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Aumenta procura de britânicos por habitações em 'resorts' no
Algarve - DV Online
Aumento deve-se ao brexit e à pandemia de covid-19. As regiões que tiveram mais
procuram foram Loulé e Albufeira

 

Aumento deve-se ao brexit e à pandemia de covid-19. As regiões que tiveram mais procuram foram
Loulé e Albufeira. "A escolha por Albufeira e Loulé tem a ver com o facto de haver mais oferta" e devido
ao "triângulo dourado", este que é o eixo entre Vilamoura, Quinta do Lago e Vale do Lobo, onde existe
"oferta de luxo".

O 'Brexit' e a pandemia de covid-19 fizeram aumentar a procura do mercado britânico por habitações
em "resorts" no Algarve no primeiro semestre do ano, sobretudo em Loulé e Albufeira, disse esta
segunda-feira à Lusa um responsável do setor.

"Houve alguns fatores que aceleraram ou terão motivado mais a procura, o "Brexit" [saída do Reino
Unido da União Europeia] e também a pandemia, que entretanto atraiu mais gente para este tipo de
produto, de várias nacionalidades, incluindo a inglesa, que tem uma relação com Portugal bastante
antiga", disse o diretor executivo da Associação Portuguesa do Turismo Residencial e Resorts.

Segundo Pedro Fontainhas, apesar de a relação dos britânicos com o Algarve ser uma "longa tradição" e
durar "há várias décadas", aqueles fatores ajudam a explicar o aumento do volume de vendas de
habitações em "resorts" no primeiro semestre do ano, com os britânicos a representarem mais de 50%
da procura em Albufeira e Loulé.

"A escolha por Albufeira e Loulé tem a ver com o facto de haver mais oferta e ser aí que se situa o
chamado triângulo dourado", ou seja, o eixo entre Vilamoura, Quinta do Lago e Vale do Lobo, no
concelho de Loulé, onde existe uma "oferta de luxo bastante distintiva".
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Já o concelho de Albufeira, um dos mais turísticos do Algarve e onde se concentra metade da oferta
hoteleira da região, é "um polo britânico bastante relevante", sublinhou, lembrando que apesar de haver
outras zonas do Algarve com procura, esta está mais concentrada nestes dois concelhos contíguos do
distrito de Faro.

De acordo com o último relatório sobre o mercado de "resorts" portugueses produzido por uma
empresa do setor imobiliário em parceria com a Associação Portuguesa do Turismo Residencial e
Resorts, apoiada pelo Turismo de Portugal, o número de unidades transacionadas em "resorts"
aumentou 20% no primeiro semestre do ano face ao segundo semestre de 2021.

"A maior diversificação de nacionalidades nos vários destinos e o reforço dos britânicos no seu mercado
tradicional são algumas das razões para o crescimento semestral de 20% nas unidades transacionadas
para um dos níveis de atividade mais elevados desde 2017", lê-se num resumo do relatório a que a Lusa
teve acesso.

Segundo o relatório, Albufeira e Loulé e a Costa Atlântica - entre a região do Oeste e o Litoral Alentejano
-, são responsáveis por cerca de um terço das vendas cada.

"Depois de em 2021 terem diversificado os destinos para investir, os britânicos voltaram a focar-se no
principal eixo do Algarve para a compra de habitação em "resort", ou seja, o eixo Albufeira-Loulé", lê-se
no resumo.

O eixo Albufeira-Loulé registou preços médios de venda de 4.625 euros por metro quadrado, sendo que
os britânicos protagonizaram 56% das aquisições internacionais nesse eixo no primeiro semestre de
2022.

"Este tinha sido o padrão do mercado internacional entre 2018 e 2020, mas em 2021 os britânicos
perderam expressão neste eixo (para cerca de 40%) e deram sinais de abertura aos mercados fora do
Algarve", é referido.

(Link)
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Lisboa vai ser a capital mundial do golfe nos próximos dois anos
Para Lisboa e arredores, é como dois “hole-in-one” seguidos: a maior feira de golfe do
mundo, a International Golf T ravel Market, escolheu a capital portuguesa como cidade-
anfitriã para 2023 e 2024. Em destaque: os “mais de 20 campos de golfe em Cascais,
Sintra, Península de Setúbal e Oeste”.
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O Algarve está habituado a receber galardões de melhor destino de turismo de golfe da Europa, ou até
do mundo, mas nos próximos dois anos Lisboa estará com destaque maior nesta muito apetecível relva
turística.  

A capital portuguesa foi escolhida para “receber as edições de 2023 e de 2024 da International Golf
Travel Market (IGTM), a maior feira do mundo ligada aos sectores do golfe e do turismo”, congratula-se
a Associação Turismo de Lisboa em comunicado.

A decisão foi anunciada após o encerramento do evento deste ano, realizado em Roma, entre os dias 17
e 20.  

A IGTM, com 25 anos de história, é considerada o “ponto de encontro a nível mundial da comunidade de
viagens de golfe”, congregando “centenas de fornecedores do segmento de golfe” e “centenas de
compradores e jornalistas internacionais”. São quatro dias a dar voltas à pequena bola que faz mover
milhões de euros.
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Os participantes terão a oportunidade de experimentar o golfe por Portugal, mas Lisboa estará em
grande destaque “com os seus mais de 20 campos de golfe em Cascais, Sintra, Península de Setúbal e
Oeste”, diz Paula Oliveira, directora executiva da Associação Turismo de Lisboa, que realça a aposta
efectuada neste segmento nos últimos anos, nomeadamente com o programa Lisboa Golf Coast, que,
sublinha, “já é um produto consolidado, reconhecido internacionalmente e bastante apreciado”.

Em Roma, anunciou a IGTM, realizou-se este ano a “maior feira de sempre”, diz David Tood, gestor de
eventos da feira, em comunicado, no site oficial. Espera-se outra grande feira em Lisboa, sendo que será
uma estreia absoluta: “Esta será a primeira vez que os nossos participantes poderão conhecer a cidade
e os seus arredores.”  

Na edição italiana participaram “mais de mil” profissionais, incluindo, refere-se, “450 dos melhores
campos de golfe do mundo, resorts, hotéis, entidades turísticas e agentes de 50 países”, além de 350
operadores turísticos e compradores de “mais de 40 países”.  

