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REQUALIFICAÇÃO.  VAMOS PROJETOS 

6 milhões C 
para proteger 
a costa algarvia 

Um investimento de 6 mi-
lhões de euros está a ser realiza-
do no Algarve em obras de pro-
teção e requalificação da costa, 
segundo dados do Ministério do 
Ambiente. A intervenção mais 
cara (2,5 milhões de euros) diz 
respeito a uma operação no cais  

da ilha de Tavira, que contem-
pla a criação, requalificação e 
valorização das infraestruturas 
de acostagem e das áreas adja-
centes. A obra deverá ficar con-
cluída em outubro. 

Outra intervenção em curso é 
a alimentação artificial e o re-
forço do cordão dunar na praia 
de Alvor nascente (Portimão), 
que representa um investimen-
to de quase dois milhões de eu-
ros. A obra está interrompida 
até ao final de setembro. 
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Turismo de luxo, 
negócios e lazer 
animam as quatro 
marinas algarvias 
Jantares em iates ou em restaurantes exclusivos 
junto aos pontões, compras nas lojas, ou simples 
passeios a pé, depois de um dia de praia, para 
contemplar as embarcações, são mais-valias que 
atraem milhares de pessoas aos centros de turismo 
náutico de Vilamoura, Albufeira, Portimão e Lagos 

Paulo Lourenço 
jplourenco@jn.pt 

antares românticos a bordo 
de um sumptuoso iate de re-
creio, ou encontros de negó-
cios nas esplanadas em vol-
ta do pontão, mas também 
passeios a pé e compras nas 
lojas de recordações são o 
quotidiano das quatro mari-

 

nas do Algarve, por estes dias, a mais 
movimentada região do país, com cen-

 

• \›4»..« 
tenas de milhares de pessoas em gozo 
de férias. Mas, a par do acolhimento de 
turismo náutico, estes são espaços que 
valorizam economicamente as cida-
des, com a criação de vários ramos de 
negócio e indústrias próprias. 

Inaugurada em 1974, Vilamoura foi 
a primeira marina em Portugal e a úni-
ca em todo o país durante 20 anos, 
quando nasceu a de Lagos. No Algarve, 
seguiu-se Portimão, em 2000, e Albu-
feira, em 2003, a par de outras que fo-
ram aparecendo pelo resto do territó-
rio nacional. Desde cedo estes espaços 
se notabilizaram pela capacidade de 
atração de visitantes. 

"As marinas funcionam como polo 
de agregação da náutica e das áreas que 
lhes estão adjacentes, quer direta quer Restaurantes e bares da Marina de Lagos a 

1 
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aera visitantes a todas as horas do dia 

iç Marina de Porti-
mão alia a praia a 
uma panorâmica 
única sobre a foz 
do rio Arade 

Is  Passeios pela Ma-
rina de Vilamoura, a 
partir do final da tar-
de, são um clássico 
na época de verão, 
para turistas nacio-
nais e estrangeiros 

•A Marina de Lagos 
está ligada por uma 
ponte levadiça ao 
Centro Histórico da 
cidade algarvia, capi-
tal dos descobrimen-
tos portugueses. 
Inaugurada em 1994, 
conheceu grande di-
nâmica nos últimos 
anos 
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T Marina de Albufeira, 
inaugurada em 2.003, 
atrai muito 
público jovem 

E- Marina de Vilamoura, a 
mais antiga do país e a mais 
procurada

 

do Algarve nestes 
dias de verão, oferece espaços 
de restauração cuidados e foi 
eleita já este ano como a Me-
lhor Marina Internacional 

indiretamente, desde a mecânica na-
val, às oficinas de manutenção e repa-
ração de barcos, ou o abastecimento de 
combustível, bem como o alojamento 
turístico, a restauração ou o próprio co-
mércio ligado ao setor. Tudo isto cria 
oportunidades de negócio e emprego 
nas cidades", explica, ao JN Urbano, 
Fátima Catarina, vice-presidente da 
Região de Turismo do Algarve. 

Mas as marinas são também locais de 
passeio, convívio e compras. Em Vila-
moura, por exemplo, a partir do meio 
da tarde, começam a chegar os turistas 
depois de um dia de praia. Comer um 
gelado, andar a pé e fotografar as lu-
xuosas embarcações ali estacionadas 
são práticas habituais. "As marinas são 
locais muito apetecíveis pela tranqui-
lidade e beleza", adianta Isolete Cor-
reia, diretora da Marina de Vilamoura. 

Menos movimentadas, mas com 
uma oferta requintada e grande dinâ-
mica, as marinas de Portimão e Albu-
feira, as mais jovens da região, distin-
guem-se pelos edifícios coloridos de 
habitação em volta. Já em Lagos, é a 
restauração diversificada e os bares 
que asseguram-clientela a todas as ho-
ras do dia. O espaço está ainda ligado 
por uma ponte levadiça ao Centro His-
tórico da cidade, o que assegura um 
vaivém constante de visitantes. 

VILAMOURA NO TOP MUNDIAL 

Mas as marinas são, na sua essência, 
centros de acolhimento de turismo 
náutico, um segmento que valoriza as 
cidades onde estão instaladas. "A 
maioria dos nossos clientes tem aqui 
os barcos todo o ano, mas há também 
aqueles que alugam embarcações, so-
bretudo nesta altura, para passeios que 
podem ser de um dia ou de uma sema-
na", explica Isolete Correia. 

Por outro lado, apesar de ter alguns 
picos de sazonalidade, o turismo náu-
tico apresenta bons indicadores ao 
longo de todo o ano. "O Algarve tem 
condições únicas para a navegação e 
também para os desportos náuticos", 
justifica Fátima Catarina, acrescen-
tando que 50% dos clientes das mari-
nas são portugueses e britânicos. Es-
panhóis, holandeses e alemães são as 
outras nacionalidades mais comuns. 

Finalmente, destaque para o forte re-
conhecimento internacional da Mari-
na de Vilamoura. Em 2019 obteve, 
pelo oitavo ano consecutivo, a distin-
ção de Melhor Marina de Portugal, 
pela Publituris Portugal Trade Awards. 
Conquistou o título internacional 
"Marina of Distinction", por ter rece-
bido, consecutivamente, no triénio 
2015 a 2017, o prémio de melhor ma-
rina internacional, atribuído pela The 
Yatch Harbour Association e já este 
ano foi eleita a melhor marina inter-
nacional também pela TYHA. • 
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A peça de teatro que 
une Vila do Conde 

Mergulho na história c a 
cidade, representada por 

quem a viveu, envolve mais 
de 400 atores e afirma-se 
como o maior espetáculo 
teatral de rua do país P. 6-7 
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DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreira@ionline.pt 

O Algarve continua a ser a região 
de eleição dos portugueses no 
que diz respeito ao destino de 
férias. A garantia é dada ao i pelo 
OLX, plataforma onlíne de clas-
sificados, que refere que, de janei-
ro a julho, o distrito de Faro 
registou uma procura de casa 
para férias a rondar os 57%. Ain-
da assim, o valor é menor do 
que o registado em igual perío-
do do ano passado: 61,2%. 

No top dos distritos mais pro-
curados, seguem-se Leiria (8,9%), 
Setúbal (7,4%), Braga (4,4%) e 
Porto (2,7%). À exceção destes 
dois últimos distritos, que regis-
taram um ligeiro aumento, todos 
diminuíram na procura de casa  

em relação ao período homólo-
go do ano anterior. 

Ao i, o OLX explica ainda que, 
no distrito de Faro, os locais mais 
procurados são Monte Gordo, 
Vila Nova de Cancela e Vila Real 
de Santo António. Logo a seguir 
estão posicionados Alvor e Por-
timão. Com percentagem menor, 
seguem Albufeira, Armação de 
Pera, Silves, Quarteira, Alman-
cil e Boliqueime. 

No que diz respeito à média de 
preços das casas (por semana), 
Santarém foi o distrito a mos-
trar uma variação maior em rela-
ção a igual período do ano pas-
sado. Em 2019, o preço médio 
de uma casa por semana neste 
distrito é de 764 euros, enquan-
to há um ano era de 452 euros, 
oque significa uma variação de  

41 %. Segue-se Beja, que regista 
um crescimento de 8%, situan-
do-se agora numa média de 459 
euros por semana no preço das 
casas de férias. Ao contrário, 
Coimbra foi o distrito a registar 
uma menor diminuição de pre-
ço: -16%. O preço médio fixa-se 
nos 285 euros. 

Ainda segundo a plataforma 
de vendas eletrónicas, em Faro 
todas as tipologias de casas (11., 
T2, T3 e T4) registaram um ligei-
ro aumento no preço este ano 
em relação ao ano passado, reve-
lando preços médios entre os 
361 e os 957 euros, conforme a 
tipologia escolhida. Apenas um 
apartamento de tipologia T5 mos-
trou um decréscimo de 11%, com 
um preço de 1118 euros. 

Ao i, o OLX avança que até ao  

dia 6 de agosto a plataforma 
tinha disponíveis 2536 anúncios 
para casas de férias. Até ao final 
de julho, já tinham sido realiza-
dos 192 749 contactos com o 
objetivo de arrendar casa para 
férias, um valor que represen-
ta um aumento de 24% desde o 
início do ano. 

Já numa análise realizada em 
junho deste ano, o OLX tinha 
avançado que o Algarve conti-
nuava a ser a zona preferida dos 
portugueses para passar as férias 
de verão, sendo igualmente, naque-
la altura, o distrito de Faro o que 
mostrava maior procura: 64,5%. 

De janeiro a junho, 
a procura dos 

portugueses por 
casas de férias em 

Faro rondou os 57% 

Santarém foi o 
distrito onde o valor 

das casas de férias 
mais subiu: 41% 

para os 764 euros 

Na zona do Algarve, Monte 
Gordo, Vila Nova de Cancela 
e Vila Real de Santo António 
são os locais onde a procura 
de casa de férias é maior 

MENOS TURISTAS EM JULHO No 
que diz respeito ao número de 
turistas, o Algarve registou uma 
queda no mês passado, onde a 
taxa de ocupação global média 
por quarto foi de 82,5%, ou seja, 
3% abaixo do valor verificado no 
ano passado, revelou ao i a Asso-
ciação dos Hotéis e Empreen-
dedorismos Turísticos do Algar-
ve (AHETA). Ainda, assim, nem 
tudo foi mau: o volume de ven-
das manteve-se inalterado quan-
do comparado a igual período 
do ano passado, registando um 
aumento acumulado de 2,7% 
desde janeiro deste ano. 

Tal como aconteceu com os hotéis, 
a diminuição de turistas represen-
tou também impacto negativo para 
oalojamento privado. E até o negó-
cio da restauração e comércio este-
ve mais fraco. 

Ao i, Elidérico Viegas, presi-
dente da AHETA, justificou esta 
quebra com a redução dos turis-
tas holandeses (menos 17,5%) e 
alemães (menos 13,9%), dois dos 
mercados que apresentaram as 
maiores descidas. Já o merca-
do irlandês foi o que apresen-
tou a maior subida, com um 
aumento de 13,7%, seguido pelo 
britânico (mais 6,4%). 

Apesar do decréscimo regista-
do, a AHETA espera que o mês 
de agosto traga melhores resul-
tados, até porque é a altura em 
que a maioria dos portugueses 
tira férias. 

Verão. Faro continua a ser 
o distrito mais procurado 
para passar férias 

Dados do OLX revelam que os locais preferidos dos utilizadores para 
passar férias são Monte Gordo, Vila Nova da Cancela eVila Real de Santo 
António. Apesar de Faro ser o destino mais desejado, a procura diminuiu. 
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'TURISMO 

Algarve antecipa 
p, *moções 
para encher 
quartos de hotel 
Não é apenas o verão sem sol. Turquia, Egito, Tunísia 
e Grécia estão com campanhas de preços muito 
atrativas. Em Espanha e Portugal, os hoteleiros também 
baixam a fatura para manter a ocupação. 

• 

• 

• 

.2,  

—ANA MARGARIDA PINHEIRO 
ana.pinheiro@dinheirovivo.pt 

O verão está a ser dificil na Europa 
do sul. À retoma dos países da Pri-
mavera Árabe juntou-se uma onda 
de calor na Europa central e do 
norte e, por oposição, no sul, onde 
costuma estar sol, agora está chu-
va. Resultado: os hotéis estão mais 
vazios e os hoteleiros e operadores 
turísticos veem-se obrigados a ai-

 

- 
goma ginástica para garantir que a 
melhor época do ano não se perde 
no nevoeiro. No Algarve, como no 
sul de Espanha, as promoções es-
tão a chegar de forma antecipada 
para garantir que as taxas de ocu-
pação se mantêm. 

"Temos tido uma ligeira quebra 
nos meses de julho e agosto, sobre-
tudo de turistas alemães e holan-
deses, uma realidade que é comum 
a Espanha e, em geral, aos países 
do Mediterrâneo", explica ao Di-
nheiro Vivo, João Femandes, pre-
sidente da Associação de Turismo 
do Algarve (ATA), reconhecendo 
que "nas últimas semanas têm 
sido evidentes as campanhas pro-
mocionais realizadas por operado-
res e hoteleiros" para evitar uma 
quebra no número de turistas. 

Elidérico Viegas, presidente da 
Associação dos Hotéis e Empreen-
dimentos Turísticos do Algarve 
(AHETA), reconhece estes esfor-
ços. "É verdade que, de uma ma-
neira geral, os hotéis e os em-
preendimentos turísticos do Al-
garve têm feito ofertas no sentido 
de manter os clientes e, por essa 
via, as suas taxas médio a  de ocupa-
ção. Só assim se conseguiu manter 
o volume de negócios mais ou me-
nos ao mesmo nível do ano ante-
rior." 

Os dados apurados por esta asso-
ciação mostram que, em julho, a 
taxa de ocupação média por quar-
to no Algarve fixou-se em "82,5%, 
cerca de 3% abaixo da verificada 
em 2018". Os mercados holandês e 
alemão foram os que apresenta-
ram as maiores descidas, 17,5% e 
13,9%, respetivamente. Desde o 
início do ano que a taxa de ocupa-
ção quarto tem estado ao mesmo 
nível do verificado em igual perío-
do de 2018. 

—preço 
Estudo internacional mostra que 
a Turquia está a oferecer preços 
70% mais baixos do que Espanha. 

João Femandes destaca o com-
portamento positivo do mercado 
britânico, apesar da pressão e in-
certeza do Brexit, região onde têm 
sido feitas campanhas "muito fo-
cadas e que surtiram o efeito dese-
jado". Como o Dinheiro Vivo noti-
ciou, os hoteleiros estão também a 
adaptar-se a esta nova realidade, 
com a criação de pacotes mais van-
tajosos para os britânicos e que 
passam, por exemplo, pela adapta-
ção do produto para que a fatura 
seja mais competitiva para os bol-
sos destes turistas. 

"É normal que isto aconteça 
quando a concorrência tem uma 
postura agressiva", diz João Fer-
nandes. O presidente da ATA refe-
re-se à estratégia de retoma adota-
da por Tunísia, Egito e Turquia, 
que baixaram drasticamente os 
preços para atrair os turistas que 
foram desviados para outros países 
do Mediterrâneo. "Nós beneficiá-
mos bastante nos últimos anos" da 
instabilidade política destas re-
giões. A Grécia tem também sido 
obrigada a grandes descontos de 
preços para bater a concorrência. 

Em Espanha, o desvio de turis-
tas está quantificado: estima-se 
que o país tenha recebido cerca de 
15 milhões de turistas graças à si-
tuação política e social nos países 
da Primavera Árabe. Tal como em 
Portugal, foi feito um esforço para 
fideli7ar clientes, mas o regresso 
em força destes mercados com 
preços muito baixos está a fazer-se 
sentir. E, tal como aqui, têm-se 
criado campanhas para captar 
clientes e encher quartos. As ofer-
tas das grandes cadeias em Espa-
nha chegam a apresentar descon-
tos de 30% em zonas como Balea-
res, Canárias ou Catalunha, noti-
ciou o El Mundo. O próprio CEO da 
Thomas Cook já admitiu que "nes-
te ano haverá enormes descontos 
para atrair clientes". 

A Turquia, de acordo com um es-
tudo da Mabrian, registou aumen-
tos de 80% no número de turistas 
ingleses e alemães neste verão em 
relação ao ano passado. E, pelas 
contas desta consultora, com pre-
ços que chegam a ser 70% inferio-
res aos praticados em Espanha. 
Não há comparações para Portugal. 

A AHP ainda não divulgou dados 
em relação ao verão. Mas a Associa-
ção da Hotelaria de Portugal garan-
te que "as perspetivas dos hotelei-
ros para o verão de 2019, divulga-
das no início de julho, mantêm-se 
sem alterações. Destinos mais con-
solidados, como o Algarve e Lisboa, 
não esperam um crescimento na 
taxa de ocupação, no entanto pre-
veem que esta seja acima dos 80%. 
Outros destinos, como a região 
centro, Açores ou Alentejo, espe-
ram um crescimento moderado 
na procura." 

Página 6



A7

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 28,20 x 44,50 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 81963027 10-08-2019 | Economia

A “má notícia” 
da Ryanair

O previsível fecho da base 
da Ryanair em Faro a partir 
de janeiro de 2020 apanhou 
o Algarve em pleno pico de 
época turística e foi 
destacado pelos hoteleiros 
como uma “má notícia”, 
tratando-se de uma 
companhia que assegura 
30% do tráfego no 
aeroporto e que beneficiou 
de subsídios para este 
efeito. O fecho da base da 
Ryanair ainda não foi 
comunicado oficialmente 
ao Governo e à ANA, e a 
grande incógnita é o 
montante de incentivos 
concedidos à low cost de 
Michael O’Leary, o que a 
concessionária dos 
aeroportos não quer 
divulgar. C.A e A.C.

Quebra nas casas particulares  
traz menos movimento ao Algarve

Sector calcula em 15% a quebra do turismo em casas privadas, o que gera menos movimento na região.  
Já os hotéis antecipam um verão em linha com o do ano passado, apesar da descida de 3% em julho

O Algarve vive uma época alta 
estável, e os empresários tu-
rísticos alegam estar a resistir 
bem à concorrência de destinos 
como a Turquia. Mas a olho nu 
nota-se menos movimento do 
que o habitual, o que os hotelei-
ros justificam com a quebra nos 
alojamentos privados.

“Existe a sensação genera-
lizada de que há menos gente 
no Algarve, mas nos hotéis e 
empreendimentos turísticos 
não é bem assim, as ocupações 
médias estão sensivelmente 
idênticas às do ano passado”, 
adianta Elidérico Viegas, presi-
dente da Associação dos Hotéis 
e Empreendimentos Turísticos 
do Algarve (AHETA). “O gran-
de arrefecimento no Algarve 
está a vir do alojamento de 
particulares e segundas resi-
dências, que tem as maiores 
quebras. É o tipo de cliente que 
recorre mais à restauração e ao 
comércio, daí a perceção geral 
de haver menos movimento.” 
O porta-voz dos hoteleiros cha-
ma a atenção para a expressão 
deste segmento no Algarve — 
“antigamente, as chamadas ca-
mas ilegais” —, apesar de não 
haver números oficiais. “Há 1,3 
milhões de estrangeiros que 
desembarcam no aeroporto de 
Faro que não ficam nos hotéis 
nem nos empreendimentos 
classificados”, salienta.

