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Turistas recebidos com laranjas no aeroporto de Faro
Uma ação para assinalar o Dia Mundial do Turismo.

A maior parte, senão a totalidade, dos turistas que chegava ao aeroporto de Faro desconhecia que esta
terça-feira se comemora o Dia Mundial do Turismo. Por isso, os visitantes ficavam surpreendidos quando
a eles se dirigiam os funcionários do Turismo do Algarve. "Oranges?", questiona uma das funcionárias. Na
mão traz um saco de um quilo daquele que é talvez o produto agrícola produzido na região mais
conhecido nacional e internacionalmente. Alguns turistas aceitavam e agradeciam, mas outros
mostravam-se desconfiados com tanta generosidade.

Um casal de britânicos que acabou de chegar afirmou já ter ido, em tempos, ao Festival da Laranja de
Silves. O mote para o diretor regional de Agricultura e Pescas do Algarve, presente na ação, meter dois
dedos de conversa. "Silves é um dos maiores produtores e talvez algumas destas laranjas tenham vindo
de lá", diz em inglês.

Três entidades, o Turismo do Algarve, a AlgarOrange, uma associação de produtores, e a Direção
Regional de Agricultura e Pescas estão no aeroporto durante este dia a oferecer 200 quilos de laranja
aos turistas, em sacos de rede de um quilo.

A vice presidente da Entidade Regional de Turismo considera que é preciso mostrar a quem visita a região
que podem ter mais do que praia. "Temos bons produtos, boa gastronomia, uma laranja que é a melhor
das melhores", garante Fátima Catarina. Na área de chegadas do aeroporto montaram duas bancas.
"Estaremos aqui enquanto houver laranjas", diz a responsável do turismo algarvio.

A região produz 70% dos citrinos do país e o diretor regional de Agricultura só lamenta que muitos hotéis
da região prefiram dar aos turistas sumos de laranja artificiais. Pedro Valadas Monteiro revela que a
campanha que agora termina superou a do ano passado e a produção cresceu cerca de 15%, atingindo
as 360 mil toneladas. Espera que esta ação de boas vindas traga mais frutos no futuro. "Que os turistas
possam degustá-las enquanto cá estão e que possam [comprá-las] nos próprios países, onde já estão à
venda nas lojas."
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Aeroporto: Oferta de laranja do Algarve mostra que agricultura e
turismo podem ser "amigos"
Ação serviu para celebrar Dia Mundial do Turismo

À primeira vista, poderia parecer que era apenas uma operação de charme, envolvendo laranjas do
Algarve. Mas a ação para celebrar o Dia Mundial do Turismo que foi levada a cabo ontem, 27 de
Setembro, no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, foi mais que isso: foi uma prova que «as duas
atividades económicas mais representativas do Algarve», os setores agrolimentar e turístico, podem
andar de mãos dadas.

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, em parceria com Região de Turismo do Algarve e
o apoio da associação de produtores AlgarOrange, distribuiu laranja algarvia certificada, com Indicação
Geográfica Protegida (IGP), a viajantes que tinham acabado de aterrar em Faro.

E se alguns dos estrangeiros abordados se mostraram pouco recetivos, outros receberam o presente
com um sorriso na cara e até houve aqueles que não só aceitaram o presente prontamente, como
fizeram questão de mostrar que sabiam que «a laranja algarvia é muito boa».

Segundo Pedro Valadas Monteiro, diretor regional de Agricultura e Pescas, a ideia foi mostrar a quem nos
visita «aquele que é um dos cartões de visita do Algarve».

«A laranja é uma das produções mais afamadas da região e é reconhecida internacionalmente. Estamos
nesta campanha a usar laranja IGP, porque é isso que dá garantias da qualidade e diferenciação do
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produto», disse.

«Fazemos gala de ter aqui nesta iniciativa a laranja do Algarve certificada, que continua com a excelente
qualidade que a carateriza: o equilíbrio entre a acidez e o doce, muito sumarenta. Estamos bastante
agradados», acrescentou.

José Oliveira, presidente da AlgarOrange, que também ajudou a entregar laranjas no Aeroporto,
considerou que a iniciativa, durante a qual se distribuíram cerca de 200 quilos de laranja, «correu bem».

«O nosso objetivo foi pôr a laranja e a IGP do Algarve, na ordem do dia. Quisemos passar a mensagem
que a laranja é boa e certificada», disse

Pedro Valadas Monteiro considerou ainda que «faz todo o sentido que a agricultura, a produção
agroalimentar e o turismo deem as mãos como as duas atividades económicas mais representativas do
Algarve. Penso que ambos os setores têm a ganhar se trabalharem, efetivamente, em conjunto».

O diretor regional de Agricultura e Pescas do Algarve não esconde que «gostava de ver mais laranja nas
unidades turísticas da região.