Em 2023, a feira mundial de golfe lisboeta vai realizar-se entre 16 e 19 de Outubro.

Link Notícia + Áudio
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Aumento das qualificações e produtividade pode ajudar a fintar
desafios da economia
T rabalhadores e gestores com mais formação são o primeiro passo para construir
empresas mais resilientes e com maior valor acrescentado. T ransição digital é
oportunidade que deve ser explorada para manter competitividade.

Antigo secretário de Estado do governo de Passos Coelho e hoje professor associado na Universidade do
Minho, Fernando Alexandre lamenta que o percurso da economia nacional nas últimas duas décadas não
tenha sido "entusiasmante". Durante o evento promovido pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), no
Funchal, lembrou que o PIB per capita português representava, no início do século, 85% da média
europeia. "Desde o ano de 2000 entrámos num processo de divergência e de baixo crescimento que
trouxe o PIB per capita para 74%", apontou. De facto, segundo os dados do Eurostat, este foi, em
2021, o sétimo valor mais baixo entre os 27 Estados-membros. "Para conseguirmos entrar num círculo
virtuoso que consiga inverter o cenário temos de atrair talento", acredita.

A receita não é nova, mas tem sido difícil de concretizar: recursos mais qualificados constroem uma
economia de maior valor acrescentado. Porém, tal como na cozinha, o tempero e a correta conjugação
dos ingredientes são uma parte fundamental do processo. Aplicado ao tecido empresarial de Portugal,
significa, por exemplo, que não basta ter trabalhadores especializados - é preciso garantir que também
os gestores têm qualificações e que os modelos de trabalho das organizações favorecem a
produtividade. "A gestão é fundamental. Temos um aumento das qualificações dos gestores e dos
trabalhadores, mas a produtividade é praticamente a mesma. Essa é a questão em que temos de nos
concentrar, isso é um desperdício de talento", reforça o doutorado em economia.

O estudo que coordenou para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, Do made in ao created in,
mostra precisamente que, em 2018, apenas um terço dos líderes empresariais tinham formação ao nível
do ensino superior. Nas pequenas e médias empresas, a percentagem passava os 40%. Tudo isto é
importante para o crescimento das empresas, mas sobretudo para o aumento do valor acrescentado
que geram na economia e na capacidade que têm para entrar em novos e mais exigentes mercados
externos. Por outro lado, a dimensão das empresas também é um fator que influencia a produtividade.
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"A dimensão é importante. Quanto maiores são as empresas, maior é a sua capacidade de serem mais
eficientes e aproveitar a escala", explica.

Como ferramenta de combate aos desafios do contexto económico, o talento será fundamental para as
organizações abraçarem a transição digital e as oportunidades que com ela chegam. "Estando no
Atlântico, podemos ter uma centralidade muito importante, mas o lugar que vamos ocupar vai depender
da capacidade de utilizarmos a tecnologia", exemplifica o perito. Neste campo, o presidente da Região
Autónoma da Madeira (RAM), Miguel Albuquerque, garante que o arquipélago está a criar "escolas do
futuro" com ensino de tecnologia para enfrentar, com sucesso, "este novo mundo" que está mesmo ao
virar da esquina.

"Temos de apostar numa linha de rumo para criar riqueza", diz, elencando logo de seguida o caminho:
"temos de aproveitar esta geração e criar uma economia digital e de valor acrescentado para o país".

Considerada uma região ultraperiférica, a Madeira enfrenta desafios semelhantes aos sentidos pelas
empresas do continente a que se sobrepõem custos de contexto mais elevados, nomeadamente por via
do afastamento físico dos mercados e pelos preços do transporte de mercadorias. No debate que
juntou, durante o Encontro Fora da Caixa, representantes do Grupo Savoy, Grupo Blandy, da Empresa
de Eletri- cidade da Madeira (EEM) e da CGD, foram discutidos os impactos locais da realidade global.
Para o CEO e produtor do tradicional vinho regional, Christopher Blandy, a subida do valor do vidro
obrigou a uma reformulação da estratégia. "Não tem sido fácil [enfrentar a volatilidade nas matérias-
primas]. De uma semana para a outra, o custo das garrafas ia subir 45%", contextualiza.

Os esforços na negociação com os fornecedores permitiu evitar o disparo dos custos de produção e
limitar o impacto a um aumento de 12%, em grande parte devido a um aumento substancial na
quantidade de produto armazenado. "Temos stocks de garrafa e de caixa suficientes para satisfazer
encomendas até ao final de março", garante, realçando que a decisão implicou "um grande esforço
financeiro". O desafio nos próximos meses será perceber como "gerir esta situação do ponto de vista da
rentabilidade do negócio", até porque é "difícil" aumentar o valor de venda ao consumidor no segmento
de entrada. "A gama de entrada é mais sensível em termos de mexida de preço. No segmento alto
conseguimos refletir", esclarece.

Mas o mundo em transformação de que falava Miguel Albuquerque implica, também no Grupo Blandy,
uma maior aposta no digital como mais uma forma de aumentar a competitividade. O primeiro passo foi
"fazer um levantamento do posicionamento digital" atual para avaliar quais as competências que faltam à
empresa para ser bem-sucedida neste objetivo. "Estamos a reforçar os recursos humanos em áreas em
que temos menos competências", detalha, acrescentando que, dada a escassez de talento no mercado,
a requalificação das equipas será também uma ferramenta importante.

Bruno Freitas, administrador do Grupo Savoy, adianta que na Região Autónoma os preços da energia
são regulados pela entidade reguladora, limitando o aumento abrupto dos preços, mas que, ainda assim,
há hoje mais despesa no negócio da hotelaria. "Ao nível das matérias-primas, ao nível da proteína animal
temos aumentos de 30%", refere. No que respeita à energia, o efeito é "atenuado" pela regulação.
Francisco Taboada, presidente da EEM, assegura que "o drama a que se assiste nas empresas de
consumo intensivo no continente não existe na Madeira". A aposta na digitalização das redes e o
investimento em energias renováveis permite preparar um futuro mais eficiente no arquipélago, diz.