No turismo em apartamentos 
e moradias, “os números são 
semelhantes aos do ano passa-
do, o que se nota este verão é 
que os clientes estão a recorrer 
mais a alojamento local com 
serviços e às empresas que fa-
zem a sua gestão”, avança Rei-
naldo Teixeira, diretor-geral 
da Garvetur. “As pessoas que 
põem a casa na net e só vão lá 
dar a chave queixam-se de que 
não têm a procura de outros 
anos, e estimamos aqui uma 
quebra de 10% a 15%. Mas estes 
clientes estão a transitar para a 
oferta organizada com serviços 
incluídos, e nos apartamentos 
turísticos não houve quebra.” 
O que justifica a menor procura 
por alojamentos particulares? 
“Possivelmente, porque as pes-

soas vão comparar preços e ve-
rificam que até são mais caros 
na casa do senhor José do que 
nas empresas que oferecem 
serviços”, justifica.

Nos hotéis do Algarve, a ocu-
pação em julho foi em média 
de 82,3%, ficando 3% abaixo 
da do ano passado, segundo 
os últimos dados da AHETA. 
Os turistas alemães recuaram 
14% e os holandeses 17,5%, mas 
a compensação está a vir de ou-
tros mercados, com destaque 
para o aumento de 6,4% dos in-
gleses, apesar da eminência do 
‘Brexit’. “Uma descida média 
de 3% ainda não é grave, e nos 
hotéis do Algarve há situações 
diferentes, zonas a ressentir-
-se mais do que outras. Os do 
Sotavento estão mais expostos 
à descida de holandeses, e os 
de Lagos, Sagres e Carvoeiro à 
dos alemães. Mas zonas como 
Albufeira e Loulé, que concen-
tram maior número de camas, 
esbatem as quebras sentidas 
nas outras”, explica Elidérico 
Viegas. Para agosto, “não te-

mos razão nenhuma para não 
acreditar que manteremos ocu-
pações médias de 95%”.

Nos nove hotéis Vila Galé no 
Algarve, “as reservas em agos-
to estão em linha com o regista-
do no mesmo período de 2018, 
apesar da ocupação em julho 
ter ficado ligeiramente abai-
xo”, e segundo Gonçalo Rebelo 
de Almeida, administrador do 
grupo, este verão “o ritmo de 
reservas começou mais lento, 
mas tem vindo a recuperar”.

Empresários receosos  
a partir de setembro

As reservas em cima da hora 
estão a ser uma constante nos 
hotéis, nos apartamentos tu-
rísticos e também no golfe. 
“É uma situação que este ano 
surpreende, a nossa grande 
preocupação é que o mês de 
agosto está a ser muito de re-
servas diárias. Num só dia ti-
vemos 300 reservas para jogar 
golfe”, salienta Luís Correia 
da Silva, CEO da Dom Pedro 
Golf, proprietária dos campos 
em Vilamoura. “Muita gente 
vem cá passar férias e decide à 
última hora jogar, porque não 
faz muito calor para ir à praia 
ou outros motivos.”

Numa época que não é alta 
para o golfe, o mês de junho foi 
“substancialmente melhor” e 
julho também ficou acima do 
ano passado. Apesar disso, há a 
sensação de haver menos gente 
em Vilamoura do que o habitu-
al. “A perceção aparente é que 

há menos gente na marina e nos 
restaurantes, além de menos 
trânsito e carros, ao contrário 
da habitual confusão de anos 
anteriores”, diz Luís Correia 
da Silva. “Das duas uma: ou as 
pessoas andam mais a pé ou 
de facto houve menos gente a 
arrendar apartamentos e ca-
sas.” Reinaldo Teixeira explica 
o fenómeno por haver “cada vez 
mais gente a chegar ao Algarve 

de avião, e as pessoas utilizam a 
Uber e táxis até para sair à noite 
mais descansadas”.

Se até à data o verão no Al-
garve se tem composto com a 
recuperação dos ingleses, os 
empresários mostram-se re-
ceosos a partir de setembro, 
na proximidade de se decidir 
o ‘Brexit’. “Não sabemos os de-
senvolvimentos que se vão se-
guir no Reino Unido. Se houver 
um hard ‘Brexit’ e a libra baixar 
muito face ao euro, o principal 
mercado do Algarve entra em 
declínio, e nós não temos como 
esbater estas quebras”, adverte 
o presidente da AHETA.

“Está tudo muito preocupa-
do com o que vai acontecer no 
Algarve em relação ao merca-
do inglês nas reservas para se-
tembro e também para 2020”, 
reitera Luís Correia da Silva. 
“Se alguém disser que tem a 
certeza de alguma coisa neste 
campo não é de acreditar.”

Conceição Antunes
cantunes@expresso.impresa. pt

HOTÉIS E GOLFE COM 
RESERVAS NA HORA
Na marina de Vilamoura há a 
perceção aparente de haver 
este verão menos movimento, 
embora a ocupação turística 
esteja acima da do ano 
passado. “A nossa maior 
preocupação é que o mês 
de agosto está a ser muito 
de reservas de última hora, 
tanto no golfe como nos 
hotéis”, refere Luís Correia 
da Silva, CEO da Dom Pedro 
Golf, proprietária dos campos 
de golfe em Vilamoura.
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Alojamento particular 
cai 15% no Algarve
Hotéis baixaram 3% em julho. Reservas  
de última hora disparam em agosto E15
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Limpo “Nunca se pode pla-
near o futuro pelo passado”, 
escreveu Edmund Burke. Nu-
vens pela manhã, sol à tarde. 
E vento. 

Cinemas com mês recorde 
As salas de cinema registaram 
um aumento de 28,5% no nú-
mero de espectadores em julho 
quando comparado com o mes-
mo mês de 2018. O Instituto do 
Cinema e Audiovisual totalizou 
1,777 milhões de espectadores.

Marcelo junto ao Báltico 
O Presidente da República e o 
seu homólogo alemão passea-
ram esta sexta-feira pela zona 
costeira de Rostock e até foram 
à praia, encerrando junto ao 
mar a visita de Marcelo Rebelo 
de Sousa à Alemanha.

Messi à frente dos portu-
gueses O livre direto marcado 
por Messi na primeira mão das 
meias-finais da Liga dos Cam-
peões foi eleito o melhor golo 
das provas da UEFA, deixando 
para trás golos de Cristiano 
Ronaldo, Dani e Danilo.

BE quer explicações sobre 
morte de recém-nascido 
Depois de terem questionado o 
Governo sobre a falta de médi-
cos e enfermeiros, os bloquis-
tas querem explicações sobre a 
morte do recém-nascido trans-
ferido do Algarve para Lisboa.

Tensão em Caxemira A 
Índia permitiu ontem que os 
muçulmanos da região de Ca-
xemira realizassem as suas 
orações em algumas mesqui-
tas. No final, tropas indianas 
dispersaram com tiros um pro-
testo na cidade de Srinagar. 
Esta região de maioria muçul-
mana disputada pelo Paquistão 
vive em clima de grande tensão 
após a Índia ter revogado, esta 
semana, a sua autonomia.

Procura de petróleo em 
baixo A Agência Internacio-
nal de Energia reviu em bai-
xa as estimativas da procura 
mundial de petróleo para 2019 
e 2020 com base nas fracas 
perspetivas para o PIB mundial 
publicadas pelo Fundo Mone-
tário Internacional.

Sánchez volta a aliciar 
O PM espanhol promete um 
“programa social progressis-
ta” até final do mês. O objetivo 
é negociar um acordo de in-
vestidura com o Podemos, os 
nacionalistas bascos e catalães 
e os regionalistas da Cantábria 
e Valência.

Torne-se assinante
EXCLUSIVO

por apenas €6 por mês 
Para assinar vá a 

expresso.pt/exclusivo
ou ligue 214 698 801

ITÁLIA O vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, Matteo Salvini, já está em modo de 
campanha. O líder da Liga (direita radical) anunciou o fim da coligação com o Movimen-
to Cinco Estrelas (antissistema) e apresentou, no Senado, uma moção de censura contra 
o primeiro-ministro, Giuseppe Conte. Exige eleições no outono e quer chefiar o próximo 
Executivo.  “Deem-nos força para tomar este país em mãos e salvá-lo”, pediu num comício. 
A Liga lidera as sondagens com 39% das intenções de voto. Caso precise de parceiro de 
coligação, o mais provável é o partido ultranacionalista Irmãos de Itália. FOTO NICO LANESE/EPA

Desta vez Matteo Salvini quer ser primeiro-ministro

Grande Loja Legal 
de Portugal organiza 
conferência sobre 
migrações em Lisboa

Maçonaria 
de portas 
abertas

Melhorar “a perceção que a 
opinião pública tem” sobre a 
maçonaria é um dos objetivos 
da “conferência internacional 
sobre migrações” da Grande 
Loja Legal de Portugal, disse 
ao Expresso o seu grão-mes-
tre, Armindo Azevedo. O even-
to realiza-se a 20 de setembro 
na Estufa Fria, em Lisboa, e é 
uma iniciativa aberta a quem 
queira participar, sujeito à lo-
tação máxima de 300 pessoas. 
Guilherme d’Oliveira Martins 
é o conferencista escolhido 
pela GLLP para falar sobre 
migrações, mas o grão-mestre 
garante que o palestrante não 
é maçom. No dia seguinte, há 
uma reunião da Confederação 
Maçonaria de Língua Portu-
guesa. P38

Unicórnio luso-britânico 
multiplicou prejuízos por 
cinco este trimestre, face 
ao mesmo período de 2018. 
Receitas subiram 42%

Farfetch com prejuízos 
de 89 milhões

A Farfetch teve prejuízos de 
89 milhões de dólares, cinco 
vezes mais do que as perdas 
do mesmo período de 2018, 
mas já em recuperação face ao 
primeiro trimestre, altura em 
que estas ascenderam a 109 
milhões de dólares. Apesar 
disso, a plataforma luso-bri-
tânica de artigos de moda de 
luxo aumentou as receitas em 
42%, em termos homólogos, 
para 199,7 milhões de dólares 
(acima das expectativas dos 
analistas).

Depois da apresentação 
dos resultados trimestrais, as 
ações da Farfetch caíram mais 
de 40%, para 10,9 dólares no 
mercado after hours de Wall 
Street, cerca de metade do 

valor a que foram vendidas no 
IPO em setembro. Recorde-se 
que, no mês passado, o acio-
nista Condé Nast — um dos 
investidores iniciais da Farfe-
tch — vendeu a participação 
de 234 milhões de libras que 
detinha no capital social da 
empresa liderada por José Ne-
ves, alegando preocupações 
com a gestão. Também esta 
quinta-feira o unicórnio luso-
-britânico anunciou a saída 
do diretor de operações An-
drew Robb, que alegadamente 
decidiu deixar a empresa por 
vontade própria.

Além dos resultados e das 
alterações na gestão, a Farfet-
ch anunciou ainda a aquisição 
do grupo italiano New Guards, 
uma plataforma de comércio 
online com marcas como Off-
-White e Palm Angels, por 675 
milhões de dólares. O negócio 
vai permitir alavancar a base 
global de consumidores.

Encontro de extrema 
direita sob vigilância
PJ, SIS e PSP querem 
evitar confrontos 
com manifestantes 
antifascistas. Encontro 
neonazi considerado legal

Este sábado, dia 10 de agos-
to, realiza-se em Lisboa uma 
conferência internacional de 
extrema-direita organizada 
por Mário Machado, neonazi 
português que já cumpriu 13 
anos de prisão pela prática de 
vários crimes. Este sábado, e 
também em Lisboa, está mar-
cada uma manifestação de mi-
litantes antifascistas em pro-
testo contra o evento neonazi 
que já tem confirmada a pre-
sença de líderes de partidos 
e organizações extremistas 
de Espanha, Bulgária, Itália 
e França.

O local da conferência só 
será divulgado hoje e a mani-
festação antifascista, que está 
autorizada pelas autoridades, 
vai sair do Rossio, em Lisboa, 
às 14h. Para evitar eventuais 
confrontos, tanto a PSP como 
a PJ e mesmo o SIS estão a 

vigiar de perto a organização 
do evento de extrema-direita e 
a possível reação mais violen-
ta dos antifascistas. “É muito 
raro juntarem-se estas três 
forças”, admira-se um polícia 
que não quer identificado.

Alguns dos conferencistas 
convidados já foram conde-
nados a penas de prisão nos 
seus países por crimes rela-

cionados com ódio e discri-
minação racial. Ao contrário 
do que aconteceu com Mário 
Machado, que no final de 2017 
foi impedido de entrar na 
Sué cia para participar numa 
manifestação nacionalista, as 

autoridades portugueses não 
vão, em princípio, impedir a 
entrada no país de qualquer 
militante. “Seria a primeira 
vez que isso ia acontecer”, 
diz uma fonte policial, que 
enfatiza: “É um encontro 
legal, não houve qualquer li-
nha vermelha que tenha sido 
ultrapassada.” Além disso, o 
facto destes radicais serem de 
países do Espaço Schengen 
faz aumentar a probabilidade 
de não virem a ser barrados. 
“Mesmo que em tese houvesse 
um alerta sobre algum deles, 
poderia facilmente fintar as 
autoridades chegando ao país 
de carro.”

PCP, BE e vários grupos de 
esquerda estão contra a con-
ferência e promoveram uma 
petição para impedir a sua 
rea lização. Esta semana, o 
Twitter suspendeu a conta da 
Nova Ordem Social, o movi-
mento político de Mário Ma-
chado, depois de este ter escri-
to um tweet com uma ameaça 
velada a Jonathan Gomes, um 
antifascista de Braga.

Autoridades não vão 
impedir entrada de 
conferencistas, 
mesmo que já 
tenham cadastro por 
crimes de ódio ou 
discriminação racial
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D
aqui por um ano, os 
eleitores norte-ame-
ricanos escolhem o 
próximo Presidente. 
Ninguém ficará sur-
preendido se Donald 

Trump conseguir a reeleição. Não 
deixa de ser estranho que, depois 
do espanto inicial e do choque 
do mandato, tanta gente pareça 
conformada com esse resultado.

Uma das razões para essa acei-
tação decorre de ser evidente 
que Trump dispõe de uma má-
quina eleitoral profissional e de 
armas de comunicação que, indo 
contra os cânones, fortalece em 
permanência a sua relação com 
os fiéis.

Trump é um político que atua 
como chefe tribal, mais preocu-
pado em manter coesa a sua base 
política do que em conquistar 
outros terrenos. Essa estratégia 
seria suicidária noutro político 
que tentasse a reeleição. Alar-
gar a base de apoio é a regra nº 
1. Trump atirou a regra fora e 
seguiu o seu rumo com sucesso.

Apesar da popularidade baixa, 
nenhum Presidente dos EUA fa-
lharia a reeleição com a econo-
mia em tão boa forma e o desem-
prego tão baixo. Ainda assim, 
sou dos que acham que Trump 
é derrotável, desde que enfrente 

um candidato que o desafie no 
seu próprio terreno. Acho, aliás, 
que as próximas eleições ameri-
canas são o laboratório ideal para 
testar a forma de derrotar um po-
lítico que atua como chefe tribal.

Num sistema partidário dual, 
a questão é só uma: que candi-
dato pode ganhar ao atual Pre-
sidente? De forma natural, Joe 
Biden surge destacado em todas 
as sondagens do Partido Demo-
crata e com boas perspetivas 
para derrotar Trump.

Muita gente acha que basta 
seguir este caminho para ver 
Trump perder para Biden em 
2020. A história das últimas elei-
ções americanas (e de outras re-
centes) faz-me desconfiar deste 
raciocínio.

Biden tem 76 anos, é conotado 
com o sistema, foi vice-presiden-
te de Obama e é um moderado. 
Em tempos normais, seria, com 
exceção da idade, o candidato 
perfeito. Mas, hoje, duvido que 
sobreviva a uma campanha onde 
se combate sem luvas.

Bastou-me ver a forma como 
foi cilindrado pelo ataque duro 
de Kamala Harris na penúltima 
ronda de debates para temer o 
pior num confronto com Trump. 
A sua experiência ou moderação 
seriam desfeitas em dois ou três 
rounds...

A um ano das eleições, acho 
que só um candidato com igual 
capacidade tribal, mesmo que 
ideologicamente mais à esquer-
da, e de preferência uma mu-
lher, conseguirá vencer Donald 
Trump. Em setembro há nova 
ronda de debates e sondagens. 
Se Biden perder terreno para Eli-
zabeth Warren (ou até Kamala 
Harris), Trump terá um desa-
fio sério pela frente e pode ser 
derrotado. Perder a Casa Branca 
para uma mulher em 2020 seria 
um cenário que o faria cometer 
erros sucessivos na campanha.

Como 
derrotar  
o chefe  
da tribo

A maneira de 
derrotar um político 
como Trump não tem 
nada de óbvio. Uma 
mulher de esquerda 
tem mais hipóteses
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A10Hotéis do Algarve estão preparados para a greve dos motoristas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/08/2019

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4ec22e33

 
A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve garantiu ao Notícias ao Minuto que,
para já, não há qualquer impacto da greve na região.
 
Os hotéis do Algarve estão preparados para a greve dos motoristas, que arrancou esta segunda-feira
por tempo indeterminado, tendo reservas para "três, quatro dias", garantiu o presidente da
Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas. "Não há
qualquer impacto", adiantou, em declarações ao Notícias ao Minuto.
 
Ao contrário do que aconteceu em abril, quando a greve apanhou todos de surpresa, desta vez os
empreendimentos turísticos conseguiram precaver-se para esta paralisação, numa altura
especialmente forte para o turismo da região.
 
"Não temos conhecimento de qualquer cancelamento. Estão garantidos os serviços mínimos, não há
motivos para as pessoas deixarem de vir de férias", referiu.
 
A greve que começa esta segunda-feira - e pode acompanhar, ao minuto, neste artigo - vai decorrer
por tempo indeterminado.
 
Sobre as perspetivas da ocupação para o verão deste ano, Elidérico Viegas realça que os números
serão idênticos aos do ano passado. Ainda assim, salienta que as "descidas acentuadas" dos mercados
alemão e holandês, o segundo e terceiro mais fortes, são compensadas pela "recuperação do mercado
britânico".
 
