente, a pressão continuada sobre as rendas de casa, os quartos para
alojamento de estudantes, a falta de habitação para jovens casais, a confusão em alguns condomínios
que fazem airbnb clandestino, em resultado de uma pressão inusitada para o alojamento local, legal e
ilegal,

8) O leitor verificará facilmente como o turismo, nas suas diversas manifestações, é a atividade
económica que mais socializa os prejuízos ao remeter para o orçamento municipal e para o contribuinte
municipal os seus efeitos externos negativos, não obstante, as taxas agora cobradas aos turistas; é
preciso verificar se essa socialização dos prejuízos não tem um elevado custo de oportunidade municipal
em detrimento de despesas públicas socialmente mais urgentes e prioritárias, como são aquelas que
decorrem da recente transferência de atribuições e competências para os municípios,

9) O leitor poderá facilmente constatar como, de um ponto de vista sociocultural, a massificação turística
provoca a erosão de um certo modo de vida tradicional ou, então, se bem conduzida, como pode servir
para refrescar ou renovar esse modo de vida; esse balanceamento entre o tradicional, o contemporâneo
e o cosmopolita deve estar presente e ser um sinal distintivo da cidade e o município deve dar provas
concretas dessa coabitação feliz,

10) Finalmente, e ao mesmo tempo que constatamos a urbanização intensiva da cidade/baixa da cidade
à boleia da massificação turística, assistimos também ao envelhecimento melancólico da população e à
industrialização da velhice em lares de idosos e cuidados continuados que são as antecâmaras de uma
morte anunciada, pois os serviços de saúde regionais, também eles, continuam à espera de ser
igualmente turistificados; a cidade deve dar provas de que está, sobretudo, presente no que diz respeito
ao acolhimento, aos cuidados e à hospitalidade dos mais necessitados e desfavorecidos.

Notas Finais

A qualidade de vida e a reputação de uma cidade mede-se pela hospitalidade, os cuidados e a forma
inteligente como trata os seus cidadãos mais vulneráveis e desfavorecidos e como respeita a sua
dignidade como pessoas e cidadãos, tanto ou mais quanto os seus visitantes ocasionais.

Por outro lado, ir à boleia de uma turistificação intensiva na sequência de um longo processo de
confinamento de dois anos não me parece muito avisado como política de urbanismo a médio e longo
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prazo que deve integrar não apenas a baixa da cidade e sua envolvente, mas, também, os bairros, os
anéis periurbano e suburbano e as respetivas freguesias do concelho.

Finalmente, não é muito sensato deixar a sorte de uma cidade, concelho ou região entregue à grande
volatilidade e ao enviesamento de um único setor como o turismo, por mais importante que seja o seu
papel na economia e renovação urbana da cidade.

No limite, seria muito desagradável que a cidade se dividisse em duas, a cidade dos turistas visitantes,
sobretudo na baixa, na ria e na costa, e a cidade dos residentes, nos bairros e nos anéis periurbano e
suburbano.

Não creio, no entanto, que a cidade, o concelho e a sub-região tenham desistido de ambicionar e apostar
em outras linhas de rumo mais diversificadas e prometedoras. Compreendo a emergência e a
contingência do período em que vivemos.

Não houve tempo para uma reflexão serena sobre o assunto, mas estamos ainda a tempo de a fazer.
Um Observatório poderia dizer-nos como vai evoluir a erosão costeira nas praias, a ria que vai formosa
mas não segura, a água para os primores da agricultura algarvia, a melhor ocupação da campina de
Faro, o rural tardio das freguesias do concelho e o pomar tradicional de sequeiro, o aproveitamento
agroflorestal do barrocal serra, as economias de proximidade da ecopolis Faro-Olhão.Loulé-S.Brás,
enfim, os vários anéis que circundam a cidade e o concelho de Faro.

Imagine-se o que seria, por essa via, uma transição para a 2ª ruralidade como parte integrante do novo
conceito de urbanismo da cidade e do concelho.

Lembro, a terminar, o artigo que escrevi no Sul Informação (16 de novembro de 2021) sobre a ecopolis
de Faro-Olhão-Loulé-S.Brás, talvez valha a pena voltar a dar uma vista de olhos.

6/19



EXPRESSO

09/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 9636

REACH: 85612

Portugal é o país da UE em que os voos mais se aproximaram
dos valores de 2019 em agosto
Em agosto o número de voos comerciais na UE aproximou-se ainda mais dos níveis de
2019. Portugal é o país mais perto de atingir o nível pré-covid, mas a Grécia e o
Luxemburgo já passaram esses valores

O número de voos comerciais na União Europeia (UE) cresceu 25% em comparação com agosto de
2021, aproximando-se assim, um pouco mais do período pré-pandemia, apesar de ficar ainda 14%
aquém de agosto de 2019. Portugal é o país que mais se aproxima dos níveis de 2019, sendo que dois
países do bloco já os ultrapassaram.