«Penso que esse é um dos passos que temos de dar para sermos uma região mais equilibrada, do ponto
de vista da dinâmica económica. Temos de trabalhar estas questões do abastecimento com produções
regionais. Penso que todos têm a ganhar», reforçou Pedro Valadas Monteiro.

«É completamente diferente um turista, de manhã, ter à mesa um sumo feito com laranja fresca IGP do
Algarve do que ter um feito com outra laranja qualquer ou mesmo artificial», concluiu.
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No Algarve, há agora alguma incerteza sobre o turismo por causa
da libra em queda livre
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No Algarve, há agora alguma incerteza sobre o turismo por causa da libra em queda livre

5/42



JORNAL I

28/09/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: 14000

A MINA DE OURO PORTUGUESA
O dia Mundial do T urismo celebrou-se ontem. Altura para fazer balanços e perceber que,
se o turismo em Portugal recuperou, também ainda tem passos para dar
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No Turismo, tudo são rosas
Por: Joana Petiz
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Novo aeroporto. Governo esvazia poderes de veto dos
municípios
António Costa e Pedro Nuno Santos com Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, no passado
dia 23
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Arnaut: decisão sobre aeroporto só no segundo semestre de
2024
José Luís Arnaut defendeu que as melhorias a efectuar no aeroporto de Lisboa “não são
estruturais” mas “de eficiência”
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ANA prevê negociação do aeroporto em 2023 e decisão final em
2024
“É melhor esta solução do que nenhuma”, disse José Luís Arnaut sobre o entendimento
entre o Governo e o PSD. Já a CEO da T AP garante que será “parceira em qualquer
solução” mas quer ter “voz” no processo.
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Costa retira poder de veto às autarquias
PM diz que se não chegar a acordo com o PSD fará prevalecer a vontade da maioria PS
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Câmaras sem poder de veto no aeroporto
Governo impede autarquias de cancelar obra. Costa admite escolher local mesmo sem
PSD
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Cimeira. PR diz não perceber quem fala ‘sistematicamente’ em
instabilidade
Marcelo Rebelo de Sousa disse que a estabilidade do país é o elemento mais “admirado”
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"Sector do turismo nunca terá uma recessão", defende vice-
presidente do BCP
O economista Augusto Mateus lembrou também que os Governos europeus financiaram
quase toda a despesa pública relacionada com a crise pandémicas com a "criação
monetária". Já Jorge Rebelo de Almeida, presidente da Vila Galé, trouxe para o debate a
necessidade de se promover a fusão das PME, para gan

No painel “financiamento do turismo e gestão dos custos de contexto” na VI Cimeira do Turismo
português, participaram João Nuno Palma, vice-presidente do BCP, Augusto Mateus, economista, e Jorge
Rebelo de Almeida, presidente do Conselho de Administração da Vila Galé.

O vice-presidente do BCP realçou que o sector do turismo foi dos mais afetados pelo confinamento, mas
lembrou que a estrutura empresarial se manteve devido aos apoios dados pela banca, nomeadamente
as moratórias de crédito e as linhas Covid. Mas também devido aos lay-offs do Estado.

“O BCP teve uma quota de mercado de 40% das linhas de crédito Covid, que é o dobro da nossa quota
de mercado natural”, lembrou João Nuno Palma.

O sector do turismo, “chegou a ter 4.200 milhões de euros de moratórias (eram 18% das empresas
com uma utilização de moratórias), em abril de 2020 e recuperou totalmente. No fim de 2021 já tinha
85 milhões de euros de moratórias, correspondente a 8% das empresas, disse o vice-presidente do
Millennium BCP, que frisou que hoje a situação está regularizada.

“O sector do turismo já chegou a ter 4% de crédito vencido, em 2021 tinha 6%, e depois das
moratórias o sector tem hoje em dia 1,2% de crédito vencido”, avançou João Nuno Palma.
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O sector recuperou graças à melhoria da rentabilidade do turismo, constatou.

Sobre as atuais linhas de crédito, o administrador executivo do BCP explicou que “há agora esta linha de
600 milhões, com garantia mútua, criada por resposta ao aumento dos custos de produção, que o
banco está agora à espera do protocolo para ter a certeza que as empresas do sector são abrangidas,
mas temos outra de apoio à transição energética, que o turismo poderá utilizar e são 290 milhões de
euros, que entram no inicio de outubro. Temos mais 100 milhões de euros de apoio à formação e
qualificação de trabalhadores, que já está em curso. Temos mais 30 milhões para apoio à
internacionalização de empresas, que também estão disponíveis para as empresas de turismo, e temos
mais 20 milhões para a formação de competências verdes que também estão disponíveis”.

Do ponto de vista da estruturação de nova oferta, de novos projetos (imóveis para turismo, hotéis)
“está a haver uma procura substancial, nomeadamente em Lisboa, Porto, Algarve”, revelou João Nuno
Palma que reconhece uma valorização dos activos face ao momento da concessão do financiamento.