Notícias ao Minuto
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Crónica de cidade 
Paulo Lourenço 

tJ 

O Algarve onde 
todos vão mas 
poucos conhecem 

T

enho um amigo de Albufeira, que, todos os 
anos, no dia 1 de agosto, escreve no Facebook: 
"Já só faltam 30 dias". Um post, que é uma es-
pécie de "grito de socorro" motivado pela con-
fusão que se instala na cidade durante este mês, 
em que a pacatez é substituída por multidões 

de pessoas mais exigentes do que colaborantes. Perce-
bo bem o desespero do António, como de tantos ou-
tros algarvios que sentem que este frenesim estival só 
traz vantagem imediata para quem vive do negócio do 
turismo e que, terminado o verão, tudo vai voltar a 
cair no esquecimento. Porque, para muitos portugue-
ses, classe política incluída, o Algarve "fecha" em se-
tembro e só reabre lá para a Páscoa do ano seguinte. 
Mas é no verão que toda a gente procura o Algarve e 
que a região tem alguma presença nos jornais e televi-
sões, ainda que, na maioria das vezes, por motivos 
poucos agradáveis. Ele é a deplorável falta de resposta 
dos serviços de saúde, os obsoletos transportes públi-
cos, ou a gritante falta de mobilidade mesmo com au-
tomóvel próprio, que faz com que para circular entre 
cidades seja preciso pagar - e bem - para andar na A22, 
que, por acaso, nem tem perfil de autoestrada. Por 
tudo isto é também nesta altura que as carências de 
uma região constantemente esquecida ainda "tocam" 
a agenda das entidades do poder central. 
Por desígnios familiares, preferência pessoal e obriga-
ções profissionais há mais de 30 anos que me movo 
com elevada regularidade pela região. No verão e no 
inverno, de Sagres a Vila Real de Santo António. E 
sempre fui muito feliz no Algarve. Não tenho mesmo 
pejo nenhum em confessar que, apesar de ter nascido 
em Lisboa, sinto-me "algarvio de coração". 
Mas esta devoção não é apenas derivada aos dias de 
praia fantásticos, às deslumbrantes vistas da costa ou 
aos mergulhos naquele mar fantástico. É também por 
sentir o carinho permanente de pessoas simples, 
prontas a partilhar, desde que não sejam olhadas 
como meros "serventes" de quem vem apenas em 
busca de uma ou duas semanas de diversão. O Algarve 
é mais do que as praias fantásticas. Aliás, conheço pes-
soas com mais de 70 anos, que vivem a escassos 15 
quilómetros da costa, e nunca foram à praia. Tenho 
por isso que toda a gente "vai ao Algarve", mas poucos 
"conhecem" o Algarve. O que é uma pena! 
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Hotéis e hospitais do Algarve têm reserva de gás para 7 dias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/08/2019

Meio: ECO - Economia Online Autores: Mónica Silvares

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2719f934

 
A ENSE dá a garantia de que não haverá falta de gás para o funcionamento dos hospitais e unidades
hoteleiras do Algarve porque os depósitos estão cheios. Autonomia é para sete ou oito dias.
 
O Algarve tem os depósitos de gás cheios para assegurar o funcionamento dos hospitais e unidades
hoteleiras, assegura a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).
 
"Há unidades autónomas de gás no Algarve que têm combustível suficiente para sete ou oito dias",
garantiu ao primeiro-ministro um responsável da ENSE, numa visita guiada que António Costa fez às
instalações desta instituição para avaliar o nível de preparação para a greve dos motoristas que se
inicia às zero horas de segunda-feira.
 
Numa nota específica sobre as unidades autónomas de gás, que são importantes para os hospitais e
as unidades hoteleiras do Algarve, o responsável da ENSE garantiu que "estão completamente cheias",
já que foram "reforçados os circuitos de abastecimento". Mesmo as unidades que têm autonomia para
os referidos sete ou oito dias, continuarão a ser abastecidas durante a greve pelos circuitos de
segurança.
 
Neste briefing operacional, o primeiro-ministro recebeu um ponto de situação de como as autoridades
estão a preparar a greve, por tempo indeterminado convocada pelos motoristas e que levou o ministro
da Administração Interna a apelar no sábado aos portugueses apra que usem de forma criteriosa o
combustível.
 
O Executivo optou por não acionar preventivamente a requisição civil, mas decretou serviços mínimos
que oscilam entre 50% e 100%. Um valor invulgarmente elevado, mas que foi validado pelo parecer
do Conselho Consultivo da Procuradora Geral da República. Ontem os sindicatos, no final do plenário
conjunto que determinou que a greve iria avançar comprometeram-se a cumprir esses mesmo
serviços mínimos.
 
(Notícia atualizada)
 
Mónica Silvares

Página 12



A13

Reservar mesa no Algarve é (mesmo) um filme
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/08/2019

Meio: Sábado Online Autores: Raquel Lito

URL: https://www.sabado.pt/vida/detalhe/reservar-mesa-no-algarve-e-mesmo-um-filme

 
Tascas ou distinguidos com estrelas Michelin estão lotados. A SÁBADO tentou marcar lugar, numa
maratona telefónica por 25 restaurantes algarvios. Entretanto, recebeu a má notícia: o célebre Café
Correia de Vila do Bispo fechou portas
 
O verão morno não impede que haja filas intermináveis à porta dos restaurantes do Algarve. As casas
mais concorridas deixam de aceitar reservas, como comprovou a SÁBADO numa maratona telefónica.
Tentámos marcar de véspera em 25 restaurantes - e quase desistimos. Porque encontrar mesa para
sete pessoas, num sítio decente perto do mar, a 3 de agosto, é um exercício de fé.
 
Descendo à realidade, "é por ordem de chegada", informam tasquinha Casa da Igreja (Cacela Velha).
Já no espaço Noélia & Jerónimo, em Cabanas de Tavira, nem sequer atendem o telefone. A não-
reserva tem ganho terreno na região. Mas dada a afluência de clientes, implica também sacrifício do
pessoal das cozinhas.
 
Ao fim de 62 anos de serviço, 75 de idade, o dono do Café Correia cansou-se. Anuncia o fim do
negócio ao telefone (apesar dos motores de busca na Internet indicarem-no aberto). Acabou-se o
Coelho à Correia, servido em boas doses, na famosa casa em Vila do Bispo. Porque tanto ele como
Elisa anseiam pela reforma. Clientes não faltavam ("era gente a mais"), mas não recuaram: 31 de
julho passado foi o último do restaurante.
 
[Additional Text]:
Noélia está à frente do famoso Noélia & Jerónimo (Cabanas de Tavira); nem atende o telefone
Para desgosto dos fãs, o Café Correia (Vila do Bispo) fechou portas 
O Vila Joya, em Albufeira, recomenda reserva com dois a três meses de antecedência
 
Raquel Lito
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TVI

 	Duração: 00:02:20

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 81970956

 
10-08-2019 21:13

1 1 1

Praias para cães

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=349544b4-f60a-4d51-827b-

9d7ae532cf65&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Por causa do abandono dos animais em período de férias, há quem concorde com a legalização das
praias para cães no Algarve, mas há ainda quem se incomode com a presença dos animais.

 
Repetições: TVI - Jornal da Uma , 2019-08-11 13:27
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2019-08-11 13:28
 TVI 24 - Notícias , 2019-08-11 15:23
 TVI 24 - Notícias , 2019-08-11 19:51
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Setor a setor, quais são os impactos da greve?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/08/2019

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores:
Ana Marcela

Ilídia Pinto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=df018c6a

 
Pequena unidade familiar de Leiria, que, em média, vende 500 jerricãs por mês, "só na última semana
já expediu 5000".
 
A aproximação do dia D da greve dos motoristas sem acordo à vista fez disparar a procura de jerricãs
para transporte de combustíveis, embora a lei proibia o seu armazenamento em garagens ou
arrecadações dos prédios. Um exemplo: a Prolipet, uma pequena unidade familiar de Leiria, que, em
média, vende 500 jerricãs por mês, "só na última semana já expediu 5000", explicou ao Dinheiro Vivo
Ricardo Henriques, responsável da empresa. "Sentimos um grande aumento das encomendas
sensivelmente há 15 dias. Mas agora já está a acalmar."
 
-ALIMENTAÇÃO
 
"É fundamental respeitar o direito à greve mas também é crucial que os serviços mínimos sejam
cumpridos de forma ordeira e com tranquilidade", diz Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação
Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED). Super e hipermercados têm-se preparado "nas
últimas semanas com ações de logística que possam dar resposta aos pedidos da população e estes
serviços mínimos parecem possibilitar evitar perturbações no fornecimento atempado de produtos e
bens essenciais". A Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) destaca os moldes
em que foram decretados os serviços mínimos. "Esperamos agora que, caso a greve avance, esses
serviços mínimos sejam cumpridos."
 
-AGRICULTURA
 
A Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores (FPAS) receia que a greve provoque "uma
catástrofe" nas explorações, se a alimentação animal não for assegurada, afetando a exportação de
porcos para a China. "O despacho garante que nos serviços mínimos está incluído o transporte de
alimentos e até o de animais vivos, é necessário que este acautele a chegada de matéria-prima às
fábricas", diz David Neves, vice-presidente da FPAS. A Portugal Fresh, associação para a promoção
das frutas, legumes e flores, está preocupada: estimou prejuízos diários de 21 milhões, valor que, se
a paralisação se prolongar por mais de quatro a cinco dias, poderá atingir 350 milhões,
comprometendo as exportações do setor, que, em 2018, atingiram mais de 1,5 mil milhões. Os
serviços mínimos para produtos perecíveis e deterioráveis são de 100% e de 75% em regiões onde as
colheitas estão a decorrer.
 
-BEBIDAS
 
O Super Bock Group apela ao diálogo e ao bom senso entre todas as partes envolvidas", diz Miguel
Araújo, diretor de comunicação. Perante, o "possível impacto desta situação", o grupo "reforçou
medidas preventivas, no sentido de minimizar os eventuais constrangimentos, que estão centradas no
reforço de stocks nas plataformas de abastecimento ao mercado e nos clientes/pontos de venda".
 

Página 15



-ENERGIA
 
A EDP Distribuição está "preparada para acionar" o seu plano operacional de atuação em crise, que
mobiliza também os fornecedores e prestadores de serviços. "Estão estabelecidas as ações a adotar
nas diversas áreas da empresa e respetivas responsabilidades, bem como os meios disponíveis, as
viaturas essenciais para garantir a movimentação dos operacionais, estando também acautelado o
abastecimento de geradores."
 
- TELECOMUNICAÇÕES
 
Reforço de combustíveis nas frotas de intervenção e nos depósitos dos data centers, do stock de
materiais, definição de prioridades para intervenções de terreno e alargamento das equipas de
prevenção são algumas das medidas previstas nos planos de contingência da NOS, Meo e Vodafone
para a greve. Caso a paralisação não seja desconvocada, a dona do Meo, que montou um gabinete de
crise, irá anunciar novas medidas.
 
- TRANSPORTES
 
A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) já tem reserva de diesel para manter o
funcionamento normal da frota "por alguns dias", mas frisa que "o reabastecimento a curto prazo é
essencial e urgente, de modo a evitar potenciais constrangimentos no serviço regular". Cumprindo-se
os serviços mínimos, a Carris "não prevê que ocorram problemas no normal funcionamento do
serviço". Os taxistas são equiparados a veículos prioritários. Os Uber não.
 
- TURISMO
 
A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) prevê "gravíssimos impactos" para o turismo,
defendendo "bom senso e boa vontade" nos plenários dos sindicatos, agendados para hoje, sábado,
para se desconvocar uma greve de "consequências absolutamente imprevisíveis". A Associação das
Agências de Viagens (APAVT) está satisfeita com a definição dos serviços mínimos, por "finalmente" se
"sublinhar a importância do turismo", defendendo os direitos "dos portugueses que marcaram e
pagaram férias" e por se ter decidido que "o aeroporto é uma infraestrutura que não pode ser afetada
em nenhuma medida".
 
*com Lusa
 
Partilhe esta notícia
 
Ana Marcela ,   Ilídia Pinto
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Balanço Rendimento médio mensal  
chega aos €889 por propriedade

Airbnb já rende 
mais de  
€2 mil 
por mês 
a cada proprietário 
de Lisboa

Joana Nunes Mateus

O 
arrendamento de 
curta duração atra
vés da plataforma 
digital de reservas 
Airbnb já rende 
uma média mensal 
superior a €889 
por propriedade e a 
€2084 por proprie

tário na capital portuguesa, revelou 
ao Expresso o geógrafo Pedro Cha
musca, que é investigador em políti
cas públicas e coesão territorial e um 
dos autores do recente livro “Lisboa 
e a Airbnb”.

Os cálculos deste membro da di
reção da Associação Portuguesa de 
Geógrafos têm por base os próprios 
dados oficiais da Airbnb entre 24 de 
outubro de 2017 e 23 de outubro de 
2018, precisamente o ano que antece
deu a entrada em vigor da nova lei de 
alojamento local em Portugal.

Na altura, o negócio do aluguer de 
curta duração, sobretudo de casas 
e apartamentos a turistas, já rendia 
mais de €218 milhões por ano aos 
chamados “anfitriões” da Airbnb em 
Lisboa. Tal envolveu a atividade dos 
8752 proprietários e das 20.509 pro
priedades que registaram rendimen
tos superiores a zero durante aqueles 
12 meses.

“Os valores de rendimento anual 
associados ao alojamento local reser
vado através da Airbnb são expressivos 
e evidenciam a força do fenómeno 
turístico e do processo da economia 
digital que lhe estão associados. Só no 
concelho de Lisboa, observamos valo
res superiores a €218 milhões, mais do 
triplo do que se regista no Porto, por 
exemplo”, diz Pedro Chamusca. Em 
causa estão dados surpreendentemen
te “claros” sobre a profissionalização 
dos anfitriões da Airbnb, “o que, de 
certa forma, entra em conflito com os 

princípios e objetivos que estiveram 
na génese da Airbnb: economia de 
partilha, com a possibilidade de obter 
um rendimento complementar através 
de um quarto que não utilizávamos”.

Sobre a média mensal de €2084 
por proprietário, o investigador aler
ta que cada um destes anfitriões da 
Airbnb explora uma média superior a 
duas propriedades, obtendo um rendi
mento claramente superior ao ganho 
médio mensal de um trabalhador de 
Lisboa (€1552 em 2016). “Estes valo
res corroboram a tese de que o aloja
mento local, através da Airbnb em es
pecial, é um negócio muito apetecível, 
gerando rendimentos elevados, que 
permitem recuperar o investimento 
e que alimentam toda uma economia 
de serviços associada, desde limpeza, 
lavandaria, restauração... Por este mo
tivo, é cada vez mais uma profissão do 
que uma atividade de partilha.”

Anfitriões profissionais

Sobre a média mensal de €889 por 
propriedade, Pedro Chamusca consta
ta que o rendimento mediano obtido 
com o tradicional arrendamento de 
longa duração se ficava pelos €11 por 
metro quadrado em 2018. “Apesar do 
crescimento das rendas de alojamen
to permanente estarem a crescer, a 
verdade é que, regra geral, o arrenda
mento temporário via Airbnb é mais 
vantajoso do que o arrendamento per
manente, em especial se falarmos de 
habitações de tipologia T1. Tal pode 
agravar problemas sociais e identitá
rios nas cidades, associados à diminui
ção de residentes e ao crescimento da 
população flutuante temporária.”

O economista Luís Carvalho é outro 
dos investigadores que está por trás 
destes livros que estão a ser publica
dos sobre a Airbnb em Lisboa ou no 
Porto, para motivar um debate mais 
informado sobre o seu impacto em 
Portugal.

Este professor da Faculdade de Eco
nomia da Universidade do Porto espe
cializado na geografia económica e no 
desenvolvimento regional e urbano 
alerta para a rapidez da difusão do 
alojamento local na capital, impulsio
nada pela liberalização das rendas, 
a retoma da atividade económica, as 
baixas taxas de juro, a crescente atra
ção de investimento estrangeiro ou a 
emergência destas plataformas digi
tais: “O terreno já estava regado de 
gasolina, e a Airbnb foi a faísca que fez 
isto incendiar. Foi uma transformação 
radical em apenas cinco anos.”

Luís Carvalho teme agora os efeitos 
da monocultura que se está a instalar 
na cidade. “Eu não sou nada contra 
o turismo, mas o que é demais é um 

com a proliferação da Airbnb durante 
esta investigação para os livros sobre 
Lisboa e Porto. “As soluções existem 
e são muitas. Mas a pergunta que in
teressa é qual a cidade que queremos 
daqui a cinco ou dez anos. Queremos 
uma cidade para as pessoas ou uma 
cidade para atrair investimento da 
China ou do Brasil? É uma escolha.”

Para este investigador da Universi
dade do Porto, importa pôr em diá
logo as duas visões atualmente em 
confronto. “Temos de discutir o longo 
prazo, mas a sério. E não fazer apenas 
a apresentação pública de estudos 
sem direito a perguntas no final”, diz 
Thiago Mendes, criticando um recen
te evento da Câmara do Porto.

economia@expresso.impresa.pt

IMOBILIÁRIO

erro. Essa é a função do gestor urbano 
porque o que gera rendimento hoje 
pode tornarse numa desvantagem 
amanhã.” Daí que defenda uma regula
ção pública mais forte face a anfitriões 
de alojamento local cada vez mais pro
fissionalizados: “Ou se tenta trazer de 
volta esta atividade à ideia original da 
economia da partilha — como Ames
terdão está a fazer — ou então deve 
passar a ser tratada como um negócio, 
eventualmente hoteleiro.”

Economia da partilha?

“Isto já não é economia da partilha, 
mas economia da plataforma pura e 
dura”, acrescenta Thiago Mendes, ou
tro dos geógrafos que se surpreendeu 

BAIXA 
POMBALINA

ALFAMA

IMAGENS CORTESIA 
FERNANDES J., 
CARVALHO A., 
CHAMUSCA P., 
GAGO A. E MENDES 
T. (2019), “LISBOA E 
A AIRBNB”. A AZUL 
ESTÁ A LOCALIZAÇÃO 
APROXIMADA 
DAS CASAS OU 
APARTAMENTOS 
INTEIROS LISTADOS NA 
AIRBNB, A VERMELHO 
OS QUARTOS PRIVADOS 
E A AMARELO 
OS QUARTOS 
PARTILHADOS

FRASES

“É cada vez 
mais evidente 
que já não  
se trata de 
uma atividade 
de partilha 
mas de um 
negócio de 
profissionais”
Pedro Chamusca, 
geógrafo

 
“O terreno  
já estava 
regado  
de gasolina,  
e a Airbnb  
foi a faísca 
que fez isto 
incendiar”
Luís Carvalho, 
economista

 
“Que cidade 
queremos? 
Para as 
pessoas ou 
para atrair 
investimento 
da China  
e do Brasil?”
Thiago Mendes, 
geógrafo
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OPINIÃO PESSOAS

O que  
quer  
a Libra?
DIOGO  
LEÓNIDAS  
ROCHA E29

Taxar 
os Teslas?
RICARDO  
REIS E5

Os bancos centrais são vítimas  
dos populistas RAGHURAM RAJAN  
EX-GOVERNADOR DO BANCO DA RESERVA DA ÍNDIA E31

Jerome  
Powell,  
presidente  
da Fed

O 
Eurobarómetro da 
Primavera, construído 
com sondagens 
do Parlamento 
Europeu sobre 
múltiplas questões, 

com o objetivo de monitorizar 
as preocupações dos cidadãos 
europeus, revela que os 
portugueses, neste último período, 
estão mais pessimistas do que 
no anterior, quanto à situação 
económica do país, à saúde, à 
segurança social e ao custo de vida; 
a maioria não confia no Governo 
nem no Parlamento.

Estas preocupações não 
se traduzem em estatísticas, 
refletindo apenas sentimentos, o 
que alivia o efeito político destas 
notícias e secundariza-as.