Quer a Blandy, quer a Savoy mantêm planos de investimento para o próximo ano que não serão
colocados em suspenso apesar da incerteza da economia. No caso do grupo hoteleiro, a "cautela" na
definição do orçamento para 2023 não impede a procura por oportunidades no continente,
"provavelmente em Lisboa". Christopher Blandy, por sua vez, junta à aposta nos canais digitais o
aprofundamento das relações comerciais com os Estados Unidos, o principal mercado do Vinho Madeira.
Ao contrário do que sucedeu na crise financeira de 2008-2011, em que "os bancos viram-se obrigados a
cortar crédito aos clientes", Francisco Cary, administrador executivo da CGD, diz que desta vez será
possível "trabalhar com as empresas para mitigar os impactos [do contexto]" e continuar a apoiar o seu
crescimento. "O conselho para os empresários é encararem o futuro com confiança, mas com a
cautela", remata.
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Empresas devem adotar políticas para tornar turismo mais
sustentável
Empresas já têm metas definidas, mas a secretária de Estado do T urismo e o presidente
da Fundação INAT EL defendem que mais do que apoios públicos é necessário que
operadores assumam essa responsabilidade.

Empresas já têm metas definidas, mas a secretária de Estado do Turismo e o presidente da Fundação
INATEL defendem que mais do que apoios públicos é necessário que operadores assumam essa
responsabilidade.

A sustentabilidade no turismo é um caminho incontornável e, um pouco por todo o país, as unidades
hoteleiras têm vindo a adotar políticas mais eficientes. Os apoios públicos são fundamentais para que
este processo acelere, mas sem a vontade de empresários e turistas o financiamento do Estado não
será suficiente para alcançarmos as metas definidas pela Organização das Nações Unidas, acredita a
secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. O presidente da Fundação INATEL, Francisco Madelino,
considera que as empresas não podem passar apenas esta responsabilidade para o cliente. Ambos
estarão hoje, a partir das 15 horas, a debater o turismo sustentável na segunda conferência dos
"Diálogos de Sustentabilidade", uma parceria entre a Global Media Group e a Fundação INATEL.

A secretária de Estado do Turismo disse, em entrevista ao JN na segunda-feira, que Portugal "é dos
poucos países que têm um plano de sustentabilidade para o turismo" e que até "vai um bocadinho mais à
frente que outros países". Rita Marques não tem dúvidas de que estamos no bom caminho. "Queremos
afirmar-nos continuamente como sendo o destino mais sustentável do Mundo", garantiu ao JN,
salientando ainda que, "a nível de política pública, temos tudo bem enquadrado" e "linhas de
financiamento disponíveis para empresários".
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Já são vários os exemplos da vontade das empresas introduzirem políticas mais sustentáveis no setor
hoteleiro em Portugal. Rita Marques destaca os "excelentes exemplos" de medidas de eficiência hídrica
em empreendimentos turísticos no Algarve, com grandes resorts de golfe a usarem águas pluviais. O
presidente da Fundação INATEL lembra que as unidades hoteleiras da fundação tiveram sempre "uma
forte ligação a territórios onde era preciso preservar a cultura e os recursos naturais", o que considera
serem "as verdadeiras dimensões do turismo sustentável".

Obstáculos à sustentabilidade

O principal desafio à transição para um turismo sustentável, para os dois oradores da conferência dos
"Diálogos de Sustentabilidade", passará mesmo pelo equilíbrio entre apoios públicos e as decisões dos
profissionais do setor do turismo. A secretária de Estado do Turismo defende que terão de ser os
"empresários e turistas a fazerem uma escolha mais inteligente e sustentável". O presidente da
Fundação INATEL também concorda que "as empresas têm de dar o exemplo", mas "não devem passar
o esforço apenas para o cliente" ao pedir-lhe, por exemplo, que adote comportamentos de poupança
energética como "não lavar a toalha".

Para Francisco Madelino, mais do que medidas de poupança energética "da moda", como recuperar
edifícios para torná-los mais sustentáveis, é preciso apostar na proteção das comunidades locais e na
recuperação de florestas ardidas. A "proteção da vida terrestre" e a "ação climática" são precisamente
dois dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Agenda 2030, aprovada pelas
Nações Unidas em 2015. Metas ambiciosas que o presidente da Fundação INATEL acredita serem um
verdadeiro desafio, uma vez que "o turismo tem componentes muito poluidoras".

Para ambos, a disponibilidade dos recursos hídricos será outro dos maiores desafios. Rita Marques
lembra que a falta de água é um problema "que se vai agudizar" e que o Governo tem vindo a legislar
para que os empreendimentos turísticos tenham de ter já incluída esta preocupação na sua construção.

Os "Diálogos de Sustentabilidade" abordarão ainda outros objetivos da Agenda 20/30 para o
Desenvolvimento Sustentável da ONU como a "produção e consumo sustentáveis". No site do Centro
Regional de Informação das Nações Unidas, pode ler-se que este objetivo inclui "alcançar a gestão
sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais até 2030".

Arranca hoje o segundo de seis "Diálogos de Sustentabilidade", uma parceria entre a Global Media Group
e a Fundação INATEL. Dedicado ao "turismo sustentável", conta com a presença da secretária de Estado
do Turismo, Rita Marques, e o presidente da Fundação INATEL, Francisco Madelino. Pode assistir em
direto, a partir das 15 horas, através dos sites do JN, DN, Dinheiro Vivo e TSF; ou ao vivo, no INATEL
Albufeira Hotel.
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Alojamento Local: Lisboa e Porto recupera 2500 apartamentos
O mercado de Alojamento Local, apesar de manter a oferta 35% abaixo do pré-covid,
recuperou 2.500 fogos no último ano
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Arrendar casa sem pensar no câmbio. Revolut lança novo serviço
para quem gosta de viajar
A fintech Revolut lançou o "homes", uma extensão do serviço "stays" da plataforma e
que permite alugar casas de férias, sem stresses com pagamentos, sem pensar no
câmbio e com a promessa de um reembolso de parte do valor.

A Revolut, popular entre quem viaja para fora do país, lançou no final da semana passada um novo
serviço, chamado "homes", que possibilita o arrendamento temporário de casas para férias diretamente
através da aplicação da fintech.

Disponível no Reino Unido e na Europa, este serviço visa os cerca de 20 milhões de utilizadores da
aplicação e permite um reembolso de 4% do valor gasto (dependo do tipo de plano Revolut do
utilizador).