Portanto para a banca este sector tem boas perspetivas dada a dimensão da procura. “Em Lisboa
existem 183 turistas por cada 100 habitantes e no Porto 160 turistas por cada 100 habitantes”, revelou
o vice-presidente do BCP.

Sobre a evolução económica para 2023, João Nuno Palma disse que o banco perspetiva um
abrandamento da procura do sector do turismo para o próximo ano, “mas o sector nunca vai entrar em
recessão, nas nossas perspetivas”.

“Tem de haver um equilíbrio entre as políticas monetária e orçamental”, defendeu. Se as taxas de juro
subirem para níveis muito elevados, poderão “surgir outro tipo de cenários”, disse. Mas “no cenário
central com que o banco está a trabalhar, o sector é resiliente [em 2023 há um abrandamento e em
2024 recupera]”, referiu.

Numa altura em que o turismo recuperou os níveis de procura pré-pandemia, Augusto Mateus lembrou a
assimetria do impacto do confinamento na economia. Esta assimetria “esteve em força na recuperação”,
referiu o economista que considera que a inflação, que começa em 2021, está ligada a essa assimetria.
O conflito na Ucrânia em fevereiro, veio apenas acelerar o processo inflacionista que já tinha sido
desencadeado.

“O turismo tem uma dinâmica de regresso à normalidade, mas é uma dinâmica de vitória sobre o
confinamento, e portanto tem uma procura turística de curtíssimo prazo”, defendeu.

O economista Augusto Mateus lembrou também que os Governos europeus financiaram quase toda a
despesa pública relacionada com a crise pandémicas com a “criação monetária”. Por isso é que, entre
outras razões, “hoje o euro vale menos 24% que o dólar e menos 16% que o yuan”, disse Augusto
Mateus. A desvalorização do euro é um factor conjuntural positivo favorável à procura turística, lembrou
ainda.

Augusto Mateus lançou o desafio de Portugal melhorar a sustentabilidade da oferta turística.

A inflação alta está instalada e vai estabilizar em torno de 5% ou 6% em 2023, lembrou ainda o
economista que aponta que esta inflação irá “secar” a poupança acumulada das famílias durante a
pandemia de “30 mil milhões de euros”, pelo que o turismo nacional para o ano não se irá repetir da
mesma maneira.

O poder de compra em Portugal baixou 11,3% desde abril, disse Augusto Mateus.

“A inflação não é exclusivamente um fenómeno monetário, de desvalorização da moeda”, porque
“temos inflação pelos custos mas também pelos estrangulamentos, pela assimetria” avisou o
economista que considera que “perdemos tempo” vamos ter que usar intensivamente alguma subida da
taxa de juro. Isso seca liquidez”, admitiu.

“Para que a inflação do passado não pressione a inflação do futuro pela inércia, o grande instrumento
não é taxa de juro, é a confiança”, defendeu o economista que quer políticas públicas estáveis.
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O que tem de ser acelerado é a ajuda às empresas a fazer a digitalização e a transição energética,
referiu Augusto Mateus.

A confiança associada ao investimento foi também defendido no painel, por João Nuno Palma, que
lembrou os custos de contexto (e deu  o exemplo da burocracia na aprovação de um projeto).

Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Conselho de Administração da Vila Galé, revelou que construiu
quatro hotéis durante a pandemia, “abrimos um em São Paulo, no Brasil, e estamos com mais cinco
hotéis em andamento”. Mas agora os custos de construção disparam.

O gestor criticou o debate anterior, num painel que discutiu “o novo paradigma da mobilidade” e em que
se falou do novo aeroporto e a ferrovia. “Os comboios estão um desastre e são importantíssimos para
o desenvolvimento do turismo em Portugal, sobretudo para desenvolver o interior”, disse o gestor que
aposta no interior como desenvolvimento futuro do turismo português.

O presidente da Vila Galé, sobre a falta de investimento na ferrovia, ironizou e disse “temos de nos voltar
para o ciclismo e começar a cativar internacionalmente ciclistas, porque não faltam ciclovias”.

Jorge Rebelo de Almeida lembrou que foi “o cliente português” que sustentou a subida exponencial do
turismo este ano. “Porque o nosso cliente estrangeiro não cresceu e até houve alguns mercados que
ainda não atingiram o ponto de 2019, como o brasileiro. O americano está praticamente em linha e o
alemão está em queda”, disse o gestor que lembrou ainda a faltas de medidas para combater a seca.

O empresário trouxe também para o debate a necessidade de se promover a fusão das PME, para
ganharem escala e massa crítica.

A decisão do novo aeroporto é fundamental, defendeu também João Nuno Palma.