Sinal de alerta grave surgiu com 
os resultados das provas nacionais 
do ensino secundário, que, com 
algumas melhorias pontuais, é 
globalmente um retrato alarmante 

de uma situação desadequada 
a um país que sonhe 
progredir.

Num quadro de um 
sistema educativo que não 

se perceciona muito exigente, 
a maioria das disciplinas não 
ultrapassa a média de 10-12 valores 
e em seis delas é negativa.

Os resultados de disciplinas 
marcantes como Matemática e 
Português, numa escala de 1-100, 
nesta segunda fase das provas, não 
atingem os 30% na primeira e na 
segunda ficam aquém dos 50%.

Mais preocupantes do que 
os resultados atuais é o seu 
significado para o nosso futuro.

Se o investimento na educação 
e na sua qualidade está 
diretamente ligado à capacidade e 
potencialidade de desenvolvimento 
de um país, o futuro não se 
apresenta brilhante.

Horizonte 
nublado

Num sistema educativo 
pouco exigente, a maioria 
das disciplinas não 
ultrapassa a média  
de 10-12 valores e em  
seis delas é negativa

JÁ CHEGOU A GUERRA CAMBIAL? 
Economistas ouvidos pelo Expresso  
dizem que ainda é cedo para se saber E6  

Opinião de Francisco Louçã E5 e Luís Marques E6

> Miguel Almeida  
é o novo  
diretor-geral  
da Cisco  
Portugal E28

> Dicas 4 hábitos para 
prevenir esgotamentos E28

Airbnb rende 
mais de €2 mil 
por mês a cada 
proprietário E18

Intermarché 
acelera 
expansão  
em Portugal E12

‘VICIADOS’ NO TRABALHO  
ESTÃO A AUMENTAR

Especialistas 
alertam para  
“a ansiedade  

de separação  
do trabalho”, um 
comportamento 
aditivo que afeta 

cada vez mais 
pessoas E24
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ISAlojamento particular 
cai 15% no Algarve
Hotéis baixaram 3% em julho. Reservas  
de última hora disparam em agosto E15

“Há razões 
para estar 
preocupado 
com a 
produtividade”

Subida de salários  
em 10 anos foi “miséria 
franciscana”,  
diz o economista  
Pedro Portugal E16

SIRESP 
custa €30 
milhões 
por ano  
ao Estado

Manutenção 
e aluguer de 
equipamento para 
rede de emergência 
continuará a ser pago 
a Altice e Motorola E13

Estado entra no  
Novo Banco em 2021

> Alteração à lei antecipa direitos de conversão a favor  
do Estado. Acionistas podem recomprar, mas Lone Star  
não está interessada  > Novo Banco acelera registo  
de imparidades com proteção do Fundo de Resolução E8

Quando o seu mundo precisa de mais,
diga Mundo 1|2|3.
O Mundo 1|2|3 é uma solução multiproduto com admissão sujeita à aprovação do Banco.

Um gestor de conta dedicado a si.

À sua medida. 
Tudo para o seu 
local de trabalho.

707 200 625 / 210 413 740
Staples.corporate@staples-solutions.com

Corporate
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Recuperação 
de património 
histórico  
resgata aldeias  
do esquecimento

Reabilitação do património histórico está a permitir 
recuperar as vilas de fronteira, promovendo 
investimentos ligados ao alojamento local

Há 16 anos que a Torre de Al-
mofala, no concelho de Castelo 
Rodrigo, aguardava por uma 
reabilitação que recuperasse 
este monumento nacional. A 
obra está em curso e não é caso 
único. Por toda a raia o resgate 
de aldeias esquecidas está em 
curso, à boleia da recuperação 
dos velhos monumentos.

A Câmara Municipal de Fi-
gueira de Castelo Rodrigo está 
a proceder à requalificação da 
Torre de Almofala, classificada 
como monumento nacional, 
num investimento de €430 
mil, que marca o arranque de 
um conjunto de obras destina-
das a recuperar o património 
do concelho.

A Torre das Águias, como 
também é conhecida este an-
tigo templo romano recon-
vertido em atalaia na Idade 
Média para assegurar a defesa 
da fronteira, “aguardava por 
obras há 16 anos”, desabafa 
o presidente da Câmara de 
Figueira de Castelo Rodri-
go. As obras, financiadas por 
fundos comunitários e acom-
panhadas por arqueólogos, 
“vão recuperar o monumento 
e acrescentar um Centro In-
terpretativo para dar a conhe-
cer a função da torre”, adianta 
Paulo Langrouva. A conclu-
são das obras, prevista para 
2020, injeta na economia local 
“perto de meio milhão de eu-
ros, recuperando património 
e melhorando a vida destas 
comunidades”. Também em 
Castelo Rodrigo estão a ser 
investidos €349 mil, promo-
vendo novas acessibilidades 
que “vão permitir retirar todo 
o trânsito automóvel, exceto 
moradores, da aldeia históri-
ca”. O projeto, que visa criar 
um “ecoparque, inclui ainda 

parques para caravanas e de 
estacionamento para veículos 
elétricos”.

O objetivo é “diminuir o 
tráfego dentro da aldeia, mas 
quem quiser passear no interi-
or das muralhas poderá fazê-lo 
através de um carro ou uma 
bicicleta elétrica”, explica o 

autarca. A aldeia será ainda 
equipada com um “passadiço 
para permitir que as pesso-
as com mobilidade reduzida 
possam passear por entre as 
muralhas”.

Entretanto avançam as obras 
do Centro de Interpretação da 
Batalha de Castelo Rodrigo e 

abilitação também procuram 
“valorizar o património his-
tórico de uma forma susten-
tável”. Depois da reabilitação 
do Parque da Trincheira, com 
vista para o Vale do Coa e liga-
do à defesa do território, foram 
recuperados os antigos Paços 
do Concelho, onde ficou ins-

talada a câmara municipal, e 
o Paço Episcopal, onde agora 
está a Casa da Cultura. Recen-
temente foi inaugurada a obra 
de recuperação da Muralha de 
Pinhel. Um investimento de 
€290 mil, financiado por fun-
dos comunitários que incluiu 
a consolidação da muralha e a 

do Centro de Interpretação Ju-
daico, “recuperando muito pa-
trimónio degradado e que pode 
servir de atração de turistas, 
promovendo o aparecimento 
de empresas ligadas a esta área 
e ajudando a fixar população”.

No concelho vizinho de Pi-
nhel os investimentos na re-
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criação de um miradouro. Fo-
ram colocadas estruturas me-
tálicas, sustentadas em granito 
de região que reabilitaram os 
antigos troços do percurso de 
ronda, que são agora visitáveis.

Também em Almeida “está 
em curso” a requalificação da 
antiga fortaleza e de alguns 

quarteirões da aldeia históri-
ca. O quartel das Esquadras 
“vai acolher um museu e es-
tão a ser reabilitadas algumas 
habitações que servirão para 
residências artísticas”, destaca 
o autarca. Já antes foram rea-
lojadas no centro histórico to-
das as famílias que viviam num 

bairro de prefabricados. Antó-
nio Machado aponta ainda a 
reabilitação urbana prevista 
para as aldeias históricas de 
Castelo Mendo e Castelo Bom, 
investimentos que permitem 
“travar” alguma degradação 
que já atingia o património 
edificado.

A reabilitação dos monu-
mentos dos concelhos raia-
nos está a contribuir para o 
aparecimento de investimen-
tos ligados ao turismo, com 
projetos de alojamento local 
que estão a dar nova vida às 
pequenas aldeias da fronteira.

Em Pinhel as obras de recu-

peração da muralha e os in-
vestimentos no centro históri-
co ditaram o aparecimento de 
projetos na área do alojamen-
to local. Outro exemplo é o de 
Cidadelhe ou do Juízo, onde 
os projetos de alojamento ru-
ral estão a contribuir para a 
renovação destas pequenas 

aldeias. No total há 11 novos 
projetos de alojamento local 
no concelho.

Na Aldeia do Juízo o em-
presário Pinto Guerra recu-
perou oito casas devolutas, 
que agora se constituem 
numa oferta hoteleira de 30 
quartos. O autarca de Pinhel 
sustenta que a recuperação 
do património histórico “é 
uma enorme oportunidade, 
possibilitando a oferta de um 
produto turístico diferencia-
do”. Rui Ventura acredita que 
o alojamento local “além de 
promover a reabilitação ur-
bana, permite garantir alo-
jamento para os turistas que 
se deslocam para a região”. 
Essa é também a certeza do 
edil de Almeida que aponta o 
alojamento local como “opor-
tunidade para a recuperação 
do edificado, para a revitali-
zação dos centros históricos 
e com impacto económico 
na economia local”, admite 
António Machado. Também 
o presidente da Câmara de 
Figueira de Castelo Rodrigo 
elenca “novos investimentos 
ao nível do alojamento local, 
estando em preparação alguns 
projetos nesta área”, antecipa 
Paulo Langrouva.

Num traço comum aos três 
autarcas está a captação do 
investimento, mas “sobretudo 
a requalificação do edificado 
mais degradado”.

“A requalificação urbana 
promove a criação de postos 
de trabalho e traz vida a al-
deias esquecidas, tendo um 
papel importante no desen-
volvimento económico local 
da região”, conclui o autarca 
de Pinhel.

Amadeu Araújo
economia@expresso.impresa.pt

Em Almeida  
estão a ser 
requalificados a 
antiga fortaleza e 
alguns quarteirões  
FOTO D.R.

Há 16 anos que  
a Torre de Almofala,  
no concelho de Castelo 
Rodrigo, aguardava  
por uma reabilitação

Recentemente foi 
inaugurada a obra 
de recuperação da 
Muralha de Pinhel,  
um investimento  
de €290 mil

Autarca de Almeida 
aponta o alojamento 
local como 
“oportunidade  
para a recuperação  
do edificado”
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SEMPRE QUE UM ESTRANGEIRO VISITA PORTUGAL E LIGA O TELEMÓVEL HÁ UMA HISTÓRIA PARA 
CONTAR. OS DADOS DE ROAMING PERMITEM PERCEBER DO QUE GOSTAM, COMO SE COMPORTAM, 

ONDE DORMEM E DE ONDE FOGEM OS VIAJANTES QUE NOS VISITAM
TEXTO JOÃO DIOGO CORREIA INFOGRAFIA CARLOS ESTEVES

O turismo  
escrito nos dados
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“Q U E M  S A B E  T U D O  É  P O R Q U E  A N DA  M U I T O  M A L  I N F O R M A D O”

10-08-19 04:42
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Há duas ideias a repetirem-se de cada 
vez que o tema é o interior do país: a 
desertificação e o potencial turístico. 

Há quem assente a tónica no abandono e 
quem lhe veja um futuro promissor. Neste 
último grupo está a figura mais alta da nação. 
“Quando, por vezes, se fala, no quadro da 
oposição, entre o litoral e o interior (…) eu 
imediatamente respondo que há um futuro 
promissor nesse chamado interior e que a 
cultura e o turismo cultural são essenciais 
para esse futuro”, disse Marcelo Rebelo de 
Sousa, em Almeida, no distrito da Guarda. 
Estávamos em agosto de 2017 e o Presidente 
da República ainda não sabia que os incêndios 
que tinham atingido parte da região Centro 
em junho haveriam de repetir-se em outubro. 
Mas a verdade é que nem uns nem outros 
travaram uma realidade que começava a 
desenhar-se: era precisamente no centro do 
país, e sobretudo no interior, que o número 
de turistas crescia a maior ritmo, superior à 
média nacional (29,5% em 2017).
Marcelo Rebelo de Sousa explicou que não 
estava em Almeida “ocasionalmente”. Estava 
lá por considerar que a cultura “é a chave 
do progresso das sociedades”. Uma das 12 
aldeias históricas do país, a vila era a mais 
recente candidata portuguesa a Património 
Mundial da UNESCO, através da inscrição 
das “Fortalezas Abaluartadas da Raia”, 
erguidas durante a guerra da restauração 
da independência de Portugal do domínio 
espanhol, em 1640. “As fortalezas da raia são 
importantes hoje como instrumento de paz, 
de progresso, de desenvolvimento económico, 
social e cultural, desde logo, com o país 
vizinho”, declarou o Presidente. Pouco depois, 
o concelho unir-se-ia a Valença, Marvão e 
Elvas para criar uma rota turística de cerca 
de 1300 quilómetros, que faz com que um 
visitante que queira conhecer cada uma das 
quatro fortalezas tenha que atravessar o país 
de norte a sul, ao longo da raia — como é 
conhecida a linha que divide os territórios 
de Portugal e Espanha. O objetivo, além 
de preservar a história e a cultura locais, 
é aumentar o tempo de permanência dos 
turistas.
Almeida conhece-os bem. A aldeia onde 
vivem sensivelmente seis mil pessoas 
recebeu, só em 2018, 99.425 visitantes. As 
contas vêm do registo de entrada do posto 
de turismo local, que afirma que cerca de 
metade é oriunda do estrangeiro, sendo o 
restante feito de viajantes portugueses. A 
esta diferença entre o número de habitantes, 
poucos milhares, e o de visitantes, na ordem 
da centena de milhar, chama-se “pressão 
turística”.
A operadora de comunicação NOS fez um 
levantamento a partir dos dados de roaming 
— o serviço que permite comunicar no 
estrangeiro — dos turistas em Portugal e 
compilou-os em oito rankings, de acordo com 
outros tantos indicadores: pressão turística 

EM SINTRA, A AFLUÊNCIA  
É GRANDE, COMO QUALQUER 

PESSOA QUE VISITE A VILA 
FACILMENTE PERCEBE. O QUE 
NÃO ESTÁ TÃO À VISTA É QUE  
O CONCELHO ATRAI MUITOS 

TURISTAS DURANTE O DIA, 
PRINCIPALMENTE NO PERÍODO 

DO ALMOÇO, MAS NÃO 
CONSEGUE QUE A MAIORIA 

FIQUE PARA DORMIR

(rácio entre habitantes e turistas), densidade 
turística (número de turistas por km2), 
diversidade turística (número de países de 
origem), diversidade linguística (número de 
línguas oficiais dos visitantes), diversidade 
de divisas (número de moedas), weekenders 
(quando a afluência se concentra ao fim 
de semana), atração almoço/jantar (que 
percentagem dos visitantes fica para cada uma 
das refeições), retenção noturna e tempo de 
estada. E se há casos em que os vencedores 
não são difíceis de adivinhar, outros trazem 
surpresas.
Entre 308 concelhos, não há nenhum com 
tanta pressão turística como Almeida, 
ainda que continue a haver muito por onde 
crescer. Apenas 35% dos que visitam a 
vila decidem lá dormir. Os que ficam para 
almoçar não são muitos mais — 38% —, o 
que parece indiciar uma tendência de visitas 
curtas. Quem vai a Almeida fica pouco 
tempo. O município parece sabê-lo, já que, 
na parceria com as outras três autarquias 
acerca da rota das fortalezas, deixou claro 

fisga

OS CINCO MAIS... POPULAÇÃO ESCALA
1 Almeida 5994 5
2 Vila Velha de Ródão 3187 5
3 Castelo de Vide 2982 4
4 Vila Nova de Cerveira 8868 4
5 Pinhel 8667 4

...E OS CINCO MENOS POPULAÇÃO ESCALA
1 Vidigueira 5521 2
2 Cuba 4628 2
3 Serpa 14.497 2
4 São Roque do Pico 3271 2
5 Entroncamento 21.125 1

PRESSÃO TURÍSTICA
Rácio entre número de turistas e a população residente no 
concelho. Indicador normalizado para uma escala  de 1 (mínimo)  
a 6 (máximo), dados referentes a outubro de 2018

5
4
3
2
1

AÇORES

MADEIRA

Almeida

Entroncamento Noite 
35%

Noite 
18%

RETENÇÃO NOTURNA
Percentagem do número de turistas à noite face ao número total

ALMEIDA

ENTRONCAMENTO

ALMOÇO E JANTAR
Percentagem do número de turistas à hora de almoço  
e de jantar face ao número total

ALMEIDA ENTRONCAMENTO

38%
41%

23%
26%

FONTES: PORTAL DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DA NOS E INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

Almoço Jantar

ESCALA
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que era preciso combater problemas como “o 
turismo excursionista”, a falta de transportes 
públicos para chegar aos destinos, a escassez 
de serviços de alojamento capazes de reter 
turistas durante mais tempo e a falta de 
qualificação.
Muitas vezes associada a um problema, 
a pressão turística nem sempre o é. Falar 
dela em Almeida não é o mesmo que falar 
dela em Sintra ou noutras cidades e vilas 
europeias, de Veneza, em Itália, a Bruges, na 
Bélgica, que somam medidas de combate 
à “invasão turística”. Para Pedro Machado, 
presidente do Turismo Centro, a região está 
no polo contrário, longe de esgotar toda a 
oferta e com um caminho a percorrer até se 
tornar um destino de excelência. Por isso, 
tem concentrado a aposta em segmentos 
diferenciados, como o da aventura, onde se 
inclui o cicloturismo, o pedestrianismo ou o 
rafting. “Os melhores percursos para este tipo 
de atividades estão no interior do centro do 
país”, disse o presidente daquela entidade à 
Lusa, no final de 2018. Dando ainda o exemplo 
dos jovens portugueses que procuram novas 
experiências de viagem, Pedro Machado foi 
mais longe, sentenciando: “O luxo do século 
XXI vai ser o interior de Portugal.”
Talvez os espanhóis o tenham percebido antes 
dos outros. Mostram os dados que Castanheira 
de Pera, Góis, Oleiros e Pampilhosa da 
Serra são dos concelhos onde mais cresce a 
afluência vinda do país vizinho.

DORMIR NA ILHA
O Portal de Informação Turística da NOS 
reúne a informação recolhida a partir dos 
telemóveis dos visitantes estrangeiros e tem 
o apoio do Turismo de Portugal e da própria 
Secretaria de Estado, para quem esta é “uma 
ferramenta inovadora (...) que permite fazer 
uma gestão inteligente dos dados e, deste 
modo, contribuir para a criação de novas 
centralidades com base nos fluxos registados, 
desconcentrando a procura turística, um dos 
objetivos da Estratégia de Turismo 2027”.
Olhar para o quadro geral permite, de facto, 
perceber alguns padrões. Em Sintra, a 
afluência é grande, como qualquer pessoa que 
visite a vila facilmente percebe. O que não 
está tão à vista é que o concelho atrai muitos 
turistas durante o dia, principalmente no 
período do almoço, mas não consegue que a 
maioria fique para dormir. À hora do jantar, 
o número desce para praticamente um terço, 
caindo ainda um pouco mais no indicador de 
retenção noturna. Entre as 10h e as 15h, Sintra 
atinge o pico da onda, sobretudo de franceses, 
britânicos, espanhóis, alemães e um crescente 
grupo vindo do Brasil. O fluxo vai caindo 
progressivamente até às 20h.
O oposto acontece no arquipélago dos Açores, 
onde estão os concelhos com o maior tempo 
de estada médio, o que significa que a maior 
parte dos turistas que os visitam ficam para 
dormir. Corvo (na ilha que lhe dá nome), 

Santa Cruz da Graciosa (na ilha da Graciosa) e 
Praia da Vitória (na Terceira) lideram uma lista 
onde se destacam também Angra do Heroísmo 
ou Santa Cruz das Flores. O facto de estarmos 
a falar de ilhas deve, naturalmente, contribuir 
para o feito.
Também sem surpresa, Lisboa e Porto são os 
destinos mais cosmopolitas do país. É por lá 
que se encontra a maior diversidade de países 
de origem, facto a que não é alheia a presença 
de dois aeroportos por onde qualquer turista 
passa (ligando, quase inevitavelmente, os 
dados de roaming e entrando para o ranking da 
NOS). No indicador de diversidade linguística, 
seguem-se Cascais, Coimbra e Sintra, nomes 
que se repetem se olharmos para a diversidade 
de divisas. Os concelhos com maior número 
de turistas de diferentes origens por metro 
quadrado também não espantam: Lisboa e 
Porto à cabeça, Oeiras, Amadora e Matosinhos 
a fechar os cinco primeiros.
É curioso limitar a pesquisa às origens dos 
turistas e perceber as diferenças de gostos e 
vontades. Se o fizermos com os espanhóis, o 
rácio turista/habitante é maior em Barrancos, 
outra vila raiana no Baixo Alentejo, além dos 
concelhos da região Centro acima citados. 
No caso dos franceses, o concelho mais 
“pressionado” é Penedono, em Viseu, e no 
dos ingleses a resposta é percetível a olho 
nu: Albufeira. À cidade costeira juntam-se 
Vila do Bispo, Faro, Lagoa e Loulé, num top 5 
que confirma a predileção inglesa pela costa 
algarvia.