Segundo o comunicado enviado pela fintech, o objetivo é "ir ao encontro das necessidades dos clientes"
e reforçar a oferta da plataforma para os viajantes, sejam eles sejam nómadas digitais, casais em
viagem ou famílias inteiras.

Através da aplicação estes podem tratar da estadia, seja num hotel, num hostel ou numa casa, dos
seguros, e sem terem de se preocupar com câmbios.

Ao aceder ao serviço "stays" da app, os utilizadores podem encontrar o serviço "homes", onde está
listada a oferta de casas para alugar através da plataforma.

Os viajantes podem ainda aplicar uma série de filtros — imaginemos que procuram uma casa pet-friendly
— para ajustar a pesquisa às suas necessidades. Depois, é usar a app para reservar e pagar a estadia.

Em Portugal, a Revolut, empresa de serviços financeiros digitais sediada na Lituânia, tem cerca de 500
mil clientes.
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Mais de 40% dos seniores portugueses dá dinheiro aos filhos
todos os meses
Desperdiçada no emprego e ávida de viagens, a população com mais de 55 anos é “rede
de apoio" vital para os mais jovens, mas teme perder qualidade de vida com subida de
preços na habitação e energia.

Mais de metade dos agregados familiares seniores em Portugal (55,3%) tem duas fontes de rendimento
mensal – e em 13,4% dos casos até mais do que isso –, sendo que esta população composta por
pessoas com mais de 55 anos de idade constitui “uma rede de apoio para aqueles que lhes são mais
próximos”.

De acordo com o Barómetro do Consumidor Sénior em Portugal, a que o ECO teve acesso, 53% dos
seniores portugueses ajuda economicamente algum membro da sua família ou do círculo próximo.
Sobretudo os filhos (42%), enquanto o restante auxílio é prestado a outros familiares ou amigos. Os
resultados deste inquérito mostram que 74% dessas ajudas são mensais e que um em cada três
beneficiários depende mesmo delas para sobreviver.

Realizado pelo Centro de Investigación Ageingnomics, que foi criado há cerca de dois anos pela Fundação
Mapfre, este que é apresentado como o primeiro estudo a medir as prioridades e os padrões de
consumo dos portugueses com mais de 55 anos, aponta que quase metade dos inquiridos (48,8%)
consegue poupar ao final do mês. Entre os que têm capacidade de o fazer, a maioria (78%) diz poupar
menos de 30% dos rendimentos.

Se surgisse uma “despesa imprevista e inevitável” no valor de 1.000 euros no agregado familiar, 50%
teria de recorrer a poupanças e 23% admite que não a conseguiria suportar. Sem dinheiro, quase
metade pediria emprestado a um familiar ou amigo, 22% recorreria ao cartão de crédito e 27% a um
empréstimo bancário – uma opção que adquire maios importância à medida que o montante aumenta.
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Previsão da evolução das despesas em 2023

Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis; alimentação e bebidas não alcoólicas; e saúde.
São estas as três áreas em que é percecionada uma maior despesa, seguidas das comunicações e dos
transportes/mobilidade. É também com a casa e com a energia que mais preveem gastar no próximo
ano, sendo estas as rubricas que, “tendo em conta os preços atuais, mais põem em risco a qualidade de
vida” destas pessoas. Por outro lado, as despesas mais sacrificadas em 2023 serão nas áreas do ensino
/ educação, bebidas alcoólicas e tabaco, tecnologia e lazer.

Como crê que será a sua situação económica a partir de agora? 54% acredita que será igual ou melhor
do que a atual. Menos divididos e mais preocupados estão os 1.100 inquiridos em agosto quanto ao
atual sistema de pensões. Dois em cada três (65%) sentem que “está em risco em relação ao futuro” e
há ainda 20% que não sabe responder a isso. São os mais jovens entre os mais velhos (faixa dos 55 –
60 anos) os que mais desconfiam da sustentabilidade da Segurança Social, com a percentagem a chegar
aos 75%. Com que idade começaram a planear a reforma? 36% fê-lo antes dos 45 anos, enquanto
16% esperou até depois dos 60 – e percentagem semelhante assume que ainda não o fez.

Esta geração goza de boa saúde física e económica. Portugal está nas melhores condições para
beneficiar da silver economy, um novo vetor económico que pode contribuir para o país com novos
empregos e produção de riqueza. Economia Prateada - Barómetro do Consumidor Sénior em Portugal

“A maioria dos seniores portugueses poupa todos os meses, é capaz de assumir despesas imprevistas e
permitir-se ajudar pessoas próximas, geralmente os seus filhos. (…) Esta geração goza também de boa
saúde física e económica, de acordo com os dados disponíveis e as conclusões deste barómetro. Assim
sendo, Portugal está nas melhores condições para beneficiar da silver economy (economia prateada),
um novo vetor económico que pode contribuir para o país com novos empregos e produção de riqueza”,
lê-se nas conclusões deste estudo.

Do talento desaproveitado à vontade de viajar

Em Portugal, onde a esperança média de vida quase toca nos 81 anos, há 3,87 milhões de pessoas com
mais de 55 anos, o que corresponde a 37% da população portuguesa. Mais de sete em cada dez
possuem casa própria (em 52% dos casos já está paga), enquanto 18% arrenda a preço de mercado –
uma percentagem que aumenta à medida que as pessoas envelhecem. A esmagadora maioria (71%) diz
já não ter intenção de mudar de residência. E aceitaria viver num lar de idosos? Quase metade (47,3%)
ainda não decidiu e 23% responde que não.

O estudo com o título “Economia Prateada” será apresentado esta manhã num hotel de Lisboa, num
evento em que participam o CEO da Mapfre Portugal, Luís Anula, o secretário de Estado do Tesouro,
João Nuno Mendes, ou José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores
(APS). Comprova que os portugueses com mais de 55 anos não deixaram de viajar com a pandemia
(73% saiu durante dois ou mais dias em lazer nesse período) e que em 2023 tencionam fazê-lo com
maior frequência (85,4%), sendo os destinos nacionais fora do seu distrito (57,9%) os favoritos,
seguidos das viagens pela Europa (31,3%).