O ‘chairman’ da ANA afirmou esperar que com o novo ministro das Finanças, Fernando Medina, sejam
autorizadas as obras de melhoria do aeroporto de Lisboa, depois de o anterior João Leão ter sido uma
“força de bloqueio”. José Luís Arnaut falava na 6.ª Cimeira do Turismo Português, a primeira em modo
presencial desde a pandemia, no auditório da Fundação Champalimaud, em Lisboa.
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Turismo vai ter quebra em 2023 mas não irá entrar em recessão
"T emos consciência que vai haver um abrandamento e perspetivamos para 2023 um
abrandamento na procura no setor, mas o setor nunca irá entrar em recessão, pelas
nossas perspetivas irá ter uma redução", explica o vice-presidente do Millenniun bcp,
João Nuno Palma.

O vice-presidente do Millenniun bcp, João Nuno Palma, afirmou esta terça-feira que o setor do turismo "é
resiliente" e que vai ter uma "quebra em 2023", mas "nunca irá entrar em recessão" pelas perspetivas
do banco.

João Nuno Palma falava na sexta Cimeira do Turismo Português, a primeira em modo presencial desde a
pandemia, no auditório da Fundação Champalimaud, em Lisboa, no painel "Financiamento do turismo e
gestão dos custos de contexto".

"Temos consciência que vai haver um abrandamento e perspetivamos para 2023 um abrandamento na
procura no setor, mas o setor nunca irá entrar em recessão, pelas nossas perspetivas irá ter uma
redução", afirmou o vice-presidente do Millenniun BCP, que destacou que "em Lisboa existem 183
turistas por cada 100 habitantes e no Porto existem 160 turistas por cada 100 habitantes", o que
classificou de "realmente extraordinário".

O responsável citou as recentes declarações do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, sobre
a necessidade de "haver um equilíbrio entre as políticas monetárias, as políticas orçamentais".

Se as políticas orçamentais forem "muito generalistas estão a impedir o efeito da política monetária e
vão fazer um agravamento ainda maior nas taxas de juro, isto dentro de um 'framework'
[enquadramento] de taxas de juro funciona, se de repente das taxas de juro tiverem de ir para outros
níveis completamente diferentes, aí podem derivar outro tipo de cenários", prosseguiu.

"No cenário central que temos, o setor é resiliente, em 2023 tem uma quebra e em 2024 começa a
recuperar", rematou.
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O presidente do Conselho de Administração da Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, referiu que durante a
pandemia o grupo construiu quatro hotéis, uma abertura no Brasil, em São Paulo, e agora estão "com
mais cinco em andamento e mais alguns projetos em carteira".

À pergunta se está tudo bem, o gestor foi perentório: "Não, não está tudo bem. Levei aqui um abalo
com esta dose da conversa sobre o aeroporto e a ferrovia que me apeteceu fugir porque, efetivamente,
a gente já não consegue ouvir" falar sobre o tema.

Aliás, "isto não é vergonha alheia, isto é vergonha própria" desta situação, sublinhou Jorge Rebelo de
Almeida.

"Os comboios são importantíssimos para o desenvolvimento do turismo em Portugal, para
desenvolvermos o interior", apontou, lamentando que "a linha elétrica não chega uma capital de distrito,
que é Beja".

O presidente do Vila Galé acrescentou, com alguma ironia, que é preciso apostar no ciclismo.

"Nós temos de voltar-nos para o ciclismo e começar a cativar internacionalmente ciclistas" porque
"ciclovias temos muitas, felizmente", disse perante uma plateia que sorria e onde se ouviu palmas.

Chamou ainda a atenção para o atual problema da seca, apontando que em Espanha o processo de
dessalinização está a ser tratado.

Sobre o pacote de ajudas às empresas anunciado pelo Governo, o presidente da Vila Galé disse não ter
encontrado "lá nada de interessante".

E argumentou: "O que é que o país precisa? O país precisa que haja uma definição clara de qual é o
caminho para onde vamos, nós passamos a vida nos últimos anos - ou quase desde sempre - a tirar da
cartola ideias soltas".

Para as grandes empresas, até internacionais, "não é a taxa [de IRC] que é tão decisiva", o que é
verdadeiramente "importante" é que "os licenciamentos sejam ágeis, que sejam transparentes, que
sejam rápidos, que o sistema de justiça funcione", prosseguiu.

"Durante a pandemia, as ajudas às empresas, o 'lay-off', foi extraordinário, o Governo andou muito
bem", mas agora "parece que adormeceram todos", apontou Jorge Rebelo de Almeida.

"Eu gosto até do António Costa, mas hoje estive quase para lhe perguntar se adormeceu. O Governo
parece que está adormecido, aliás, os disparates sucedem-se", acrescentou, referindo-se ao SEF -
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

"Anunciou-se a extinção", mas sem se ter previamente preparado "uma situação alternativa", criticou.
Ou seja, "ainda não há solução para o SEF", pelo que questionou, perante isto, "como é que o SEF há de
poder funcionar".
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Dia Mundial do Turismo: Circuitos Ciência Viva fazem disparar
turismo científico em Portugal
O turismo científico em Portugal registou nos últimos cinco anos um aumento considerável
graças ao projecto C ircuitos C iência Viva, lançado pela C iência Viva – Agência Nacional
para a Cultura C ientífica e T ecnológica. Com um cartão, um guia e uma app, os C ircuitos
Ciência Viva oferecem entrada gratuita nos 22 Centros C iência Viva e descontos em mais
de 350 parceiros de ciência, cultura e lazer. De Janeiro a Agosto deste ano registou-se
um aumento de quase 43% na venda de cartões dos C ircuitos C iência Viva em relação às
vendas totais em 2021.