TURISMO DO SÉCULO XXI
Se o que está para trás (o património histórico) 
é importante para atrair visitantes, viver à 
frente no tempo pode também ser útil. O 
Algarve é o líder do digital, a região onde há 

mais concelhos preparados para lidar com as 
exigências do turista do século XXI — com 
destaque para Loulé, Vila do Bispo, Lagos e 
a repetente Albufeira. É para lá que vão os 
viajantes mais preparados para o mundo 
online, “seja porque têm mais smartphones seja 
porque têm uma utilização mais intensiva de 
dados”, lê-se na plataforma da NOS.
Nem sempre essa ligação ao digital está 
isenta de polémica. Na página oficial do 
Facebook do aeroporto de Faro, surgiu há 
cerca de duas semanas um anúncio em várias 
línguas que apelava aos turistas para que 
“fujam da confusão algarvia e descansem em 
França”, sugerindo-se Marselha, onde “há 
marinas, praias, água transparente e calor”. 
Da esquerda à direita, e em vários sectores 
da sociedade, as críticas foram imediatas e 
levaram a ANA, Aeroportos de Portugal, a 
retirar a campanha das redes sociais.
Os responsáveis algarvios parecem estar 
atentos. A Região de Turismo do Algarve 
lançou já algumas aplicações móveis pensadas 
para responder aos anseios de um público 
cada vez mais digital. Entre elas, e em 
três línguas, está a Algarve Eventos, que é, 
como o nome indica, um guia de tudo o que 
acontece na região. No verão, oferta e procura 
disparam e a app promete fazer as vezes de 
agenda cultural. A Rota Omíada no Algarve 
é outra das inovações, feita para explorar 
as localidades por onde passou a dinastia 
árabe omíada no Algarve. São 14: Alcoutim, 
Martim Longo, São Brás de Alportel, Estoi, 
Faro, Silves, Monchique, Aljezur, Vila do 
Bispo, Alvor, Vilamoura, Tavira, Cacela Velha 
e Vila Real de Santo António. Em cada uma 
delas, o utilizador pode perceber melhor essa 
passagem. Basta que siga a rota por entre 
castelos, igrejas, palácios e fortalezas. b
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Presidente da Região de Turismo do Algarve está  confortável  com as medidas tomadas pelo Governo,
mas hotelaria e empresas de aluguer de automóveis estão apreensivas
 
O Algarve vai enfrentar a greve dos motoristas de matérias perigosas, em pleno mês de Agosto, numa
altura do ano em que o número de pessoas na região triplica devido ao turismo.
 
Os 22 postos de combustível, disponíveis para o público em geral, incluídos na REPA (que afinal são
21, mas já lá vamos), mereceram críticas de empresários e de partidos políticos, por terem sido
considerados insuficientes.
 
No entanto, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, apesar de estar
preocupado e atento  em relação à greve, em declarações ao Sul Informação, diz estar  confortável
com a definição publicitada [pelo Governo], porque, a meu ver, com o que é dado a conhecer, garante
que as pessoas, turistas ou residentes, vão fazer uma vida sem grandes constrangimentos durante a
greve .
 
A principal preocupação de João Fernandes prende-se com o cumprimento dos serviços mínimos. O
Governo estabeleceu que a rede REPA será abastecida a 100% e os restantes postos de
abastecimento a 50%. Além disso, portos e aeroportos, têm abastecimento também garantido a
100%.
 
João Fernandes
 
O presidente da RTA destaca que esta foi a única entidade regional de turismo envolvida na definição
dos serviços mínimos, o que  nos deu a oportunidade de expor todas as questões que tínhamos
diagnosticado junto dos parceiros locais , ou seja, das associações que representam a hotelaria e a
restauração, as agências de viagens, os transferes, as rent-a-car e as empresas de animação turística.
 
Segundo João Fernandes, as propostas foram  bem aceites  pelo Governo, mas, agora,  há a
necessidade de que os serviços mínimos sejam cumpridos. Uma coisa é estabelecer os serviços
mínimos, outra é o cumprimento desses serviços mínimos .
 
Caso não sejam cumpridos,  foi-nos garantido que há um conjunto de medidas alternativas para
situações anómalas que venham a acontecer .
 
Em relação à REPA, o responsável não quis comprometer-se com uma opinião sobre a eventual
necessidade de haver mais postos de abastecimento do Algarve, integrados nesta rede.
 
Falámos com o presidente da ANAREC [Associação Nacional De Revendedores De Combustíveis] que
nos garantiu que o Algarve terá condições para ultrapassar uma eventual greve sem constrangimentos
de maior , diz.
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João Fernandes lembra que,  apesar de a REPA ser uma rede prioritária de abastecimento, não quer
dizer que os restantes postos de abastecimento não estejam à disposição do cidadão ou das
empresas. Todos os postos de abastecimento, como aconteceu na última greve, estarão abertos e
disponíveis, e, aliás, prepararam-se atempadamente, para fornecer combustível à população e às
empresas . Ainda assim, esta sexta-feira já houve postos de abastecimento que ficaram sem
combustível.
 
No Algarve, de acordo com a última lista divulgada de postos integrados na REPA, existem 21 bombas
de gasolina que vão estar à disposição do público. Menos uma do que na lista que havia sido divulgada
no final de Julho e que foi a base para um mapa interativo publicado no Sul Informação.
 
Além destes 21 postos de abastecimento, há mais quatro destinados a veículos prioritários [ver mapa
atualizado abaixo].
 
João Soares, delegado da Associação da Hotelaria de Portugal no Algarve, tomou medidas no seu hotel
para se precaver em relação à greve, mas mostra-se bastante preocupado.
 
Temos tido a oportunidade de partilhar a nossa preocupação com colegas e dirigentes associativos e
com algumas pessoas na RTA. Estamos a fazer reuniões internas no hotel D. José [em Quarteira] para
tentar minimizar o impacto junto do clientes e da operação .
 
Para João Soares, é importante  comunicar bem. Não é dizer que vai haver greve, mas sim explicar
como os clientes podem chegar aos hotéis, quais os postos de abastecimento abertos, aquilo que
devem evitar, onde se devem concentrar e qual o apoio que pode ser prestado .
 
Até porque  as pessoas estão a pensar se vão manter as férias, se vão reservar ou cancelar. As
pessoas precisam de ter segurança, e isso transmite-se com informações objetivas. Há muita
informação, mas muito dispersa .
 
João Soares
 
Apesar de o presidente da RTA ter dito que ouviu os vários parceiros do setor do turismo, João Soares
considera que teria sido necessário maior sinergia para enfrentar a greve.  Sabemos o que se passa na
nossa unidade, mas não sabemos o que está a fazer o hotel do lado. Era importante isso ter sido
provocado pela RTA, que é o aglutinador de todas associações , considera.
 
João Soares diz que teria sido necessário fazer uma  reunião com todas as unidades hoteleiras,
empresas de transferes e empresas de rent-a-car, para ouvir as pessoas e para resolver os problemas
em conjunto .
 
Atrever-me-ia a dizer que era importante haver um "gabinete de crise", que reunisse as várias
entidades do setor e que fizesse chegar uma circular aos hotéis a dizer como funcionam os transferes,
as rent-a-car, para que todos os prestadores de serviços estivessem articulados , acrescenta.
 
No caso do Hotel D. José, em Quarteira, do qual João Soares é diretor e proprietário,  já garantimos
que vamos ter gasóleo de abastecimento e gás durante uma semana. Também contactámos com a
lavandaria, que nos disse que não terá qualquer problema. Preocupa-nos, ainda assim, a alimentação
e os fornecedores. Vamos fazer stock de vários produtos, que estão na base da operação, e
tentaremos manter a operação próxima dos 100%. Informámos também os nossos colaboradores para
abastecerem as viaturas e, se possível, para quem vive perto, sugerimos que se desloquem para o
trabalho usando outros meios de transporte alternativos, como a ciclovia .
 
Quem não está a pensar em utilizar transportes alternativos são os turistas que chegam à região com
uma reserva para alugar carro. As empresas de rent-a-car enfrentam a greve com incerteza, como
explica Armando Santana, presidente da ARA - Associação de Empresas de Rent a Car do Algarve, ao
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Sul Informação.
 
Não nos conseguimos preparar, até porque temos os carros praticamente todos alugados. Tudo vai
depender de como os clientes nos vão devolver os carros. Se nos devolverem os carros com depósito
cheio, entregaremos cheio. Se não, não podemos entregar. Até porque só três ou quatro companhias
multinacionais é que têm reservatórios próprios de combustível. Acredito que toda a situação vá
causar algum stress , realça.
 
Armando Santana
 
Tudo vai depender, segundo Armando Santana, de como funcionarem os postos da REPA, mas o
representante das rent-a-car não está muito esperançado.  Acho que 21 ou 22 postos seriam
suficientes para a população normal do Algarve. Mas, partindo daquela matemática simples de
mercearia, dado que a população do Algarve triplica em Agosto, no mínimo tinham que ser 66 postos .
 
A ARA tentou  sensibilizar para que isto fosse tomado em consideração. Mas não estamos a falar só de
combustível para as viaturas. As unidades hoteleiras estão dependentes do gás e também os
hospitais. E isso vai fazer toda a diferença .
 
De acordo com Armando Santana, na próxima semana,  devem estar entre 100 a 115 mil viaturas
alugadas a circular no Algarve  e todas elas precisam de gasolina ou gasóleo.
 
Se as coisas não funcionarem como nos disseram que iam funcionar, vai ser um problema. Porque
ninguém vai dizer a um cliente: "Olhe está aqui o seu carro, mas está praticamente na reserva".
Nesse caso, não podemos entregar a viatura , conclui Armando Santana.
 
Se não houver um volte-face de última hora, a greve começa na segunda-feira, dia 12 de Agosto, às
00h01. Não se sabe quando acaba.
 
Veja os postos da REPA:
 
Nuno Costa
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ONDE ESTÃO 
AS BANDEIRAS? 
As praias do concelho 
de Albufeira reconhecidas com 
o galardão máximo da qualidade 
ambiental são: Alemães, Arrifes, 
Aveiros, Barranco das Belharucas, 
Castelo, Coelha, Evaristo, 
Falésia /Açoteias, Falésia /Alfamar, 
Galé Leste, Galé Oeste, Inatel, 
Manuel Lourenço, Maria Luísa, 
Olhos d'Água, Oura, Oura Leste, 
Peneco, Pescadores, Rocha 
Baixinha, Rocha Baixinha 
Nascente, Rocha Baixinha Poente, 
S. Rafael, Salgados e Santa Eulália. 
Registe-se que a marina 
de Albufeira também ostenta 
este galardão. 

Todas as praias 
de Albufeira têm 
Bandeira Azul 
DISTINÇÃO O  Concelho vê totalidade das suas praias distinguidas com este selo de qualidade 

A
lbufeira é um destino de 
excelência. Localizada 
no centro do Algarve, 

região sempre bastante procu-
rada por turistas nacionais ou 
oriundos sobretudo da Europa, 
que ali chegam à procura de 
diversão, descanso, boa gas-
tronomia, sol e praias, Albufei-
ra tem tudo para corresponder 
às exigências até dos visitantes 
mais meticulosos. Em relação 
às praias, em concreto, são de 
qualidade garantida. Limpas, 
seguras, acessíveis. E a prova é 
que as 25 praias do concelho 
estão contempladas com a 
Bandeira Azul da Europa. 
É o quarto ano consecutivo em 
que Albufeira vê a totalidade 
das suas praias serem reco-

  

É O QUARTO ANO 
CONSECUTIVO EM QUE 
ALBUFEIRA VÊ A 
TOTALIDADE DAS SUAS 
PRAIAS SEREM 
RECONHECIDAS COM ESTE 
SELO DE QUALIDADE 
AMBIENTAL 

nheeidas com este selo de qua -
'idade ambiental, posicionan-
do o concelho no primeiro lu-
gar a nível nacional. Algo que 
deixa orgulhoso José Carlos 
Rolo, o presidente da autar-
quia: "Estamos de parabéns. 
Albufeira tem todas as condi-
ções para continuar a ser um 
destino atrativo, nomeada-

  

mente a nível da beleza paisa-
gística, da qualidade ambien-
tal, do bem -estar e da segu-
rança de quem nos visita; fato-
res que nos posicionam nos lu-
gares cimeiros cio turismo na-
cional e internacional." 

CAPITAL DO TURISMO NACIONAL 
As bandeiras azuis foram has-
teadas nas 25 praias cio concelho 
no passado dia 7 de junho. O 
pontapé de saída foi dado na 
irónica praia dos Pescadores 
e daí prosseguiu para os restan-
tes areais do concelho. 
José Carlos Rolo recordou que 
"Albufeira já não é uma pequena 
vila". "Cresceu e passou a cida-
de em 1986, sendo atualmente 
conhecida como a capital cio tu -  

rismo nacional, o que se traduz 
numa enorme responsabilidade 
para a autarquia". E acrescen-
tou: "Estamos preparados para 
receber os milhares de pessoas 
que todos os anos escolhem Al-
bufeira como destino de férias e 
que, juntamente com as restan - 
tes entidades com responsabili-
dades nesta área, tudo faremos 
para continuar a merecer este 
estatuto de excelência." e 
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José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira 

©Existem 18 praias em Albu-
feira que ostentam a indica-
ção da máxima qualidade 
ambiental, o Galardão Quali-
dade de Ouro, atribuído pela 
Quercus - Associação Nacio-
nal de Conservação da Natu-
reza, já há dez anos. O conce-
lho albufeirense ocupa o pri-
meiro lugar na listagem dos 
municípios que receberam 
esta distinção, a par de Vila 
Nova de Gaia. 
A Quercus atribuiu para esta 
época balnear a classificação 
Qualidade de Ouro a 375 praias 
portuguesas, menos 15 do que 
em 2018. Para a atribuição des-
te galardão, a associação am-
bientalista baseia-se na infor-
mação pública oficial disponi-
bilizada pela Agência Portu-
guesa do Ambiente (APA), ten-
do apenas em consideração as 

"ESTAMOS A TRABALHAR 
(...) PARA CONTINUAR 
A LIDERAR O RANKING 
DOS MUNICÍPIOS COM 
AS MELHORES PRAIAS 
DO PAÍS" 

análises efetuadas nos labora --
tórios das diferentes adminis-
trações regionais hidrográficas. 
O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Albufeira, José Car-
los Rolo, já explicou que está a 
ser feito trabalho não só para 
recuperar "as praias que por 
terem tido apenas um único 
índice esporádico não positivo 
implicou a não atribuição do 
galardão", como para o con-
celho voltar "a ter todas as 
praias com esta bandeira has-
teada". "Estamos a trabalhar  

com redobrada atenção na 
prevenção em todos os índices 
para que continuemos a lide-
rar o ranking dos municípios 
com as melhores praias do 
País", assegurou. 
Em Albufeira, as praias costei-
ras que ostentam este galardão  

são: Arrifes, Aveiros, Belharu-
cas, Castelo, Coelha, Evaristo, 
Falésia, Galé Leste, Galé Oeste, 
Manuel Lourenço, Maria Luí-
sa, Oura, Oura Leste, Rocha 
Baixinha, Rocha Baixinha 
Nascente, Rocha Baixinha 
Poente e S. Rafael. • 

Há sempre uma 
praia à sua medida 
0  Em Albufeira existem 
praias para todos os gostos. 
Quem está no centro e não 
quer andar muito, o ideal é ir 
para a praia dos Pescadores. 
Ali perto, numa das zonas 
mais animadas do Algarve 
conhecida pela noite e res-
taurantes, a praia da Oura 
oferece excelentes condições 
e um mar tranquilo, que 
convida à prática de 
windsurf ou mergulho. 
A praia dos Olhos d'Água 
é mais dada ao sossego. 
Já a praia da Falésia é bastan-
te agitada, popular e dada 
a festas. Entre arribas doura-
das cobertas de pinhal e uma 
zona ajardinada, a praia de 
Santa Eulália é uma das mais 
bonitas e cuidadas do Algar-
ve, com bar, restaurante e 
uma discoteca. Jet ski, caia-
que, parasailing e passeios 
a cavalo são algumas das ati-
vidades que se pode fazer nas 
praias ou partindo da marina 
de Albufeira. Mas o melhor 
mesmo é experimentar. 

A qualidade é de ouro 
TOPO O Albufeira possui 18 praias com a indicação da máxima qualidade ambiental. 
Encontra-se na posição cimeira do ranking dos municípios reconhecidos pela Quercus 
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Cronologia 
da greve 

É criado o Sindicato Nacional 
dos Motoristas de Matérias 
Perigosas (SNMMP) 

Fazem chegar o primeiro 
pré-aviso de greve aos ministérios 

da Economia e do Trabalho 

V 

08/11/2018 01/04/2019 

Dia D para 
a greve. 
Governo, 
patrões e 
motoristas 
não querem 
ceder 

Transportadoras 
e camionistas não se 
entendem. O governo já 
decretou 12 dias de estado 
de emergência energética 
e pode mesmo restringir 
a circulação de veículos 
e ditar o aumento do preço 
dos combustíveis. 
Texto: Bárbara Silva e Elisabete Tavares 

INFLAMÁVEL 

3 
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Começa a primeira A paralisação termina Arrancam as O sindicato suspende as negociações É aprovado um "acordo histórico" 
greve dos motoristas após acordo entre negociações entre e entrega novo pré-aviso de greve, entre o sindicato e a Antram 
de matérias perigosas o sindicato e a Antram o sindicato e a Antram com início a 23 de maio e desmarcada a greve 

 

v 
15/04/2019 18/04/2019 29/04/2019 08/05/2019 16/05/2019 

 

  

Portugal fica a saber hoje, pelas 
15.00, se a partir da meia-noite de 
segunda-feira, primeiro e último 
dia de férias para muitos, o país vai 
mergulhar numa segunda greve 
dos motoristas de matérias perigo-
sas, desta vez por tempo indetermi-
nado. A esta hora têm início os ple-
nários decisivos dos dois sindicatos 
que entregaram o pré-aviso de gre-
ve: o Sindicato Nacional de Moto-
ristas de Matérias Perigosas 
(SNMMP) e o Sindicato Indepen-
dente dos Motoristas de Mercado-
rias (SIMM). Mas o dia começa com 
uma reunião do govemo. António 
Costa convocou o gabinete de crise 
do executivo para analisar a greve 
dos motoristas às 10.00. Em São 
Bento, o primeiro-ministro vai es-
tar com os ministros do Trabalho, 
Vieira da Silva, do Ambiente, Matos 
Fernandes, dos Negócios Estran-
geiros, Augusto Santos Silva, Admi-
nistração Interna, Eduardo Cabrita, 
mas também o da Defesa, João Go-
mes Cravinho. O secretário de Esta-
do das infraestruturas, Jorge Delga-
do, também vai estar nesta reunião. 