Frequência de viagens por lazer ou turismo desde o início da pandemia

Aliás, no que toca à perceção da imagem de Portugal, é nos aspetos relacionados com o turismo que
surge a melhor classificação (média de 8,39, numa escala de 1 a 10). Pelo contrário, é no capítulo das
oportunidades de emprego e empreendedorismo (5,55) e da atividade profissional (5,88) que o país
pontua pior, na perspetiva dos maiores de 55 anos. Dois em cada três lamentam que o mercado de
trabalho não valorize suficientemente a sua experiência e conhecimentos.

“A população silver é uma força motriz do turismo português, já que a maioria viaja e está disposta a
viajar mais num futuro próximo. Ao mesmo tempo, valoriza muito Portugal como destino turístico, mas
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também como um destino de aposentação. Por outro lado, é muito crítica em relação ao mercado de
trabalho e à falta de oportunidades para o talento sénior”, lê-se neste estudo elaborado pela Fundação
Mapfre, que é a primeira atividade do Centro de Investigación Ageingnomics fora de Espanha.

Num capítulo feito em colaboração com a Google, este barómetro evidencia ainda que a população
digital sénior portuguesa está informada sobre a atualidade política e económica: 29% está a par das
últimas notícias online sobre estes grandes temas, sendo 56% mais provável encontrar alguém bem
informado nesta faixa etária do que nas restantes idades; e 48% pertence ao segmento Avid Investors
(investidores ativos que se informam online), enquanto abaixo dos 55 anos a percentagem fica-se pelos
39%.

E no campo da sustentabilidade, o que estão os seniores portugueses dispostos a fazer para assegurar
uma produção mais sustentável e uma menor emissão de CO2 para o ambiente? 85% a modificar os
hábitos de consumo, 81% no consumo energético e 75% a votar em partidos que deem prioridade à
transição ecológica. Ao invés, alterar os hábitos de transporte (55%), investir no seu próprio sistema de
produção e consumo de energia (49%) e assumir custos mais elevados em alguns aspetos do seu
consumo diário (37,6%) estão entre as opções menos escolhidas pelos maiores de 55 anos.
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Ryanair traz a Portugal mais de 2 mil milhões de euros por ano
Nas duas décadas de presença no mercado nacional, a companhia aérea 'low-cost' já foi
responsável por um contributo de 15 mil milhões de euros para a economia portuguesa.

A Ryanair e os seus passageiros contribuem com mais de 2 mil milhões de euros por ano para a
economia portuguesa, tendo já participado com 15 mil milhões de euros ao longo de duas décadas. Num
evento para assinalar os 20 anos em Portugal, a "low-cost" divulgou um estudo independente da PwC
que revela ainda que já voaram com a Ryanair mais de 85 milhões de passageiros desde 2003. Quanto a
postos de trabalho, a empresa contribui com 80.000 por ano. Estando atualmente a operar 160 rotas a
partir de seis aeroportos portugueses, nos próximos anos a "low-cost" quer investir mais de 20 mil
milhões de euros em novos aviões B737 (mais ecológicos) e está a analisar um potencial investimento
de 50 milhões de euros numa instalação de manutenção que poderá vir a ser construída no Porto -
sendo Espanha outra opção. Até 2027, a companhia espera um aumento de tráfego de e para Portugal
de 36%, (11 para 15 milhões de passageiros/ ano) e a criação de 600 postos de trabalho. No evento
dos 20 anos onde se partilharam estes dados, o presidente executivo da "low-cost", Michael O’Leary,
explicou como a atual situação de inflação pode ajudar neste crescimento e ser positiva para a Ryanair -
ao direcionar os cidadãos para os preços mais acessíveis. A companhia lembrou ainda as vantagens
competitivas que tem hoje, ao deter novos aviões, mais verdes, eficientes e que consomem menos
combustível, tendo conseguido também assegurar combustível a cerca de 64 dólares por barril, abaixo
da média dos concorrentes. Com estes vetores, apesar dos avisos recentes de O’Leary sobre uma
subida inevitável dos preços, a companhia consegue passar tarifas mais baixas, garantiu. O’Leary
aproveitou ainda a ocasião para voltar a pedir a abertura de mais slots no aeroporto de Lisboa e uma
inversão do imposto da taxa de carbono dos voos, concentrando a aposta em aviões mais eficientes.
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Ryanair prevê aumentar tráfego de passageiros para Portugal em
36% até 2027 - TNEWS
TNEWS Em Foco

“A contínua má utilização de slots na Portela, tanto a TAP como a easyJet que têm slots na Portela não
as estão a utilizar, estão a bloquear essas slots e a impedir a Ryanair de crescer, de criar mais emprego
e de trazer mais passageiros para Lisboa”, afirmou o CEO durante um evento que decorreu esta terça-
feira e que assinalou os 20 anos da chegada da transportadora aérea a Portugal, acusando a companhia
aérea nacional de não usar cerca de 30% dos slots no Aeroporto de Lisboa. “Até ao último inverno, a
Ryanair tinha sete aeronaves baseadas na Portela durante o inverno, mas tivemos de reduzir para quatro
este verão porque a TAP recuperou essas slots e, no entanto, não as está a utilizar”, ressalvou.

Para a companhia aérea crescer nos próximos anos em Portugal, necessita, segundo Michael O’Leary,
“de mais slots na Portela, de abrir um aeroporto no Montijo e de inverter a taxa ambiental em Portugal
(…) isto permitiria à Ryanair colocar mais aeronaves no país, criar mais emprego e, durante o período
dos próximos quatro ou cinco anos, aumentar os gastos anuais dos passageiros da Ryanair em Portugal
de dois mil milhões para três ou quatro mil milhões de euros”.

No entanto, Eddie Wilson, CEO da Ryanair DAC, ressalva que não é contra os impostos ambientais,
avançando que a companhia aérea encomendou 150 novos aviões Boeing 737, que são mais ecológicos
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e que reduzirão o combustível e as emissões de CO2 em 16%. “Queremos que todos paguem a sua
quota-parte. Investimos 20 mil milhões de euros em novas encomendas de aeronaves que utilizam 8%
menos combustível, emitem 40% menos emissões sonoras e têm capacidade para 8% mais
passageiros”.

De acordo com o estudo da PwC, nos últimos 20 anos, a Ryanair e os seus passageiros contribuíram
com mais de 15 mil milhões de euros para a economia portuguesa; e transportadora aérea contribuiu
com 80.000 postos de trabalho, por ano, no país. Atualmente, a companhia aérea opera 160 rotas, a
partir de 6 aeroportos portugueses.