O turismo científico em Portugal registou nos últimos cinco anos um aumento considerável graças ao
projecto Circuitos Ciência Viva, lançado pela Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e
Tecnológica. Com um cartão, um guia e uma app, os Circuitos Ciência Viva oferecem entrada gratuita
nos 22 Centros Ciência Viva e descontos em mais de 350 parceiros de ciência, cultura e lazer. De Janeiro
a Agosto deste ano registou-se um aumento de quase 43% na venda de cartões dos Circuitos Ciência
Viva em relação às vendas totais em 2021.

“Deixe-se guiar pela curiosidade”. Foi com este desafio que a Ciência Viva lançou em 2017, com o apoio
tecnológico da Fundação Vodafone, os Circuitos Ciência Viva. Um ambicioso projecto de turismo do
conhecimento à escala nacional destinado a pequenos e grandes exploradores unidos pelo gosto pela
ciência e pela cultura.

Cinco anos e muitas descobertas depois, os Circuitos Ciência Viva já contam com quase 10 000
exploradores, num total de 79 400 visitas aos Centros Ciência Viva, que funcionam como uma espécie
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de epicentro dos 57 percursos existentes com mais de 200 etapas para conhecer. Em família ou com
amigos, um olhar curioso revelará numa praia pegadas de dinossauros, um passeio pelo Alentejo pode
transformar-se numa viagem pelo Sistema Solar e uma caminhada pela cidade surpreenderá com uma
arte em extinção.

A app garante um dinamismo e uma actualização constante a este programa. Disponível em iOS e
Android, a plataforma digital inclui mapas interativos dos percursos, lança desafios aos exploradores e
permite partilhar as experiências, aceder às vantagens de cada parceiro e consultar a agenda de
actividades.

“Nunca ninguém se sente sozinho num Centro Ciência Viva. E ainda menos se, além dos centros de
ciência, visitar e percorrer os museus, centros culturais e parques naturais que são parceiros dos
Circuitos Ciência Viva. Há cinco anos lançámos este grande projecto nacional de turismo científico, que
tem como lema ‘Deixe-se guiar pela curiosidade’. Numa altura em que cada vez mais a cultura científica
protege, o desafio continua actual”, refere Rosalia Vargas, Presidente da Ciência Viva.

A curiosidade é mesmo a palavra-chave deste projeto que em 2019 foi distinguido com o Roy L. Shafer
Leading Edge Award for Businesse Pratice. Uma chancela de qualidade atribuída pelo ASTC, a associação
profissional norte-americana de museus e centros de ciência e tecnologia.
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‘Chairman’ da ANA espera que com Medina se avance com
melhorias no aeroporto de Lisboa
O 'chairman' da ANA afirmou esperar que com o novo ministro das Finanças, Fernando
Medina, sejam autorizadas as obras de melhoria do aeroporto de Lisboa, depois de o
anterior João Leão ter sido uma "força de bloqueio"

José Luís Arnaut falava na 6.ª Cimeira do Turismo Português, a primeira em modo presencial desde a
pandemia, no auditório da Fundação Champalimaud, em Lisboa.

“Iniciámos o projeto novo [de obras no Aeroporto Humberto Delgado e entregámos ao Governo”,
afirmou o gestor, que destacou “o empenho e determinação do ministro [das Infraestruturas] Pedro
Nuno Santos”.

No entanto, “havia uma força de bloqueio que não permitiu que nós conseguíssemos avançar com o
projeto das obras – e agora espero que sejam ultrapassadas [com o novo ministro] – foi o senhor o
ministro Leão, do Ministério das Finanças”, prosseguiu o presidente do Conselho de Administração da
ANA.

“Nós somos geridos como uma PPP, qualquer obra de investimento que tenha a ver com a infraestrutura
só podemos fazer com conhecimento e autorização no âmbito das competências da UTAP [Unidade
Técnica de Acompanhamento de projetos]”, que são as Finanças.

Aliás, “nós nomeámos os nossos representantes, o Ministério das Infraestruturas chegou a nomear os
seus próprios representantes, o senhor ministro Leão, às seis cartas de pedido de nomeação de uma
comissão para avançarmos para as obras do aeroporto nada disse”, apontou o gestor.

Agora, “temos um novo ministro das Finanças (Fernando Medina], temos uma nova determinação do
Governo, acreditamos que agora estão reunidas as condições para que rapidamente a UTAP se sente à
mesa connosco, aprove o projeto que nós temos para melhoria do aeroporto”, rematou José Luís
Arnaut.