Motoristas querem proposta 
Rosto e voz da luta dos motoristas, 
Pedro Pardal Henriques, vice-pre-
sidente do SNMMP, deixou o ulti-
mato: será a "última oportunida-
de" para a Associação Nacional de 
Transportes Públicos Rodoviários 
(Antram) entregar uma proposta 
que responda às exigências dos 
trabalhadores. Só isso, diz, travará 
a greve e os 12 dias de estado de 
emergência energética. 

Neste período, cabe à Entidade 
Nacional para o Setor Energético 
(ENSE) fazer uma avaliação per-
manente e põr em prática as várias 
fases do plano de emergência pre-
visto em caso de crises no setor pe-
trolífero. Com três níveis diferen-
tes de risco graduais - médio, alto 
e iminente - a ENSE pode mesmo 
decretar o controlo do consumo de 
combustíveis e ter de recorrer às 
reservas nacionais, com capacida-
de para manter o país na "norma-
lidade" por 90 dias. Esgotadas as 
reservas, segue-se um pedido de 
ajuda internacional. 

"Já não é uma 
questão de direitos 
laborais, mas uma 
questão de honra. 
Os trabalhadores 
já não têm nada 
a perder", diz Pedro 
Pardal Henriques. 
do SNMMP. 

Como exemplos de medidas do 
controlo de consumo da popula-
ção, a ENSE pode chegar a pedir 
aos portugueses para deixarem o 
carro em casa e andarem de trans-
portes públicos. Mas se a situação 
se agravar está mesmo prevista 
uma eventual proibição da circula-
ção (carros só com um passageiro, 
por exemplo), a redução dos limi-
tes máximos de velocidade e dos li-
tros abastecidos por veículo, o en-
cerramento das bombas fora da 
rede de emergência e, em última 
análise, decretar uma subida con-
trolada dos preços dos combustí-
veis para travar o consumo. 

Isto numa semana em que está 
previsto, de acordo com fontes do 
setor, que tanto o preço da gasoli-
na como do gasóleo caiam quatro 
cêntimos por litro, já a partir de se-
gunda-feira. 

Esse é o dia porque todos agora 
esperam. "Já não é uma questão de 
direitos laborais, mas uma questão 
de honra. Os trabalhadores já não 
têm nada a perder", disse Pardal 
Henriques ao Dinheiro Vivo. Os 
motoristas não cedem um milíme-
tro na sua posição e colocam a bola 
do lado dos patrões. AAntram tam-
bém mede forças e mantém o bra-
ço-de-ferro, sem ceder a "chanta-
gens". Sobre o deadline dos sindica-
tos, André Matias de Almeida, por-
ta-voz da Antram, diz que se trata 
de "uma espada em cima da cabe-
ça" das empresas transportadoras, 
já que "os sindicatos nunca entre-
garam uma contraproposta ao go-
verno e por isso não há nada a que 
possamos responder". 

No meio desta guerra está o go-
verno, que, em ano de eleições, 
não quer ser apanhado despreveni-
do, como aconteceu em abril, e já 
tem vários trunfos preparados 
para jogar no momento certo. 

Além da definição de serviços 
mínimos durante a greve, que o 
governo já definiu como "exigen-
tes" - entre os 50% e os 100% -, o 
mais importante destes trunfos é a 
declaração antecipada do estado de 
emergência energética, já em vi-
gor e abre a porta a uma série de 
medidas extraordinárias destina-
das a impedir a paralisação do país 
por falta de combustíveis. A come-
çar pela ativação da Rede de Emer-
gência de Postos de Combustível 
(REPA), com 374 gasolineiras em 
todo o país (54 para veículos prio-
ritários e 320 para o público em ge-
ral). Numa semana intensa de tro-
ca de galhardetes e conferências de 
imprensa, em que a guerra de pala-
vras passou a ser travada nos tribu-
nais, os portugueses iniciaram 
uma corrida às bombas que fez au-
mentar em 30% a venda de com-
bustíveis. Na quinta-feira, a 
afluência aos postos de combustí-
vel duplicou. O ministro garantiu 
que "alguns postos estão a com-
prar o quádruplo do combustível 
que normalmente compram". On-
tem, 50 postos registavam já falta 
de pelo menos um produto e me-
nos de cinco estavam sem com-
bustíveis, confirmou Matos Fer-
nandes, lembrando que em Portu-
gal existem mais de três mil gaso-
lineiras, de norte a sul. 

"Vamos chegar a domingo à noi-
te com as bombas com mais com-
bustível do que em abril", garan-
tiu. As petrolíferas também confir-
maram que se registou um maior 
afluxo ao abastecimento de com-
bustíveis na semana que passou, 
mas negaram qualquer rutura de 
stocks além do que é normal na 
operação diária dos postos. "Na se-
gunda-feira de manhã todos os 
postos da rede de emergência esta-
rão a 100%", prometeu Matos Fer-
nandes. 

Em tempo real 
Na internes, através do site 
https://janaodaparaabaste-
cervost.pt, é possível acompanhar 
ao minuto onde há e onde falta o 
combustível. A Entidade Nacional 
para o Setor Energético recebe in-

 

Pardal 

"Para já, dão 
há um fundo 
de greve" 

O vice-presidente e porta-voz do 
Sindicato Nacional dos Motoris-
tas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
garante que esta greve não tem 
prazo para acabar. E que os sindi-
catos admitem estudar uma solu-
ção de financiamento, se a para-
lisação se prolongar. 

Como vê o parecer do conse-
lho consultivo da PGR? 
Com tranquilidade. Não temos 
conhecimento do parecer, apenas 
oque ouvimos do governo. Do que 
depreendi, a PGR não tinha mo-
tivos suficientes para considerar 
a greve ilegal. Dá-nos algum con-
forto. Vem dar força à requisição 
civil preventiva. Inquieta-nos esta 
requisição porque viola o direito 
à greve. É bloquear completamen-
te o direito à greve. 
Até quando estão dispostos a 
continuar com a greve? 
Não temos uma data definida. 
Até a Antram baixar a guarda. 
Se a greve demorar muito tem-
po, pode colocar em situação fi-
nanceira difícil alguns motoris-
tas? 
Com a requisição civil em máxi-
mos, a maioria vai estar a traba-
lhar. A dúvida está em quem é 
que vai pagar pelo serviço de car-
gas e descargas. O governo? A An-
uam não paga. Os trabalhadores 
vão fazer o serviço de graça, sem 
receber? 
Têm forma de ajudar os traba-
lhadores em termos financei-
ros, se a greve se prolongar? 
Não há nenhum fundo. Para já, 
ainda não. Se se arrastar pode-
mos estudar. Os enfermeiros ti-
nham um fundo que levantou 
questões legais. Podemos estu-
dar as questões legais deste 
fundo. 

Matias 
4--!" imeida 
"Temos 
uma espada 
na cabeça" 

O porta-voz da Associação Nacio-
nal de Transportes Públicos Ro-
doviários (Anuam) diz que as 
empresas transportadoras só 
aceitam voltar negociar com os 
sindicatos se estes retirarem o 
pré-aviso de greve. 

Os motoristas de matérias 
perigosas esperam até às Is.00 
de hoje uma contraproposta 
da Antram. Vai acontecer? 
Esse deadline é uma espada em 
cima da nossa cabeça, porque os 
sindicatos nunca apresentaram 
uma contraproposta ao governo 
nem à Antram. Não havia nem 
há nada a que possamos respon-
der aos sindicatos. 
Que avaliação fazem dos servi-
ços mínimos decretados pelo 
governo? 
Os trabalhadores têm todo o di-
reito à greve, mas o parecer da 
PGR é histórico porque diz que 
esse direito à greve não é absolu-
to e há a possibilidade de estes 
trabalhadores serem responsabi-
lizados por aderirem a uma greve 
que roça o limite do ilícito. 
Admitem voltar a negociar 
com os sindicatos? 
Só se levantarem o pré-aviso de 
greve. Não negociamos com uma 
espada em cima da cabeça. 
Sobre as cargas e descargas, 
exigidas pelos serviços míni-
mos, os sindicatos dizem que a 
Antram não as paga... 
Os recibos de vencimento são co-
municados à Autoridade tributá-
ria e à Segurança Social. A An-
uam opõe-se a qualquer empre-
sa que não paga estes serviços aos 
trabalhadores. Isso está previsto 
no Contrato Coletivo de Traba-
lho assinado em setembro de 
2018. 

Página 30



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 3 de 5ID: 81963881 10-08-2019

 

Descontentes com Entregam pré-aviso Começam as negociações entre Sindicatos rejeitam proposta do Governo anuncia 
os patrões, ameaçam de greve para o sindicato e o governo para governo para uma convenção serviços mínimos 

com nova greve 12 de agosto evitar nova greve coletiva de trabalho de 50% a 100% 
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formação sobre os combustíveis 
em falta diretamente dos postos 
da REPA e atualiza a informação 
duas vezes por dia. O governo já 
explicou que, apesar de decretado 
o estado de emergência energéti-
ca, as regras para a rede de emer-
gência de postos de abastecimento 
só entrarão em vigor às 23.59 de 
domingo, dia 11. Na REPA, os por-
tugueses podem abastecer os veí-
culos ligeiros com 15 litros, no má-
ximo, e fora da rede de emergência 
o limite vai até aos 25 litros. Nos 
pesados são 100 litros. 

As bombas incluídas na REPA 
têm agora o fim de semana pela 
frente para se preparar para o pior 
cenário. A dois meses das legislati-
vas, o governo quer mostrar servi-
ço: "Todos estamos mais prepara-
dos agora do que em abril, as gaso-
lineiras, o Estado e as pessoas", dis-
se Matos Fernandes. 

De 9 a 21 de agosto, serão 12 os 
dias de crise energética decretados 
pelo governo. O secretário de Es-
tado para a Presidência do Conse-
lho de Ministros, Tiago Antunes, 
esclareceu que o prazo foi o "consi-
derado necessário", mas que espe-
ra que a situação fique resolvida 
muito antes e que não haja neces-
sidade de prolongamento. Apesar 
de decretado o estado de emergên-
cia, o governo não poderá requisitar 
imediatamente os trabalhadores 
do Estado para substituírem os ca-
mionistas. Na última semana foi 
dada formação a 521 membros das 
forças de segurança e forças arma-
das para conduzirem camiões car-
regados com matérias perigosas. 

Pardal Henriques garante que os 
sindicatos estão preparados para a 
greve: "Estamos preparados para 
continuar até a Antram baixar a 
guarda." Por seu lado, os patrões 
dizem não ter nada para contrapor 
e que só negoceiam com os sindi-
catos se estes levantarem o pré-
-aviso de greve. "Não vamos nego-
ciar com uma espada em cima da 
cabeça", reforça André Matias de 
Almeida ao Dinheiro Vivo. 

Sem cedências de parte a parte, 
o governo está em "situação de 
alerta" e o ministro do Trabalho, 

Durante os 12 dias 
de estado 
de emergência 
energética 
os carros ligeiros 
podem abastecer 
no máximo 15 litros 
de combustível 
na rede REPA. 

Solidariedade e Segurança Social, 
Vieira da Silva, anunciou a imposi-
ção dos serviços mínimos, que se-
rão de 100% dos trabalhadores das 
empresas de transportes no caso 
do abastecimento de combustíveis 
destinados à REPA. O mesmo se 
aplica ao abastecimento de portos 
e aeroportos, instalações militares, 
Proteção Civil, bombeiros, forças 
de segurança, hospitais, serviços 
de emergência médica e transpor-
te de produtos perecíveis. 

A resposta dos sindicatos não se 
fez esperar e avançaram para tribu-
nal para impugnar os serviços mí-
nimos. A resposta, com carácter de 
urgência, chegou na sexta-feira, 
com Tiago Antunes a informar que 
"a providência cautelar interposta 
pelos sindicatos foi liminarmente 
rejeitada pelo Tribunal Adminis-
trativo de Lisboa". Os sindicatos 
vão recorrer da decisão. 

Os motoristas de matérias peri-
gosas consideram que os serviços 
mínimos decretados pelo governo 
são uma "barbaridade" e põem em 
causa o direito à greve. Anacleto 
Rodrigues, porta-voz do SIMM, diz 
que "o governo não respeita a 
Constituição. A percentagem de 
serviços mínimos anula o protes-
to. Não serão dias de greve, mas 
sim de trabalho normal". 

Serviços mínimos adequados 
Vieira da Silva esteve na Presidên-
cia do Conselho de Ministros na 
sexta-feira e revelou o conteúdo 
do parecer do Conselho Consulti-
vo da Procuradoria-Geral da Repú-
blica acerca da greve e dos serviços 
mínimos decretados pelo governo. 
Apesar de não decretar a greve 
como ilícita, o documento diz que 
"os serviços mínimos podem e de-
vem ser mais extensos de forma 
a salvaguardar outros interesses" 
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dos serviços mínimos pedida 

peto sindicato 
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Venda de jerricãs multiplicou por 40 

VIANA DO 
CASTELO 

e que o direito à greve consagrado 
na lei "não é um direito absoluto". 

Citando o parecer da PGR, Vieira 
da Silva disse que o mesmo recorda 
que o direito à greve é fundamen-
tal, mas "uma greve que viole o 
princípio de boa-fé pode ser consi-
derada abusiva" no caso de provo-
car "danos injustos". O documento 
conclui que "estamos no limite 
entre o que é admissível e abusi-
vo", referiu o ministro, confirman-
do "só pode ser apurado pelos tri-
bunais" se a greve é ilícita. 

Ainda assim, Tiago Antunes es-
clareceu que o governo não avan-
çará para tribunal para tentar travar 
a greve, já que se trata de um con-
flito entre privados. Vieira da Silva 
diz que o parecer prevê um pro-
gressivo alargamento dos serviços 
mínimos, até chegar aos serviços 
normais, autorizando também o 
governo a recorrer a uma requisi-
ção civil preventiva. "Mais vale 
prevenir do que remediar, estando 
em causa bens essenciais", disse o 
ministro. 

Apesar de poder fazer a requisi-
ção civil preventiva, com a autori-
zação da PGR, o governo "ainda 
não o fez". "O direito à greve não 
é ilimitado. Tem de se ajustar aos 
preceitos da lei. Existe uma alter-
nativa ao conflito que é a da nego-
ciação", disse Viera da Silva, vol-
tando a frisar que o governo pro-
duziu um despacho de serviços 
mínimos na ausência de acordo 
entre as partes e que o mesmo não 
viola o direito à greve. "A greve 
não vai levar à paralisia do país. 
O governo não aceita que nin-
guém condicione ninguém", fri-
sou Vieira da Silva. 

Tiago Antunes lembrou ainda 
que o açambarcamento de com-
bustível é punível por lei e deixou 
aos portugueses urna "mensagem 
de serenidade e desnecessidade de 
corrida aos postos de combustí-
vel". Vieira da Silva voltou a apelar 
ao bom senso: "É preciso que as 
partes ouçam o país e os portugue-
ses. Todos esperam que seja evita-
da uma situação de conflito. Eu 
considero sempre possível descon-
vocar a greve."  

A aproximação do dia D da greve 
dos motoristas sem acordo à vista 
fez disparar a procura de jerricãs 
para transporte de combustíveis, 
embora a lei proibia o seu armaze-
namento em garagens ou arreca-
dações dos prédios. Um exemplo: 
a Prolipet, uma pequena unidade 
familiar de Leiria, que, em média, 
vende soo jerricãs por mês, "só na 
última semana já expediu s000", 
explicou ao Dinheiro Vivo Ricardo 
Henriques, responsável da empresa. 
"Sentimos um grande aumento 
das encomendas sensivelmente 
há is dias. Mas agora já está a 
acalmar?' 

—ALIMENTAÇÃO 

"É fundamental respeitar o direito 
à greve mas também é crucial que 
os serviços mínimos sejam cumpri-
dos de forma ordeira e com tran-
quilidade", diz Gonçalo Lobo Xavier, 
diretor-geral da Associação Portu-
guesa de Empresas de Distribuição 
(APED). Super e hipermercados 
têm-se preparado "nas últimas se-
manas com ações de logística que 
possam dar resposta aos pedidos 
da população e estes serviços míni-
mos parecem possibilitar evitar 
perturbações no fornecimento 
atempado de produtos e bens es-
senciais". A Federação das Indús-
trias Portuguesas Agroalimentares 
(FIPA) destaca os moldes em que 
foram decretados os serviços míni-
mos. "Esperamos agora que, caso 
a greve avance, esses serviços mí-
nimos sejam cumpridos." 

A Federação Portuguesa das Asso-
ciações de Suinicultores (FPAS) 
receia que a greve provoque "uma 
catástrofe" nas explorações, se a 
alimentação animal não for assegu-
rada, afetando a exportação de 
porcos para a China. "O despacho 
garante que nos serviços mínimos 
está incluído o transporte de ali-
mentos e até o de animais vivos, 
é necessário que este acautele a 
chegada de matéria-prima às fábri-
cas", diz David Neves, vice-presi-
dente da FPAS. A Portugal Fresh, 
associação para a promoção das 
frutas, legumes e flores, está preo-
cupada: estimou prejuízos diários 
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e prestadores de serviços. "Estão 
estabelecidas as ações a adotar 
nas diversas áreas da empresa 
e respetivas responsabilidades, 
bem como os meios disponíveis, 
as viaturas essenciais para garantir 
a movimentação dos operacionais, 
estando também acautelado o 
abastecimento de geradores." 

—  TELECOMUN/CAÇÕES 
Reforço de combustíveis nas frotas 
de intervenção e nos depósitos 
dos data centers, do stock de ma-
teriais, definição de prioridades 
para intervenções de terreno 
e alargamento das equipas de pre-
venção são algumas das medidas 
previstas nos planos de contingên-
cia da NOS, Meo e Vodafone para a 
greve. Caso a paralisação não seja 
desconvocada, a dona do Meo, que 
montou um gabinete de crise, irá 
anunciar novas medidas. 