Apenas a Grécia e o Luxemburgo ultrapassaram, em agosto, o número de voos do mesmo mês de
2019 (mais 5% e 2%, respetivamente).

Em termos absolutos, o número de voos comerciais na UE situou-se em 596.930 em agosto de 2022,
em comparação com 478.996 em agosto de 2021, 324.538 em agosto de 2020 e 695.912 em agosto
de 2019, indica o Eurostat, na nota divulgada esta sexta-feira.

Os restantes países ficaram ainda aquém dos níveis pré-pandemia, sendo Portugal o que mais se
aproximou (apenas 2% abaixo de agosto de 2019). Por outro lado, as maiores quedas no número de
voos foram registadas na Eslovénia (-42%), Letónia (-39%) e Finlândia (-31%).

O Eurostat indica ainda que alguns aeroportos do bloco registaram aumentos no número de voos
comerciais em comparação com 2019. No aeroporto de Nápoles houve um crescimento de 14% face a
agosto de 2019, no de Corfu de 22% e no de Santorini 30%.

Em sentido contrário, no aeroporto de Frankfurt houve uma queda de 23%, em Milão Malpensa de 34%
e em Roma Fiumicino de 27%.
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Aeroporto em Santarém - O quê, quem, onde, como e porquê?
Autarquias e primeiro-ministro já conhecem mais uma proposta para localização do novo
aeroporto
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TAP cai 12 posições em “ranking” mundial de passageiros
No ano passado, ainda durante a pandemia, a companhia portuguesa foi a 59.ª que mais
transportou passageiros a nível mundial, descendo da 47.ª posição que ocupou em 2019.
A única companhia europeia no top 10 é a “low-cost” irlandesa Ryanair.
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Privatização da TAP acelera, em disputa entre franceses e
alemães
Governo quer arrancar com venda de mais de 50% da transportadora este ano
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TAP e pilotos chegam a acordo sobre subsídio e ajuda
complementar
A transportadora aérea portuguesa classificou o acordo como “vantajoso para ambas as
partes”

A TAP e o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) chegaram a um acordo, que permitirá reduzir o
impacto financeiro na companhia, no âmbito do processo intentado pela estrutura sobre um subsídio e
uma ajuda complementar.

“A TAP e o SPAC chegaram a acordo no âmbito do processo judicial intentado pelo SPAC a propósito do
subsídio complementar de refeições em serviço (subsídio de aterragem) e da ajuda de custo
complementar (‘per diem’), o qual vai ser sujeito a ratificação em assembleia de pilotos”, anunciou, em
comunicado, a companhia aérea.

O acordo prevê ainda a retoma, a partir de setembro, das negociações para um novo Acordo de
Empresa (AE), “que se deseja concluído nos próximos meses”.

A transportadora aérea portuguesa classificou o acordo como “vantajoso para ambas as partes”,
sublinhando ainda que este vai “reduzir o impacto financeiro” na empresa.

“Conseguimos assim um importante marco no caminho da paz social, comprometendo-se a TAP e o
SPAC a privilegiarem o diálogo como meio de resolução de eventuais divergências e conflitos coletivos”,
assinalou.

De acordo com a mesma nota, a TAP e o SPAC “estão confiantes” de que este poderá ser um passo
determinante para a normalização das suas relações.
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TAP e pilotos chegam um acordo para pagamento de mais de 50
milhões de euros
Diferendo de 50 milhões de euros entre os pilotos e a companhia arrastava-se desde
2017, como o Expresso noticiou. O  acordo, avança a T AP, permitirá reduzir o impacto
financeiro nas contas da transportadora

A TAP e o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) chegaram a um acordo relativo a um processo
que envolve um subsídio complementar e uma ajuda complementar que a companhia tem em dívida
com os pilotos desde 2010. A companhia espera que este seja um passo para a “normalização” das
relações com o SPAC, que tem tecido duras críticas à gestão da TAP, e feito manifestações na rua.

“A TAP e o SPAC chegaram a acordo no âmbito do processo judicial intentado pelo SPAC a propósito do
subsídio complementar de refeições em serviço (subsídio de aterragem) e da ajuda de custo
complementar (‘per diem’), o qual vai ser sujeito a ratificação em assembleia de pilotos”, anunciou, em
comunicado, a companhia aérea. O SPAC está reunido em Assembleia Geral e, para já, não se pronuncia
sobre o assunto.