Até 2027, a Ryanair quer aumentar os passageiros anuais em Portugal de 11 milhões para 15 milhões;
criar até 600 postos de trabalho em Portugal, entre pilotos, pessoal de cabine, profissionais de
tecnologias da informação, engenheiros; e potencialmente investir 50 milhões de euros numa instalação
de manutenção no Porto, que criará 250 postos de trabalho.

Michael O’Leary destaca que a Ryanair é a única companhia aérea na Europa que está a transportar
agora mais passageiros do que antes da pandemia. “Estamos a operar este verão a 115% da nossa
capacidade pré-covid, a TAP está a operar a cerca de 70% da capacidade pré-covid e a easyJet a cerca
de 80%”.

Quando questionado sobre a inflação, O’Leary defendeu que a mesma pode ser positiva para o
crescimento da companhia, notando que historicamente os períodos de inflação elevada foram bons para
o crescimento da empresa. “As pessoas não param de voar, começam é a voar em companhias mais
baratas e ficam muito mais sensíveis ao preço”, notou O’Leary, destacando que o aumento de preços
beneficia as companhias low-cost e que “a procura e as reservas continuam muito fortes”.

A secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, presente na cerimónia de
aniversário, sublinhou o “grande contributo” da companhia aérea para a retoma do turismo, após a
pandemia. “Felizmente, temos várias companhias aéreas a crescer com este ritmo e com esta
dimensão, naturalmente a Ryanair é um excelente exemplo por ter dado um contributo muito relevante
durante estes 20 anos, espero que continue assim, mas temos outras companhias aéreas com quem
temos trabalhado, temos 65 companhias aéreas, servimos mais de 160 cidades nas nossas rotas, que
temos vindo a dinamizar e que, neste momento, já estão com um nível muito idêntico ao de 2019”,
disse a governante.
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Moedas quer Centro Ibérico da Ryanair de 50 milhões de euros
em Lisboa
Companhia aérea está a estudar a construção de um Centro de T reino Ibérico no Porto
ou em Madrid, mas Carlos Moedas quer esse investimento feito em Lisboa.

Carlos Moedas quer fintar o Porto e Madrid e levar para Lisboa o novo Centro de Formação da Ryanair,
orçado em 50 milhões de euros. A low cost irlandesa está a estudar a melhor localização para construir
um novo centro de treino na Península Ibérica e na equação estão, para já, a Invicta e a capital do país
vizinho. O futuro empreendimento foi anunciado no passado mês de setembro, pelo CEO da companhia,
Michael O"Leary, que deixou claro que o desempate entre as duas cidades irá depender dos incentivos e
das condições oferecidas. Lisboa não entrou na equação porque a capacidade da Portela está esgotada e
o crescimento da Ryanair na capital estagnou devido à falta de slots. Já a norte, a transportadora
irlandesa é a companhia aérea número um a operar no aeroporto Francisco Sá Carneiro, pelo que,
estrategicamente, e com um horizonte de crescimento à frente na Invicta, faz mais sentido,
estrategicamente, investir num centro no Porto. Mas Carlos Moedas não concorda e admite que quer
captar o investimento para a capital. "Farei tudo o que puder para que a Ryanair estabeleça aqui mais um
centro de inovação em Lisboa. Vamos tentar estar nesta corrida. É uma concorrência não entre cidades
do mesmo país, mas entre cidades de toda a Europa", admitiu ontem aos jornalistas, à margem
cerimónia que assinalou o 20.º aniversário da transportadora a operar em Portugal. Apesar de as duas
cidades portuguesas quererem entrar na corrida, a vizinha Espanha poderá chegar primeiro à meta. O
presidente executivo da companhia, que confirmou que, até ao final deste ano, a localização do projeto
ficará definida, assumiu que o país vizinho apresenta vantagens face a Portugal, nomeadamente no que
respeita aos custos. "Madrid está melhor conectada e é mais barato ter engenheiros lá", apontou Eddie
Wilson. Além da Península Ibérica, a companhia de baixo-custo irlandesa está ainda a estudar a abertura
de um segundo Centro de Formação na Polónia ou na Eslováquia. O investimento faz parte da estratégia
de crescimento da transportadora que pretende contratar mil pilotos nos próximos oito meses e três mil
tripulantes de cabine até ao próximo verão. Ryanair entra no Beato A apenas dois dias da apresentação
oficial da Unicorn Factory Lisboa, Carlos Moedas conseguiu convencer os irlandeses da Ryanair a juntar-
se àquele que apelida de o seu "grande projeto de inovação". O CEO e o presidente executivo da low
cost estiveram ontem de manhã na capital, para a cerimónia que assinalou o 20.º aniversário da
transportadora a operar em Portugal, e o presidente da Câmara de Lisboa não perdeu a oportunidade. A
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conversa começou cedo e acabou com um aperto de mãos. "Vamos anunciar esta semana a Fábrica de
Unicórnios, aquele que é o meu grande projeto de inovação, para que Lisboa seja a capital da inovação
da Europa, e hoje tive a boa notícia de que a Ryanair vai participar também neste projeto", confirmou o
autarca aos jornalistas, à margem do evento. A Unicorn Factory Lisboa irá nascer no Hub Criativo do
Beato e a primeira apresentação pública do projeto está marcada para amanhã de manhã. Além de
Moedas, estarão presentes o fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, e o diretor executivo da
Startup Lisboa, Gil Azevedo. A biotecnologia, os recursos humanos ou a aviação são algumas das áreas
daquela que será a nova casa que irá colocar frente-a-frente startups em início de vida e gigantes dos
negócios. "A Unicorn Factory Lisboa será a casa desse crescimento para que as empresas pequenas
possam ser grandes com a ajuda de grandes empresas, com experiência na inovação, como é o caso da
Ryanair. Mais do que o valor [investido] é a capacidade de colaboração. Queremos dar oportunidade às
pequenas empresas de poderem trabalhar com estas grandes empresas e fazer com que a economia
aconteça", adiantou o presidente da autarquia.