— TRANSPORTES 
A Sociedade de Transportes Coleti-
vos do Porto (STCP) já tem reserva 
de diesel para manter o funciona-
mento normal da frota "por alguns 
dias", mas frisa que "o reabasteci-
mento a curto prazo é essencial 
e urgente, de modo a evitar poten-
ciais constrangimentos no serviço 
regular". Cumprindo-se os serviços 
mínimos, a Carris "não prevê que 
ocorram problemas no normal fun-
cionamento do serviço". Os taxistas 
são equiparados a veículos priori-
tários. Os Uber não. 

— TURISMO 
A Confederação do Turismo de Por-
tugal (CTP) prevê "gravíssimos im-
pactos" para o turismo, defendendo 
"bom senso e boa vontade" nos 
plenários dos sindicatos, agenda-
dos para hoje, sábado, para se des-
convocar uma greve de "conse-
quências absolutamente imprevisí-
veis". A Associação das Agências 
de Viagens (APAVT) está satisfeita 
com a definição dos serviços míni-
mos, por "finalmente" se "subli-
nhar a importância do turismo", 
defendendo os direitos "dos portu-
gueses que marcaram e pagaram 
férias" e por se ter decidido que "o 
aeroporto é uma infraestrutura que 
não pode ser afetada em nenhuma 
medida". AM/IP com Lusa 

AÇORES O Terceira 

Flores ....... • IV • 

São Jorge ........ ". 

São Miguel ......... 

Santa Maria • 

Rede de emergência de postos 
de abastecimento 

de 21 milhões, valor que, se a para-
lisação se prolongar por mais de 

diretor de comunicação. Perante, 
o "possível impacto desta situa-

 

quatro a cinco dias, poderá atingir ção", o grupo "reforçou medidas 
350 milhões, comprometendo as preventivas, no sentido de minimi-

 

exportações do setor, que, em zar os eventuais constrangimentos, 
2018, atingiram mais de 1,5 mil mi-

 

que estão centradas no reforço de 
lhões. Os serviços mínimos para stocks nas plataformas de abaste-

 

produtos perecíveis e deterioráveis cimento ao mercado e nos clien-

 

são de 1000/o e de 75% em regiões 
onde as colheitas estão a decorrer. 

tes/pontos de venda". 

 

A EDP Distribuição está "preparada 
O Super Bock Group apela ao diálogo para acionar" o seu plano opera-

 

e ao bom senso entre todas as par-

 

cional de atuação em crise, que 
tes envolvidas", diz Miguel Araújo, mobiliza também os fornecedores 
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A. 

ECONOMIA — R 10-11 

Portugal recupera 
menos de 20% 
das ajudas à banca 
ASSISTÊNCIA. 0 estudo é do FMI e mostra que Portugal tem 
o terceiro pior registo entre os 18 Estados que foram obrigados 
a dar assistência à banca desde o início da crise. Desde 2007, 
o país recuperou menos de 200/o das ajudas públicas e as contas 
não incluem o dinheiro emprestado ao Novo Banco de 2017 em 
diante e ao fundo Parvalorem (neste ano), verbas que ainda não 
foram devolvidas. 

ENTREVISTA —  P. 04-05 

ai ganda couto 
"Tem havido 
diabolização 
injusta 
das fundações" 

• 
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Governo, 
patrões 
e motoristas, 
ninguém 
quer ceder 

COMBUSTÍVEIS É O último dia 
para se poder suspender 
a greve dos motoristas de 
materiais perigosos. Governo 
convocou o gabinete de crise, 
os motoristas querem uma 
nova proposta da Antram 
e o país está em suspenso, 
depois de uma corrida aos 
combustíveis ter já deixado 
muitas bombas secas. P.06-09 

COMPti II IVIDADE — P. 14 

"Usamos Portugal 
como exemplo 
do bom aluno" 

PERFIL — P. 12 

O nome de última 
hora que terá 
de mudar o FMI 

RATING — R 13 

Moody's está 
mais otimista 
e sobe outlook 
de Portugal 
DÍVIDA A agência de notação 
manteve o rating, mas subiu 
a perspetiva. E está mais otimista 
com a capacidade de o país 
reduzir o peso da dívida. 

FISCALIZAÇÃO — R 16 

Quatro mil 
novos empregos 
na segurança 
privada 
EMPREGO A partir de setembro, 
há fiscalização reforçada sobre 
a indústria que emprega 4o mil 
pessoas mas que tem dois 
contratos de trabalho. 

iftheripay Referências Muttibanco 
para a sua empresa 

www.ifthenpay.com 
ti 
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"Vetos" ao alojamento local em 
Lisboa não chegam a uma dezena 
Habitação. Nova lei permite que uma maioria de condóminos peça o encerramento de um 
alojamento local. Câmara recebeu cerca de uma dezena de pedidos e cancelou a maioria. 

ti 

para a fiscalização do cumprimen-
to do novo regime do AL, admitin-
do vir a realizar contratos com en-
tidades externas, uma possibilida-
de que está prevista no novo 
regulamento de AL da autarquia. 

_ • • 

► Na Travessa do Fala-Só, 
na freguesia lisboeta de Santo 
António, há cerca de 400 camas 
de alojamento local onde 
anteriormente residiam 
150 moradores. 

Alojamento local de 2017 a fevereiro de 2019 
2017 / 2018 • 2019 
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P
assado mais de meio ano 
sobre a entrada em vigor 
da nova lei do alojamento 
local (AL), a Câmara de 
Lisboa recebeu uma deze-
na de queixas de condó-
minos, que pediam o en-
cerramento de unidades 

de alojamento local nos seus pré-
dios. Sem especificar o número 
concreto, a autarquia diz que na 
"maioria dos casos" a decisão foi no 
sentido do cancelamento. 

A possibilidade de os condómi-
nos pedirem o encerramento de 
estabelecimentos de alojamento 
local foi uma das questões mais 
controversas da nova lei. O debate 
começou, aliás, exatamente por 
este ponto, quando dois vice-pre-
sidentes do PS avançaram comum 
projeto que permitia aos condómi-
nos vetar a abertura de AL no seu 
prédio. A medida provocou polé-
mica entre os socialistas, que aca-
bara m a apresentar um segundo 
projeto com uma versão muito mi-

  

tigada daquela proposta. O novo 
regime estabelece que a assem-
bleia de condóminos "pode opor-
-se ao exercício da atividade de alo-
jamento local", uma decisão que 
tem de ser tomada por maioria, e 
como decorrência da "prática rei-
terada e comprovada de atos que 
perturbem a normal utilização do 
prédio, bem como de atos que cau-
sem incómodo e afetem o descan-
so dos condóminos". Uma vez to-
mada a decisão, o pedido tem de 
ser dirigido à câmara municipal. 
A lei atribui esta competência dire-
tamente ao presidente que, no caso 
de Lisboa, a delegou no vereador 
do Urbanismo. 

O DN questionou a autarquia so-
bre o processo que está a ser segui-
do nestes casos. Na resposta, a au-
tarquia refere que é pedido ao visa-
do— o proprietário da fração de AL 
— que se pronuncie sobre os factos 
alegados pelos condóminos (uma 
audição que é exigida por lei), a par 
de "ações de fiscalização". A câma-
ra refere também que "está a con-
tratar mais recursos humanos"  

"As pessoas entendem-se" 
Eduardo Miranda, presidente da 
Associação do Alojamento Local 
em Portugal (ALEP), considera que 
estes números vêm provar que não 
existe =conflito entre o arrenda-
mento de curta duração e a habita-
ção tradicional: "A prática veio de-
monstrar que esta questão tem 
uma dimensão menor do que se 
quis fazer crer." Criticando a pri-
meira versão da proposta do. PS, 
que permitia a oposição dos con-
dóminos a priori e"porque quero", 
Miranda diz que a atual lei tem 
mais razoabilidade: "Na prática, as 
pessoas acabam por se entender. 
Mesmo que haja questões com al-

 

Ya • gum caso em concreto, o facto de 
ter de haver uma decisão funda-
mentada da assembleia de condó-
minos obriga a que as pessoas con-
versem, a abrir um diálogo." 

Carla Madeira, presidente da 
Junta de Freguesia da Misericórdia 
— uma das áreas abrangidas pela 
proibição de abertura de novos alo-
jamentos locais—, diz ao DN que o 
fenómeno do AL estabilizou desde 
que boa parte da freguesia foi de-
clarada como zona de contenção. 
O problema de queixas na convi-
vência entre moradores e ocupan-
tes ocasionais é uma questão que 
não lhe tem chegado, afirma, antes 
de sublinhar que boa parte dos edi-
ficios da freguesia com &ações alo-
cadas a arrendamento de curta du-
ração têm um único proprietário. 

Depois da corrida, a acalmia 
Os últimos números do AL em Lis-
boa mostram uma quebra signifi-
cativa na abertura de novas unida-
des. De acordo com números da 
ALEP, no primeiro trimestre deste 
ano, em comparação com igual pe-
ríodo de 2018, o número de novas 
unidades "caiu 60%". Uma quebra 
que se segue ao enorme aumento 
de registos que se verificou no ano 
passado, nos meses que antecede-
ram a entrada em vigor da nova lei, 
com especial incidência em outu-
bro, em que foram registados 1740 
novas unidades ( zier infografia). De 
acordo com dados da câmara, em 
janeiro e fevereiro deste ano abri-
ram na capital 226 novas unidades 
de alojamento local. 

li 
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1.Bruno e Raquel Santos, de 
Vila do Conde, na praia de Vale 
do Lobo 

2.Vendedor à procura de 
negócio no areal de Vale do 
Lobo 

3.Toby Kingsbury e os filhos, 
Hebe e jago, uma família 
inglesa na praia de Loulé Velho 

4-
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REPORTAGEM 

No Algarve o verão está vivo • e agosto já está a recuperar 
Ocupação hoteleira desce 3% em relação a 2018. Há menos portugueses e mais ingleses por cá 

POR 
José Miguel Gaspar 
gaspar@jn.pt 

A família Santos, vinda de 
Vila do Conde e que está 
agora, com o sol a abrir a tar-
de, a entrar na areia fina da 
praia de Vale do Lobo, Al-
mancil, concelho de Loulé, 
define bem o que se passa: 
"Lá no Norte parece que já é 
janeiro, guarda-chuvas, im-
permeáveis, botas, todos 
cheios de frio; aqui estamos 
bem, está sol, está calor, é o 
Algarve, é um belo agosto, 
até a água, ao contrário do 
que dizem, está ótima", dis-
corre Raquel Santos já a me-
ter os pés no mar e a sorrir 
para o provar. "Pelo menos é 
água mais quentinha do que 
a nossa do Norte, que é uma 
água quebra-ossos". 

Raquel tem 30 anos, é ad-
ministrativa, mãe da Bea-
triz, ano e meio, regalada de 
fraldas a chapinhar — "ela 
adora mar" —, está com o 
marido, pai da pequenina, 
Bruno Santos, 31 anos, en-
genheiro mecânico em Vila 
do Conde, os dois satisfeitos 
com "o maior resort turísti-
co de luxo de golfe e praia do 
Algarve". A perceção deles 
bate certo com a geral: "Tal-
vez menos gente do que 
noutros anos, o que é ótimo, 
anda-se mais desafogado, 
mas ainda assim está cá 
muita gente. Parece é haver 
menos portugueses, é ver-
dade?", pergunta Bruno que 
chegou há oito dias e tem 
um bronze de invejar. 

VILAMOURA JÁ RECUPERA 
Era verdade na Páscoa, no-
tou a Associação dos Hotéis 
e Empreendimentos Turís-
ticos do Algarve (AHETA), 
que registou menos 15,7% 
de portugueses do que em 
2018. Era também verdade 
em julho para todas as na-
ções: baixa de 3% em todos 
os hotéis do Algarve - taxa 
oficial de ocupação: 82,5%. 
Quem veio menos? Holan-
deses (-17,5%) e alemães (-
-13,9%). E mais? Irlandeses  

(+13,7%) e ingleses (+6,4% 
do que em 2018, segundo a 
mesma AHETA). Em agos-
to, o setor espera uma taxa 
de ocupação de 95%. 

É o caso dos nove hotéis  

da cadeia Vila Galé. Diz Ana 
Serafim, relações públicas: 
"Em agosto, as estadias já 
concretizadas e reservas 
previstas nos nossos hotéis 
algarvios estão em linha  

com 2018.0 verão é muito 
procurado por famílias por-
tuguesas, dada a nossa ofer-
ta para crianças, que não pa-
gam até aos 12 anos". O Vila 
Galé Marina, em Vilamou-

  

ra, dá o exemplo: "Estamos 
à beira de esgotar", diz a ge-
rência ao JN. Vilamoura, "o 
oásis do Algarve", chameja, 
aliás, de gente: qualquer 
passeata noturna na marina 
é um desafio de encontrões, 
com povo e mais povo a mi-
rar lates, Ferraris, Porsches, 
Jaguares e demais animais 
que chamam até si os so-
nhos lustrosos e as selfies 
de verão. 

MAIS INGLESES AFINAL 

Toby Kingsbury, inglês de 
Oxford, 40 anos, que desde 
2008 vem ao nosso Sul, opi-
na sobre idas e vindas de 
"bifes". "Duas coisas: os in-
gleses adoram o Algarve e 
não me parece que alguma 
vez desistam de vir para cá, 
este ano até vejo mais; o 
Brexit [saída do Reino Uni-
do da UE] está a baralhar-
-nos a todos e se a libra con-
tinuar a descer, o que já está 
a suceder, é natural que os 
ingleses venham menos. 
Mas o futuro a Boris perten-
ce", diz Toby, referindo-se 
ao lunático Boris Johnson, 
novo primeiro-ministro de 
Inglaterra, do Partido Con-
servador, que incitou à saí-
da. 

Toby veio com a mulher e 
os dois filhos, mais a sogra, 
e entretém-se com os pe-
quenos a jogar críquete na 
praia de Loulé Velho. "So-
mos campeões mundiais de 
críquete, batemos a Nova 
Zelândia!", diz Toby satis-
feito a acenar com o bastão 
plástico laranja no ar. 

No paraíso parecem estar 
Allan e Christine, ele é luso-
-francês, ela ucraniana, na-
moram, estão debaixo dos 
brandos pinheiros do cam-
pismo da praia da Lagoa, um 
varandim para o mar onde 
eles estacionaram o Merce-
des. "Notamos um pouco 
menos de gente", diz Allan, 
estreante no Algarve, a ba-
louçar na cama de rede e a 
mirar o mar, "para nós está 
fantastique", diz ele muito 
devagar e diz ainda estar a 
adorar.. 
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Algarve Nature Fest promotes nature tourism 
A raft of free events and initiatives are on offer for tourists looking to 
enjoy nature in the Algarve 

Hiking, boating, bird watching, diving, 
stand up paddle and mountain biking are 
some of the activities that are part of the 
Algarve Nature Fest, a festival entirely 
dedicated to nature tourism, promoted by 
the Algarve Tourism Region (RTA) in 
partnership with the municipality of Olhão 
from 21 to 22 September at Passeio 
Ribeirinho de Olhão. 

'Treat nature for yourself is the signature of 
this event that has dozens of activities at sea, 
on the river or on land for adults and children, 
all free, some with mandatory prior 
registration. In addition to the main 
programme, there is also a set of 
complementary activities for all who pass 
through the ama of animation and exhibition 
set up in Passeio Ribeirinho de Olhão. 

The Algarve Nature Fest aims to promote 
the natural charms of the region, but also to 
make participants aware of the importance 
of protecting and conserving the biological 
and landscape diversity of the Algarve 
region. For this reason, on the morning of 
the 21 September there will be an initiative 
in the market of producers of the Municipal 
Market of Olhão that will call for the 
reduction of the use of plastic by offering 
reusable shopping bags to visitors. 

The event, which is an evolution of the 
Algarve Nature Week concept, is 
presented in this edition with very special 
ambassadors: Nuno Markl, Vasco 
Palmeirim and Joana Schenker, who star 
in the promotional film that takes the duo 
of presenters and the world body board 
champion on a humorous adventure  

through the nature of the Algarve. 
"Algarve Nature Fest is part of a set of 

projects that the RTA has been organising 
and supporting in recent years, in order to 
affirm the region in other areas of interest, 
changing consumption patterns and the 
distribution of demand throughout the 
year and the territory" says João 
Fernandes, president of RTA. 

RTA's strategic partners in the event are 
Olhão City Council, CP -Comboios de 
Portugal, PSP and the Directorate General 
of School Establishments - Algarve. 
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ESPECIAL

O peso do turismo na economia disparou nos últimos anos, assumindo-se cada 
vez mais como motor para o desenvolvimento das regiões. Reunimos alguns 
projectos que surgem para sublinhar o que cada região tem de melhor, quer 
partindo dos municípios e entidades públicas quer da iniciativa privada

Lugares que querem 
deixar marca Texto Pedro Durães

Fotos DR

TURISMO

Como a Ivity transformou Castelo Branco numa 
marca bordada 
Bordar e Receber é a assinatura da nova marca Castelo Branco, criada pela Ivity Brand Corp, cujo 
elemento central, e que pretende ser o fio inspirador para o futuro da cidade, é o tradicional bordado de 
Castelo Branco. “É e será o nosso maior símbolo identitário”, afirmou, durante a apresentação da marca, 
Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, explicando que a nova identidade, um 
investimento próximo dos 69 mil euros, “resulta de um trabalho apurado de estudo para a promoção do 
concelho”. Nas palavras de Carlos Coelho, presidente da Ivity, “uma marca de um território deverá ser um 
fio condutor da História e da cultura que se une numa geografia e que desenha um futuro na economia”, 
motivo por que considera que “uma marca não é um trabalho feito, não é um ponto de chegada”.
Num primeiro balanço da marca, Carlos Coelho acredita que a marca territorial criada para Castelo Branco 
é uma das identidades desenvolvidas recentemente pela agência que mais engagement está a gerar junto 
das populações. Os objectivos do projecto, explica a agência, passavam por “criar uma marca agregadora, 
que afirmasse o município de Castelo Branco enquanto representante do que de melhor se tem feito em 
Portugal por um território interior” e, ao mesmo tempo, “posicionar Castelo Branco, tirando partido dos 

seus valores profundos e das suas múltiplas riquezas endógenas, e dar-lhe o lugar de destaque desejado no panorama nacional 
das marcas territoriais”. Para isso, era necessário “desenvolver um plano estratégico e de comunicação que permita valorizar 
todas as pessoas e potencialidades do município de Castelo Branco, bem como todos os projectos já iniciados pelo mesmo nos 
patamares económico, cultural e territorial”, contribuindo para a “dinamização da região inteira e do país”.
O bordado surge assim como “metáfora para a dedicação e o afecto com que tudo é criado e construído em Castelo Branco, 
que revela a sua ambição e a abertura para dar e receber”, representando o que a cidade “construiu e constrói para partilhar 
com todos os que vivem e todos os que visitam”. É desta forma 
que a agência espera cumprir a visão da marca de “ser o centro 
de um ecossistema criativo nacional, com o bordado como fio 
condutor para o futuro”. Ao mesmo tempo pretende-se cumprir 
a missão de tornar Castelo Branco uma “cidade ‘bordada’ a 
empreendedorismo cultural, industrial e rural, que alinha a tradição 
com uma visão contemporânea do património, da cultura, da 
natureza e da gastronomia”.
A Ivity tem actualmente em mãos o desenvolvimento de mais um 
projecto de marketing territorial depois de ter sido contratada pela 
Câmara Municipal de Amarante para trabalhar, segundo o portal 
Base, o “design do sistema de marca Amarante e desenvolvimento 
de aplicações e comunicação” num investimento que rondará os 
66 mil euros.
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Uma Grande Rota pelo 
património natural da Ria de 
Aveiro  