Segundo a TAP, o acordo prevê ainda a retoma, a partir de setembro, das negociações para um novo
Acordo de Empresa (AE), “que se deseja concluído nos próximos meses”.

Recorde-se que, como noticiou o Expresso, o Supremo Tribunal de Justiça deu razão ao SPAC, numa
ação judicial interposta em 2017, e cujo custo para a TAP, estimado pelos pilotos, será superior a 50
milhões de euros.

O SPAC acusava a companhia de ter aplicado uma fórmula de cálculo sobre os vencimentos e subsídios
de férias dos pilotos que estava errada, e que os penalizava em vários milhões de euros. Uma situação
que se prolongou desde 2010, e para a qual o SPAC foi alertando, sem sucesso. A gestão da TAP estava
convencida de que não iria perder o processo em tribunal.
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São cerca de mil pilotos que terão direito a ser ressarcidos, por 12 anos de erros, o que vai levar a
correções de impostos e acertos de contas com a Segurança Social e com os prémios de saída dos
pilotos, contabilização correta de indemnizações e regimes complementares de reforma.

Em 2017, já com Antonoaldo Neves aos comandos da companhia, e David Neeleman como acionista, o
processo avançou na Justiça, e os tribunais foram dando razão ao SPAC: primeiro a Primeira Instância,
depois a Relação e agora o Supremo Tribunal de Justiça.

A transportadora aérea portuguesa classificou o acordo agora assinado como “vantajoso para ambas as
partes”, sublinhando ainda que este vai “reduzir o impacto financeiro” na empresa.

“Conseguimos assim um importante marco no caminho da paz social, comprometendo-se a TAP e o
SPAC a privilegiarem o diálogo como meio de resolução de eventuais divergências e conflitos coletivos”,
assinalou.

De acordo com a mesma nota, a TAP e o SPAC “estão confiantes” de que este poderá ser um passo
determinante para a normalização das suas relações.
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Turismo de Portugal promove destino “original e alternativo” em
Londres
"As pessoas queriam coisas diferentes, originais, alternativas, que tenham uma ligação
grande com a componente do planeta, das pessoas, com a sustentabilidade", defende
líder do Turismo de Portugal.

Desde a pandemia de covid-19 que os britânicos olham mais para Portugal como um destino “original e
alternativo” às férias com “sol e praia“, afirmou no sábado o presidente do Turismo de Portugal, Luís
Araújo, no FTWeekend Festival, em Londres.

Foi com o objetivo de promover esta imagem que a entidade fez uma parceria com o jornal Financial
Times no FTWeekend Festival, um evento onde escritores, cientistas, políticos, cozinheiros, artistas e
jornalistas protagonizam palestras e debates discutem temas como o clima, ambiente ou cultura.

“Depois destes dois anos de pandemia, aquilo que nós percebemos é que as pessoas queriam coisas
diferentes, originais, alternativas, que tenham uma ligação grande com a componente do planeta, das
pessoas, com a sustentabilidade a servir de chapéu”, afirmou Araújo à Agência Lusa.

O evento, destinado a um público de “segmento alto”, explicou, é “uma oportunidade para, saindo da
bolha do turismo ou das viagens, associar a marca Portugal (…) às artes, arquitetura, finanças,
tecnologia”.

Realizado desde 2916 no parque de Hampstead Heath, no norte de Londres, o FTWeekend Festival atrai
anualmente mais de 3.000 pessoas, sendo o preço do bilhete normal de acesso 119 libras (138 euros).

Entre os oradores e participantes estiveram o empresário e opositor russo Mikhail Khodorkovsky, o
antigo ministro da Saúde Matt Hancock, a cozinheira Nadiya Hussain ou a decoradora de interiores Lulu
Lytle.
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O programa incluiu três painéis dedicados especificamente a Portugal, nomeadamente uma prova de
vinhos portugueses conduzida pelas críticas Jancis Robinson e Julia Harding, um ‘workshop’ onde o ‘chef’
Nuno Mendes, que abriu este ano o restaurante Lisboa em Londres, cozinhou bacalhau à brás e arroz de
marisco, e uma conversa de Luís Araújo com o surfista profissional português Nic Von Rupp sobre as
ondas da Nazaré.

“Queremos mostrar um Portugal diferente, que se preparou durante estes dois anos, e que está mais do
que pronto para receber turistas que procuram destinos alternativos. O Douro, o Porto e Norte foram
das regiões que mais cresceram nos últimos anos, juntamente com a região Centro, o Alentejo e os
Açores”, vincou o presidente do Turismo de Portugal.
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