Novo aeroporto O autarca aproveitou a sua intervenção para apelar, uma vez mais, a uma decisão
sobre a construção de um novo aeroporto na capital portuguesa. "Precisamos de um novo aeroporto e
já. Precisamos de um novo aeroporto e precisamos dessa decisão. O presidente da Câmara de Lisboa
estará aqui para decidir, para ajudar na decisão, para estar do lado da decisão. Mas nós precisamos de
um novo aeroporto já para Lisboa, um novo aeroporto internacional", reiterou. Carlos Moedas elogiou
ainda a operação de duas décadas da Ryanair no país, aplaudindo o impacto do negócio da
transportadora nas contas nacionais. Segundo dados de um relatório da PWC, apresentado pela low
cost, os gastos dos turistas que chegam a Portugal com a Ryanair têm um impacto anual de mais de
dois mil milhões de euros no PIB nacional.
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Dois fogos responsáveis por 98% da área ardida no Algarve este
ano
Dois incêndios registados no verão no Algarve, em Faro e Silves, representam 98% da
área ardida este ano na região, disse hoje o comandante regional da Autoridade Nacional
de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Os incêndios que deflagraram em Gambelas (Faro) e em São Marcos da Serra (Silves), no mês de julho,
consumiram, em conjunto, uma área aproximada de 2.000 hectares, tendo sido registados ao todo, no
Algarve, um total de 209 incêndios rurais, referiu Vítor Vaz Pinto durante o balanço do programa Algarve
Seguro.

De acordo com os dados do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) do Algarve,
apresentados pelo comandante regional da ANEPC, a grande maioria dos incêndios registados no Algarve
causou menos de um hectare de área ardida, sendo que é nos povoamentos que se concentra a maior
parte da área ardida.

O incêndio que deflagrou na noite de 12 de julho em Gambelas (Faro) – e se alastrou depois ao concelho
vizinho de Loulé -, consumiu uma área aproximada de 700 hectares, tendo o custo estimado da
operação de combate rondado os 262 mil euros.

Já o fogo registado em São Marcos da Serra (Silves), em 25 de julho, causou uma área ardida de 1.321
hectares, tendo o custo estimado da operação sido de 137 mil euros.

Segundo Vítor Vaz Pinto, este foi um verão com “maior procura operacional”, tendo o número de
ocorrências mensais aumentado 19% em relação à média dos últimos cinco anos.

De acordo com o comandante regional da ANEPC, 98% dos incêndios registados na região foram
dominados durante o ataque inicial.

Aquele responsável notou ainda que 55% das ocorrências são “falsos alarmes”, correspondendo, por
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exemplo, a queimas autorizadas.

A sessão de apresentação do balanço do programa Algarve Seguro, que decorreu no edifício da Região
de Turismo do Algarve, foi presidida pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

Na ocasião, além da ANEPC, também a PSP, a GNR e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
apresentaram o balanço da sua atividade operacional durante o verão, assim como a Autoridade
Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).
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Dois fogos responsáveis por 98% da área ardida no Algarve este
ano
Dois incêndios registados no verão no Algarve, em Faro e Silves, representam 98% da
área ardida este ano na região, disse hoje o comandante regional da Autoridade Nacional
de Emergência e Proteção Civil

Dois incêndios registados no verão no Algarve, em Faro e Silves, representam 98% da área ardida este
ano na região, disse hoje o comandante regional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
(ANEPC).

Os incêndios que deflagraram em Gambelas (Faro) e em São Marcos da Serra (Silves), no mês de julho,
consumiram, em conjunto, uma área aproximada de 2.000 hectares, tendo sido registados ao todo, no
Algarve, um total de 209 incêndios rurais, referiu Vítor Vaz Pinto durante o balanço do programa Algarve
Seguro.

De acordo com os dados do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) do Algarve,
apresentados pelo comandante regional da ANEPC, a grande maioria dos incêndios registados no Algarve
causou menos de um hectare de área ardida, sendo que é nos povoamentos que se concentra a maior
parte da área ardida.

O incêndio que deflagrou na noite de 12 de julho em Gambelas (Faro) – e se alastrou depois ao concelho
vizinho de Loulé -, consumiu uma área aproximada de 700 hectares, tendo o custo estimado da
operação de combate rondado os 262 mil euros.

Já o fogo registado em São Marcos da Serra (Silves), em 25 de julho, causou uma área ardida de 1.321
hectares, tendo o custo estimado da operação sido de 137 mil euros.

Segundo Vítor Vaz Pinto, este foi um verão com “maior procura operacional”, tendo o número de
ocorrências mensais aumentado 19% em relação à média dos últimos cinco anos.

De acordo com o comandante regional da ANEPC, 98% dos incêndios registados na região foram
dominados durante o ataque inicial.

Aquele responsável notou ainda que 55% das ocorrências são “falsos alarmes”, correspondendo, por
exemplo, a queimas autorizadas.
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A sessão de apresentação do balanço do programa Algarve Seguro, que decorreu no edifício da Região
de Turismo do Algarve, foi presidida pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

Na ocasião, além da ANEPC, também a PSP, a GNR e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
apresentaram o balanço da sua atividade operacional durante o verão, assim como a Autoridade
Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

MAD // MCL
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Dois fogos responsáveis por 98% da área ardida no Algarve este
ano - Impala
Dois incêndios registados no verão no Algarve, em Faro e Silves, representam 98% da
área ardida este ano na região, disse hoje o comandante regional da Autoridade Nacional
de Emergência e Proteção Civil. - Impala

Os incêndios que deflagraram em Gambelas (Faro) e em São Marcos da Serra (Silves), no mês de julho,
consumiram, em conjunto, uma área aproximada de 2.000 hectares, tendo sido registados ao todo, no
Algarve, um total de 209 incêndios rurais, referiu Vítor Vaz Pinto durante o balanço do programa Algarve
Seguro.

De acordo com os dados do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) do Algarve,
apresentados pelo comandante regional da ANEPC, a grande maioria dos incêndios registados no Algarve
causou menos de um hectare de área ardida, sendo que é nos povoamentos que se concentra a maior
parte da área ardida.

O incêndio que deflagrou na noite de 12 de julho em Gambelas (Faro) – e se alastrou depois ao concelho
vizinho de Loulé -, consumiu uma área aproximada de 700 hectares, tendo o custo estimado da
operação de combate rondado os 262 mil euros.