ALU/MPE // MSF
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Conrad Algarve celebrou uma década com festa memorável.
Comemorações prolongam-se até dezembro - Postal do Algarve
Em 10 anos, o Conrad Algarve conta já com mais de 100 prémios (nacionais e
internacionais), que comprovam a consistência de uma equipa que é constantemente
reconhecida pela sua atitude genuinamente hospitaleiraEm 10 anos, o Conrad Algarve
conta já com mais de 100 prémios (nacionais e internacionais), que comprovam a
consistência de uma equipa que é constantemente reconhecida pela sua atitude
genuinamente hospitaleira

O Conrad Algarve, resort de luxo localizado na Quinta do Lago, celebrou esta segunda-feira o seu 10.º
aniversário, com uma festa memorável, que contou com a participação de parceiros de negócio,
entidades locais e com todos os embaixadores do Resort que, de algum modo, fizeram parte destes 10
anos de “viagem”.

“Foi um momento de comemoração, mas também de reconhecimento e agradecimento aos membros
da Comunidade Conrad Algarve”, afirma o resort de luxo.

O atual diretor-geral, Marco Cogollos, destacou que “o que nos une são as memórias. Pensem na vossa
memória favorita do hotel. Para vos ajudar a construir essa memória, houve um grupo de pessoas
empenhadas, incansáveis e que sentem este hotel como se fosse a sua casa. A equipa do Conrad
Algarve é a principal responsável pelo seu sucesso. Foi-lhes dado um navio fantástico, que teve um
grande capitão e, juntos, navegaram em direção a um sonho. A visão do Conrad Algarve e do nosso
fundador Conrad Hilton era de preencher o mundo com a luz e o calor da hospitalidade. Assinalando os
10 anos do hotel, posso dizer-vos que a equipa e eu iremos trabalhar arduamente no futuro, para
garantir que o resort continua a ser uma referência para os nossos hóspedes e para a comunidade”.

Katharina Schlaipfer, ex-diretora-geral do Conrad Algarve, aproveitou este momento para recordar a sua
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passagem pelo Resort, relembrando que “é um hotel fantástico e foi uma honra trabalhar aqui durante 5
anos. Na minha opinião, o que realmente faz a diferença é a paixão da equipa. Desde o primeiro
momento em que cheguei ao Conrad Algarve, fiquei impressionada com a genuína hospitalidade
portuguesa. Pode-se ter um produto espantoso, mas é a equipa que dá alma ao Conrad e que faz deste
espaço um lugar acolhedor, onde os nossos clientes se sentem em casa. É por isso que regressam ano
após ano, por vezes até várias vezes por ano. Uma coisa é certa: o Conrad, o Algarve e Portugal
estarão sempre no meu coração”.

Joachim Hartl, general-manager para a Península Ibérica, concluiu os discursos referindo que “é um
privilégio fazer parte da viagem do Conrad Algarve, que começou desde o tempo anterior à sua abertura,
em plena fase de construção, até ao dia 26 de setembro de 2012, em que o hotel abriu as suas portas.
Agora, 10 anos depois, não podia estar mais orgulhoso da forma como os meus sucessores e
especialmente esta maravilhosa equipa conseguiram cumprir o que tínhamos definido como a nossa
missão no início desta aventura – posicionar o Conrad Algarve como um Social Hub no Algarve e um
Leading Luxury Hotel em Portugal e na Europa. Hoje é certamente um dia muito especial para mim e
para a minha família, que tiveram a sorte de viver neste destino fantástico durante 6 anos. Onde quer
que eu vá no mundo, o Conrad Algarve fará sempre parte das minhas mais belas recordações.

No final do evento foi oferecido a todos os convidados uma peça de arte de edição limitada, criada pelo
artista Pedro Guimarães, em parceria com a galeria Artcatto. Esta peça representa a Tuberária – uma
espécie botânica protegida que está presente no Conrad Algarve desde a sua abertura, enquanto um dos
principais elementos de inspiração da decoração interior do hotel – e simboliza o compromisso de
Conrad Algarve com a sua identidade, num olhar para o futuro, que se renova através da arte, luxo e
inovação.

As celebrações do 10.º aniversário integram um conjunto de eventos realizados desde março e que se
prolongam até ao mês de dezembro, para diferentes segmentos: Arte, Responsabilidade Corporativa e
Comunidade, Colaboradores, Culinária, Bem-estar e Golfe.

Foi em 26 de setembro de 2012 que Portugal recebeu o primeiro resort da marca Conrad Hotels &
Resorts na Europa. A imponência da sua arquitetura, a refletir um Palácio Português Neo-Clássico do Sec.
XVIII, conjugada com uma localização idílica na Quinta do Lago, o inovador conceito de Smart Luxury, os
sofisticados padrões de personalização de serviço e as experiências “autenticamente” algarvias e os
eventos inovadores tornaram, desde cedo, o Conrad Algarve numa referência do segmento de luxo na
hotelaria, em Portugal e na Europa.