Já o fogo registado em São Marcos da Serra (Silves), em 25 de julho, causou uma área ardida de 1.321
hectares, tendo o custo estimado da operação sido de 137 mil euros.
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Segundo Vítor Vaz Pinto, este foi um verão com “maior procura operacional”, tendo o número de
ocorrências mensais aumentado 19% em relação à média dos últimos cinco anos.

De acordo com o comandante regional da ANEPC, 98% dos incêndios registados na região foram
dominados durante o ataque inicial.

Aquele responsável notou ainda que 55% das ocorrências são “falsos alarmes”, correspondendo, por
exemplo, a queimas autorizadas.

A sessão de apresentação do balanço do programa Algarve Seguro, que decorreu no edifício da Região
de Turismo do Algarve, foi presidida pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

Na ocasião, além da ANEPC, também a PSP, a GNR e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
apresentaram o balanço da sua atividade operacional durante o verão, assim como a Autoridade
Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

MAD // MCL
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PSP. Duas novas equipas de intervenção rápida no Aeroporto de
Faro
As equipas integrarão a divisão de segurança do aeroporto. MAI garante “compromisso
para com o Algarve”.
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″Redistribuição do efetivo.″ Algarve vai ter 60 novos polícias e
duas novas equipas no aeroporto
José Luís Carneiro garante que os polícias recém-formados permitem ″uma redistribuição
do efetivo no território nacional″.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou, esta terça-feira, o reforço de mais 60
elementos para o Comando Distrital de Faro da PSP.

"Este passo que damos aqui no Algarve só foi possível com a colocação de mais 900 polícias, que há
poucas semanas terminaram a sua formação em Torres Novas. Este reforço, muito substantivo, de
polícias recém-formados, veio permitir uma redistribuição do efetivo no território nacional, sendo possível
já termos aqui hoje 45 novos agentes da autoridade que chegarão aos 60", afirmou o ministro.

O comando de Faro da PSP vai passar a ter mais 60 efetivos, reforço que permitirá criar duas novas
equipas de intervenção rápida na divisão de segurança do Aeroporto de Faro.

Segundo Dário Prates, a PSP possui atualmente no Algarve 835 agentes, número agora reforçado com a
abertura de 60 novas vagas, que representam mais do que a meia centena de novos agentes que
entraram no comando nos últimos seis anos, desde 2016, ano em que havia 831 agentes.

O responsável falava durante uma cerimónia no comando de Faro da PSP, presidida pelo ministro da
Administração Interna, José Luís Carneiro, em que estiveram também presentes parte dos 60 agentes
que vão desempenhar funções em Faro, 45 dos quais já se encontram a trabalhar no comando.

A entrada de novos agentes vai permitir criar duas novas equipas de intervenção rápida para o
aeroporto, aumentando a capacidade de reação e intervenção rápida em todo o comando, antevendo já
as novas atribuições que a PSP vai assumir no âmbito do controlo fronteiriço, referiu Dário Prates.

Sublinhando que os meios são sempre "por definição, escassos", o responsável enalteceu, no entanto, a
"resposta muito positiva" no âmbito das necessidades identificadas, apontando a segurança
aeroportuária e o policiamento de proximidade como dois dos principais eixos a apostar com este
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reforço.

Alguns dos polícias colocados em Faro ainda estão a frequentar cursos de especialização, entre outros,
sendo que a apresentação da generalidade dos novos agentes "decorrerá nas próximas semanas".

Já os agentes que iniciarão funções na divisão aeroportuária terão agora pela frente uma fase de
formação específica, acrescentou.

Ainda segundo Dário Prates, apenas 7% do efetivo do comando distrital de Faro da PSP é do sexo
feminino, sendo a média de idades dos agentes de 47,8 anos.

Na cerimónia, José Luís Carneiro notou que este reforço "só é possível devido à colocação de 900 novos
polícias que terminaram agora a sua formação".

De acordo o governante, o reforço no número de agentes e a criação de duas novas equipas no
Aeroporto de Faro "integra um conjunto mais vasto de medidas de reestruturação" que irão ser
tomadas.

O ministro da Administração Interna lembrou também que há um investimento previsto de 600 milhões
de euros até 2026, dirigido, nomeadamente, à modernização de infraestruturas e à aquisição de
equipamento.
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Associação de Futebol do Algarve condecorada com Medalha de
Honra ao Mérito Desportivo - Postal do Algarve
João Paulo Correia atribuiu à AFA o diploma e a medalha pelos serviços prestados em prol
do desporto nacionalJoão Paulo Correia atribuiu à AFA o diploma e a medalha pelos
serviços prestados em prol do desporto nacional

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) foi condecorada, por intermédio do secretário de Estado da
Juventude e do Desporto, com a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo, durante a Gala do Centenário
da Instituição, realizada recentemente no Grande Auditório do Campus de Gambelas da Universidade do
Algarve, na presença de mais de 400 pessoas.

João Paulo Correia concedeu à AFA o diploma e a medalha pelos serviços prestados em prol do desporto
nacional e pela continuidade ou repetição de ações ou factos relevantes prestigiando o desporto nacional
e o nome do país.

O evento contou também com Reinaldo Teixeira, presidente da Direção da AFA, Custódio Moreno, diretor
regional do Instituto Português do Desporto e Juventude, José Apolinário, presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, João Fernandes, presidente da Região de Turismo
do Algarve, vários representantes dos executivos e presidentes das Câmaras Municipais do Algarve,
Fernando Gomes, presidente da Direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), representantes da
Liga Portugal e da Universidade do Algarve, Alves Caetano, presidente da Mesa da Assembleia Geral da
AFA, restantes membros da Direção, representantes das Associações Distritais e Regionais de Futebol,
entre outras entidades públicas de relevo, para além de membros dos Órgãos Sociais e diversos agentes
desportivos de todos os clubes e núcleos de árbitros filiados.

Marcaram igualmente presença deputados da Assembleia da República eleitos pelo Algarve, o Embaixador
José do Amaral Souza Neto, Cônsul-Geral do Brasil em Faro, e membros do Corpo Consular creditado
no Algarve, Presidentes das principais Associações empresariais do Algarve, Presidente do Conselho de
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Arbitragem da FPF, muitos sócios de classe da FPF e Presidentes e representantes das outras
Associações Distritais e Regionais de Futebol do país e das várias associações de modalidades
desportivas no Algarve.
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