Em 10 anos, o Conrad Algarve conta já com mais de 100 prémios (nacionais e internacionais), que
comprovam a consistência de uma equipa que é constantemente reconhecida pela sua atitude
genuinamente hospitaleira e vontade de superar as expectativas dos seus hóspedes em cada estadia.

Para assinalar as comemorações da data festiva, foi ainda criada a assinatura “10 Years. A Thousand
Memories”, que engloba as histórias e as memórias que o Conrad Algarve tem proporcionado a todos os
seus clientes, ao longo da última década.

Localizado no prestigiado resort da Quinta do Lago e rodeado por 2000 hectares de paisagens idílicas do
Parque Natural da Ria Formosa, o Conrad Algarve destaca-se pelo ambiente contemporâneo, serviço
intuitivo e conexões infinitas.

Distribuídos por seis andares, os 154 quartos e suítes proporcionam um elevado nível de conforto, aliado
à mais recente tecnologia.

Os seis bares e restaurantes oferecem experiências culinárias inovadoras, com destaque para o
restaurante Michelin – Gusto by Heinz Beck, um dos incontornáveis e vibrantes destinos da alta cozinha
no Algarve.

Para cuidar do corpo e da mente, o Conrad Spa oferece um conceito de terapias holísticas que
combinam meditação, relaxamento e tratamentos de assinatura 111SKIN e AMRA Skincare.
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Outras facilidades do resort incluem o clube de crianças Little C Palace, cinco piscinas e concessão de
praia localizada a dez minutos do hotel, com serviço de transporte sazonal gratuito.
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Ana Mendes Godinho quer "posicionar Portugal como país para
trabalhar, temos a porta aberta a pessoas da CPLP"
Ministra do T rabalho realça que o turismo perdeu 100 mil trabalhadores com a pandemia,
falta recuperar 60 mil, e “com as pessoas que temos em Portugal não chega”

O turismo "perdeu 100 mil trabalhadores durante a pandemia, terá já recuperado cerca de 40 mil, falta
ainda recuperar 60 mil", salientou Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, na cimeira da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), que decorre esta terça-feira em
Lisboa.

"O turismo precisa de pessoas, cada vez mais o mundo do trabalho é aberto na Europa, e a pandemia
também abalou todos de forma sísmica até do ponto de vista de motivações dos trabalhadores, que são
hoje diferentes", considerou a ministra, enfazizando o "grande desafio de atrair os nossos jovens a
trabalharem no turismo, mas também abrir o mercado de trabalho aos que vêm de fora".

Os atuais números "são assustadores", e mostram que "62% dos jovens em Portugal não têm um
contrato permanente, o que significa que não conseguem sequer decidir o seu futuro, como por exemplo
terem filhos", realçou Ana Mendes Godinho, pondo a tónica não só "em melhores salários" mas em
condições que permitam "conciliação entre vida pessoal e profissional".

"A falta de mão-de-obra até é um problema bom, estamos com a taxa de desemprego mais baixa, de
5,9%, há uns anos nem eu acreditava que seria possível", referiu.

Para suprir a atual escassez de recursos humanos, "com as pessoas que temos em Portugal, não chega"
e os acordos de mobilidade preparados pelo Governo têm um papel-chave, sublinhou a ministra do
Trabalho.

"Temos de posicionar Portugal como país para trabalhar, temos a porta aberta para trabalhadores da
Comunidade de Países de Lingua Portuguesa (CPLP)".

Uma das primeiras iniciativas irá decorrer em Cabo Verde, a 20 de outubro, em que "Portugal irá
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apresentar pela primeira vez ofertas de emprego e com vistos para trabalhar" - sendo também relevante
"garantir que sabemos acolher estas pessoas", e neste campo a ministra diz contar com o esforço dos
empresários do turismo, a nível de condições de alojamento, entre outras.

Ana Mendes Godinho destacou ainda o sucesso do visto criado este mês para nómadas digitais e
trabalhadores remotos em Portugal. "Estamos a ter imensos pedidos, de pessoas que querem saber se
conseguem por esta via ficar com número da Segurança Social".

A ministra do Trabalho também enfatizou o objetivo de atrair em Portugal mais jovens e trabalhadores
para o turismo, entre outros sectores, através do acordo de rendimento e competitividade que está à
mesa das negociações em sede de Concertação Social.

"Precisamos muito de jovens, e tudo faremos para os reter", garantiu Ana Mendes Godinho, realçando
que no acordo que está a ser trabalhado com a Concertação Social é contemplada a melhoria salarial,
"garantindo que há discriminação fiscal positiva para empresas" envolvidas com este objetivo, e que
"pelo facto de aumentarem salários não terão repercussão a nível de IRS, é algo que queremos
conseguir e para isso estamos a trabalhar à mesa das negociações".
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O turismo português está melhor do que antes da pandemia
O turismo português está melhor do que antes da pandemia

O turismo português está melhor do que antes da pandemia

39/42



ANTENA 1

27/09/2022

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO

NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

O turismo volta a estar em alta em Portugal
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Marcelo queria 100 mil pessoas mas Web Summit terá 70 mil em
2022
Cimeira tech vai ocupar mais espaço face a 2019, apesar de não terem sido feito obras
de ampliação da FIL no último ano. O número de visitantes estimados são 70 mil.

“No próximo ano temos de ser mais. Temos de ser 100 mil (participantes).” A meta foi fixada pelo
Presidente da República para a edição de 2022 da Web Summit, mas a ambição não vai ser cumprida.
Quase um ano depois, não só não houve nenhuma expansão do espaço da FIL, como a a equipa de
Paddy Cosgrave aponta para mais de 70 mil visitantes para a edição deste ano da cimeira tecnológica. É
um regresso a 2019.

“Espera-se que a Web Summit 2022 possa esgotar mais cedo do que nunca, com o aumento da
procura, recebendo mais de 70 mil pessoas em Lisboa”, assim responde ao ECO fonte oficial da cimeira
tecnológica. Ao receber mais de 70 mil participantes neste ano, o certame vai igualar o número de
espetadores de 2019, falhando a ambição de Marcelo Rebelo de Sousa. Em 2019, participaram 70.469
pessoas.

O único recorde esperado, para já, está na dimensão do recinto. “Para a Web Summit 2022 estamos a
aumentar a pegada total do evento para o maior número de sempre. O nosso recorde anterior tinha sido
estabelecido em 2019, com 183.292 metros quadrados. Em 2022, vamos crescer para 204.386
metros quadrados”, escreveu Paddy Cosgrave no início de setembro através de uma publicação na rede
social LinkedIn.

Além do Altice Arena, o evento vai utilizar “exatamente o mesmo espaço que ocupou em 2019” na FIL:
“os pavilhões 1, 2, 3, 4 e multiusos [entre os pavilhões 2 e 3], áreas exteriores entre pavilhões, a Praça
Sony, o PT Meeting Center e a Praça FIL. Sabemos que a rua pública entre o Pavilhão 4 e a Praça Sony
também será ocupada, à semelhança do que aconteceu em 2019”, esclarece ao ECO fonte oficial da
Fundação AIP, dona da Feira Internacional de Lisboa.
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Mapa da Web Summit de 2019

Promessa por cumprir

Um dos compromissos assumidos pelo Estado português e o município de Lisboa em 2018 com a
empresa de Paddy Cosgrave foi a duplicação do espaço da FIL até 2022. Este foi um dos argumentos
decisivos para que a cimeira ficasse em Portugal até 2028, com o pagamento de 11 milhões de euros
por ano.

A data original para a ampliação era outubro de 2021, mas a falta de acordo com a Fundação AIP não
permitiu que ela se realizasse. A Câmara de Lisboa conseguiu fazer uma adenda que estendeu o prazo
em um ano. O líder da Web Summit esperava que o compromisso fosse honrado. “Não fui informado de
nada contrário”, garantiu Paddy Cosgrave em entrevista ao ECO em outubro de 2021, antes de nova
edição da cimeira tecnológica, no regresso ao presencial depois da pandemia.

Já com a cimeira a decorrer, o então recém-empossado presidente da câmara de Lisboa, Carlos
Moedas, afirmou: “A situação tem de ser resolvida, terei de encontrar essa solução e vou encontrá-la.”

A Fundação AIP e a Câmara Municipal de Lisboa têm-se empenhado em encontrar uma solução viável
para a expansão prevista para a FIL, não se tendo ainda estabilizado esta solução. Fundação AIP

Quase um ano depois, a dona da FIL diz que “não foram realizadas quaisquer obras de expansão das
instalações existentes, mas sim melhor utilização dos espaços. A Fundação AIP e a Câmara Municipal de
Lisboa têm-se empenhado em encontrar uma solução viável para a expansão prevista para a FIL, não se
tendo ainda estabilizado esta solução”.

Sobre o aumento da pegada da Web Summit, a mesma entidade indica que a cimeira “ocupa várias
instalações no Parque das Nações, onde poderá eventualmente haver uma ocupação superior neste ano
face a 2019“. A organização da Web Summit apenas indica que o aumento de espaço “vai servir para
melhorar a experiência dos participantes”.

Contactada pelo ECO, a Câmara Municipal de Lisboa não quis prestar esclarecimentos. Na semana
passada, o município aprovou a atribuição de 6,3 milhões de euros à Associação de Turismo de Lisboa
(ATL) para a realização da Web Summit 2022, o dobro do valor pago habitualmente. No acordo de
2018, ficou estabelecido que o investimento anual da autarquia seria de três milhões de euros — o
restante montante seria assegurado pelo Governo.
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