“Promover e distinguir a Ria de Aveiro enquanto uma região 
ideal para a prática de turismo de natureza, dado o seu vasto 
e rico património natural, nomeadamente a enorme variedade 
de paisagens, a elevada diversidade de habitats naturais, o 
clima ameno durante todo o ano, os sabores da gastronomia, 
a oferta de alojamento, o bom acolhimento e a segurança, 
complementados com uma activa rede de  oferta e programação 
cultural” é o objectivo da Grande Rota da Ria de Aveiro, 
explica Daniela Santos, digital project manager da Ubiwhere 
responsável pelo projecto. A empresa foi contratada para criar e 
operacionalizar o plano de marketing e comunicação do projecto, 
um investimento na ordem dos 100 mil euros, que resulta 
da candidaturada da Comunidade Intermunicipal da Região 
de Aveiro (CIRA) ao Plano de Dinamização Investimento de 
Proximidade, focado em sublinhar as características multimodais 
da região que permitem a experiência de diferentes valências, 
nomeadamente pedestre, ciclável e náutica.
“Está ainda previsto o desenvolvimento de um portal e de uma 
aplicação móvel (para Android e iOS), enquanto ferramentas 
preponderantes para facilitar a utilização e exploração da Grande 
Rota, centradas em dois segmentos de mercados estratégicos 
no próprio território da Região de Aveiro e nos territórios 
externos, de âmbito nacional e internacional”, prossegue a mesma 
responsável.  
Segundo Daniela Santos, haverá também “uma aposta muito  
forte na vertente da comunicação, como a dinamização de 
redes sociais para a marca, criação e distribuição de materiais 
informativo-promocionais para os públicos-alvo e criação de 
campanhas publicitárias em meios tradicionais e digitais”, 
sendo que a Ubiwhere terá também sob a sua responsabilidade 
a organização de fan e press trips e acções de mobilização e 
sensibilização destinadas aos stakeholders locais”.
A par deste projecto na Ria de Aveiro, a Ubiwhere saiu também 
vencedora do concurso público para a “estruturação e activação 
do produto turístico integrado Região de Coimbra – The Surf 
Spot”. O projecto “começou a ser executado em Janeiro de 
2019”, conta Daniela Santos, explicando que está enquadrando 
que “foi no âmbito da candidatura Região de Coimbra Turismo 
2020 – Promoção Integrada dos Produtos Turísticos da Região de 
Coimbra que a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 
incluiu a iniciativa Surf No Crowd. “O objectivo é potenciar 
a prática de surf em zonas com praias pouco densificadas e 
exploradas, aliadas a condições de excelência para a prática da 
modalidade”, esclarece a digital project manager, adiantando que 
as praias escolhidas para o projecto foram as de Cantanhede, 
Figueira da Foz e Mira. O projecto, com um investimento de 
aproximadamente 90 mil euros, será apresentado publicamente 
no próximo dia 14 de Agosto.

Turismo de natureza da 
Gardunha à Serra da Estrela  
A McCann, agência que no último ano foi responsável pelo 
desenvolvimento da nova linha de comunicação do Turismo 
do Alentejo e pelo plano de comunicação e desenvolvimento 
de imagem do projecto Rota Vicentina, rumou à região Centro. 
No passado mês de Abril a agência assumiu a campanha 
de comunicação da marca iNature, uma rede de turismo 
sustentável em áreas classificadas que assenta na valorização 
e consolidação do turismo de natureza na região Centro, com 
destaque para a Serra da Gardunha. “Tem como foco operar 
sobre a capacidade de inovação deste recurso, na diferenciação 
da oferta regional, na criação de postos de trabalho e reforço 
do empreendedorismo na região”, descreve a agência liderada 
por Luís Pereira Santos, referindo que “o “selo iNature é uma 
marca qualificadora que representa uma vantagem competitiva 
do território, pela articulação entre agentes na dinamização 
da oferta temática, no reforço da capacidade de atracção e na 
organização de acções transversais com reforçado potencial de 
sucesso”. Através da rede iNature é possível ter acesso a uma 
selecção de produtos e serviços para marcação e organização 
de percursos, passeios, etc, sendo responsável também por 
“promover as Grandes Rotas, nos percursos pedestres e de 
BTT, bem como actividades de animação nas vertentes de 
pastorícia e transumância, movimento sazonal de pessoas com 
os seus animais (rebanho) da planície para as montanhas e 
vice-versa”.
Promover “o turismo sustentável e que preserva a paisagem e 
os seus múltiplos usos”, bem como “a pureza do ar e das águas 
minerais e os sabores intemporais da gastronomia tradicional” 
são os objectivos da rede, traduzidos para a campanha criada 
pela McCann, através da qual, explica a agência, se pretende 
“alcançar notoriedade da marca e do selo iNature, sendo  

percepcionada 
de imediato 
como uma oferta 
diversificada e 
de qualidade 
de turismo de 
natureza da 
região Centro de 
Portugal”.
Além deste 
projecto na Serra 
da Gardunha, a 
McCann ganhou 
no passado mês 
de Junho um 
concurso público 
lançado pela 
Comunidade 
Intermunicipal 
das Beiras e Serra 
da Estrela para o 
“desenvolvimento 
de plataforma, 
design, vídeo 
e fotografia da 
oferta turística 
das Beiras e Serra 
da Estrela”, o 

que incluirá o desenvolvimento de uma identidade gráfica para 
agregar esta oferta turística. Questionado sobre este projecto, 
Luís Pereira Santos escusa-se a comentar uma vez que ainda 
está em fase de execução. De acordo com o contrato publicado 
no Base, que estabelece um prazo de execução de ano e meio, 
o projecto representará um investimento na ordem dos 300 mil 
euros.
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Um festival que tem o Douro  
como cabeça de cartaz 
A região do Douro será, nos próximos dias 14 e 15 de Setembro, simultaneamente palco e protagonista daquele 
que se apresenta como “o primeiro grande festival inspirado pelo vinho que nasce no Douro”. O Wine & Music 

Valley, cuja organização está a cargo da Better World, empresa responsável pelo Rock 
in Rio, promete juntar vinhos, gastronomia e música nas margens do Douro, mais 
concretamente no Porto Comercial de Cambres, em Lamego, reunindo nomes como 
Bryan Ferry, Mariza, António Zambujo, Salvador Sobrar, DJ Vibe e Filipe Vargas. A 
organização antecipa “uma experiência de fusão musical e gastronómica, capaz de 
contribuir para o desenvolvimento do enoturismo na Região Demarcada do Douro”, 
sendo esperadas nesta primeira edição entre dez a 15 mil pessoas. “O projecto tem 
como promotores três empresários do Douro – Manuel Osório, Edgar Gouveia e Pedro 
Ribeiro – que entregaram à Better World a produção do evento, desde a contratação 
artística à logística, montagens, marketing e comunicação, entre outras”, começa por 
enquadrar Ricardo Acto, vice-presidente da empresa, que explica ao M&P como surge 
este projecto.
“O Wine & Music Valley nasce de uma história de encontros. Há muito que os 
promotores queriam criar um evento na região, num espaço que há mais de duas 
décadas se encontra desocupado”, refere, acrescentando que “por outro lado, a 
Better World começava já a explorar outros destinos fora das grandes metrópoles 
para criar um evento cujo conceito combinasse música com outros formatos de 
entretenimento, bebendo de algumas referências internacionais com as quais temos 
vindo a tomar contacto ao longo dos anos”. “Quando os dois lados se encontram, por 
intermédio de pessoas em comum, não levou muito a que o conceito nascesse e o 
projecto começasse a ser desenhado”, recorda Ricardo Acto.
O festival, que entretanto passou a contar com o apoio do Turismo do Porto e Norte, 
da Câmara Municipal de Lamego e do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), 
apresentará três palcos com “atracções musicais e gastronómicas”. Um deles, o 
Chef’s Stage, será totalmente dedicado à gastronomia, com um “cartaz” de chefs 

e eventos como live cooking shows e degustações. Além dos palcos, haverá duas 
áreas dedicadas ao vinho, o Wine Valley e a Wine Experience. “A primeira é o espaço 
principal do recinto, composto por um conjunto de casas de madeira, ocupadas 
pelos produtores locais. É aqui que estarão representadas grandes casas como 
Carm, Ramos Pinto, Porto Cruz, Quinta da Pacheca, Sandeman, 100 Hectares, Quinta 
do Portal, Quinta da Pôpa, entre dezenas de outras”, antecipa o vice-presidente 
da Better World, concluindo que “o Wine Experience será um espaço dedicado 
a experiências sensoriais e vínicas, isto é, actividades ligadas às vinícolas ou a 
produtos vínicos”. O objectivo declarado é divulgar e promover os vinhos da região, 
motivo por que, ao contrário do habitual em festivais de música, não haverá cerveja 
à venda dentro do recinto.
Na apresentação do festival, Manuel Osório referiu que “o Wine & Music Valley 
nasce da vontade de colocar o Douro no panorama dos grandes eventos 
nacionais e internacionais, como o Bottle Rock [Napa Valley] ou o Guadalupe 
Festival [Baja California, México]. É um evento que pretende, não só, projectar o 
Douro, promovendo as suas características únicas, como incentivar as empresas 
a investirem, de forma sustentada e regular, nesta região”. Sobre a aposta num 
evento deste tipo, Ricardo Acto argumenta que “o Douro é uma das regiões de 
Portugal mais referidas internacionalmente, sobretudo pelos seus vinhos, muitos 
deles medalhados lá fora em diversos concursos” e que “é uma região privilegiada 
do ponto de visto turístico pelas suas paisagens encantadoras e pela oferta, 
quer vínica quer gastronómica”. Ainda assim, quando entramos no panorama do 
entretenimento, é uma região que não consta dos circuitos internacionais, mesmo 
tendo todas as potencialidades para o ser”, afirma, acreditando que “ao desenhar 
um evento pensado para o público português mas com potencial para atrair 
público internacional, conseguiremos fazê-lo”. Para ajudar a alcançar esse objectivo, 
prossegue o responsável, “temos toda uma estratégia de marketing internacional a 

ser implementada gradualmente, acompanhando a evolução do próprio festival”, onde se inclui “a divulgação do 
evento em países como Espanha, França, Itália e Inglaterra, parcerias com entidades locais, entre outras”.
Questionado sobre o futuro do projecto, Ricardo Acto adianta ao M&P que “a edição de 2020 do Wine & 
Music Valley já está confirmada”. “Esperamos, acima de tudo, ao longo dos próximos anos e edições, conseguir 
atrair novos públicos ao Douro e projectar o nome da região ainda mais longe, internacionalmente, captando 
investimentos para o enoturismo”, defende. E, caso o evento alcance bons resultados na promoção da região, 
estará em cima da mesa a hipótese de realizar iniciativas semelhantes noutras regiões do país? “Neste momento 
o nosso foco está no desenvolvimento e enraizamento do conceito na região do Douro”, assegura o vice-
presidente da Better World, deixando em aberto a expansão do evento ao dizer apenas que “a possibilidade de 
expandir o conceito a outras regiões, a seu tempo, avaliaremos.”
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Alqueva Park vai ter projecto de branding 
Miguel Palmeiro, designer do Porto e responsável da 
United by Design, que assinou em 2015 a marca criada 
para as comemorações do centenário da elevação de 
Abrantes e que venceu recentemente o concurso para 
a criação da nova identidade do Teatro Bairro Alto, está 
a trabalhar no projecto de branding do Alqueva Park.
O profissional foi contratado, na sequência de um 
processo de consulta prévia lançada pela Empresa 
de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Aqueva 
(EDIA), para assegurar “a concepção de um plano 
de sinalética turística e de branding no âmbito do 
Projecto Integrado de Capacitação Turística Alqueva 

Park, com produção de elementos de sinalética e de 
website a associar ao projecto”. Contactado pelo M&P, 
Miguel Palmeiro, responsável também pelo projecto 
do Centro Interpretativo do Vale do Tua, optou por 
não fazer qualquer comentário já que o projecto se 
encontra ainda numa fase de desenvolvimento muito 
inicial, tendo o contrato sido celebrado no passado 
mês de Junho. Para já, sabe-se que o projecto, que 
inclui o branding e sinalética do Alqueva Park, deverá 
ser executado nos próximos nove meses e representará 
um investimento, segundo o portal Base, na ordem dos 
70 mil euros.

Uma revista do El Corte Inglés para 
promover Portugal 
For City Lovers é o novo projecto editorial do grupo El Corte Inglés, desenvolvido em parceria 
com a 004 e a Pacote de Açúcar Design. Trata-se de uma revista bilingue, com distribuição 
nos espaços de venda da insígnia espanhola em Portugal e em hotéis, dedicada à promoção 
da cultura portuguesa e criada com o objectivo de “ser um espaço multicultural, de apostas 
e divulgação, sem esquecer a componente de moda e de lazer inerentes à oferta do grupo”. 
O design e direcção de arte são da responsabilidade da Pacote de Açúcar. A 004 assume 
a produção executiva e edição, com coordenação editorial de Patrícia Reis, que explica ao 
M&P que a génese do projecto passou por “criar uma publicação que, sendo um veículo de 
comunicação de uma grande empresa, é também uma plataforma extraordinária ao nível 
da divulgação de conteúdos”.
“Os aspectos comerciais não invalidam uma potencial qualidade editorial e esse é o 
nosso objectivo, fazer uma revista com uma voz, uma personalidade e capaz de ser 
entendida por públicos abrangentes, portugueses e estrangeiros”, assegura a responsável, 
descrevendo a publicação como tendo “uma aposta muito clara na divulgação cultural 
do que melhor temos no nosso país, usufruindo do facto de ser uma publicação bilingue 
(português e inglés) e reforçando o contacto com o mercado chinês, com os os títulos 
da revista  também traduzidos para mandarim”.
“O objectivo é a divulgação de acontecimentos e personalidades que possam fazer a diferença, promovendo o que é 
português ao mesmo tempo que assumimos um carácter de promoção de certas realidades culturais e patrimoniais”, prossegue Patrícia 
Reis, que acredita que a revista pode contribuir para a promoção turística do país já que se trata de “um produto editorial abrangente por 
causa da opção multilíngua mas também por termos uma circulação vasta nos espaços El Corte Inglés e em alguns hotéis”. “Promover é 
nosso mote, acreditamos que podemos fazer a diferença no mercado editorial das publicações periódicas e que são propriedade de um 
grande grupo empresarial”, conclui.

Turismo do Centro na rota das “road trips”
Ria de Aveiro, Região de Coimbra, Região de Leiria, Oeste, Médio Tejo, Beira Baixa, Serra 
da Estrela e Viseu Dão Lafões são os oito guias que propõem um total de 36 roteiros para 
viagens de três dias que pretendem recuperar o conceito de viajar de carro. O objectivo 
dos roteiros Road Trips Centro de Portugal, criados pela Opium para o Turismo Centro 
de Portugal, é promover os produtos turísticos mais distintivos das oito Comunidades 
Intermunicipais (CIM) da Região Centro, desafiando os turistas “a explorar o território e 
a aumentar o seu tempo de estada na região, com flexibilidade para parar, contemplar e 
experimentar o muito que há para conhecer”.
“Estes Road Trips resultam de uma estratégia de convergência para o turismo que a região 
conseguiu encontrar. São o fruto de um trabalho conjunto de dimensão significativa, que 
envolveu a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal e as oito comunidades 
intermunicipais deste território. É um trabalho ininterrupto que dura já há quatro anos e 
meio”, destacou Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, durante a 
apresentação dos roteiros, acrescentando que os guias “alimentam o imaginário dos nossos 
turistas e são um contributo importante para a descoberta da região, ajudando a criar e a 

distribuir riqueza entre a população”. Carlos Martins, responsável da Opium, explica que se tomou a decisão de assumir que 
“as oito CIM são oito destinos turísticos”, resultando num total de 36 dias de viagem, três por cada uma das oito CIM e três 
por cada um dos quatro lugares Património da Humanidade no Centro de Portugal. O projecto constitui um investimento 
próximo dos 50 mil euros, de acordo com o Base.
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Uma marca para conhecer Portugal através do 
seu património histórico-militar
A marca Turismo Militar, criada pela Semente e com um investimento a rondar os 16 mil euros, de acordo 
com o Base, foi apresentada pelo Ministério da Defesa Nacional como rampa de lançamento para um 
conjunto de acções de promoção que incluem a nova plataforma turismomilitar.gov.pt, onde serão 
divulgados roteiros desenvolvidos com base no património e na história militar nacional, naquele que é, 
nas palavras de Álvaro Covões, presidente da Associação de Turismo Militar Português (ATMPT), “mais 
um momento especial que marcará o percurso desta marca e produto nacional”. O projecto, que inclui 
também um protocolo com a RTP para a realização de seis programas televisivos, é coordenado pela 
Direcção de Serviços de Infraestruturas e Património da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 
(DGRDN), com o objectivo de “fomentar o conhecimento, a investigação, a cooperação, a divulgação e 
a promoção de todo o património de cariz militar, móvel e imóvel, material ou imaterial, dando assim a 
conhecer a história de Portugal através da história militar”, explica ao M&P Alberto Coelho, director-geral 
de Recursos da Defesa Nacional. “O contributo das Forças Armadas para a memória e identidade comuns 
de Portugal como Nação é também promovido pelo Turismo Militar, que pretende contribuir também 

para o desenvolvimento de 
uma oferta turística qualificada 
que simultaneamente promova 
a dinamização do património 
histórico-militar junto de toda a 
sociedade”, acrescenta o mesmo 
responsável.
É neste enquadramento 
que a marca Turismo Militar, 
apresentada publicamente no 
passado dia 25 de Julho, “vai 
dinamizar o património da Defesa 
Nacional”. O projecto abrange 
253 castelos, mais de 300 fortes, 
fortalezas e fortins, 100 faróis 
e farolins, mais de 70 castros e 
povoados fortificados, 40 casas-
torre, “além de redutos, museus, 

atalaias ou muralhas, reunindo informação sobre os diversos locais e um conjunto de roteiros e circuitos 
numa única plataforma electrónica”, enumera Alberto Coelho, referindo que “a promoção de parcerias 
com instituições públicas e privadas, ligadas a áreas como a história, o património e o turismo cultural, 
pretende incentivar a realização de trabalhos de investigação das estruturas militares”. Questionado sobre 
quais serão as aplicações práticas da marca, o responsável adianta que “a associação da marca Turismo 
Militar a projectos que correspondam aos objectivos estipulados, de forma a promover estratégias e 
acções que maximizem a sua divulgação, poderá passar pela realização de colóquios, cursos sobre rotas, 
roteiros e circuitos, recriações históricas e ainda à identificação de outros espaços, monumentos e sítios 
que possam ser incluídos na marca Turismo Militar, à criação de novas rotas turísticas, conduzindo ao 
reconhecimento da qualidade e do rigor científico deste produto turístico inovador da Defesa Nacional por 
parte dos consumidores”. Sobre as expectativas em termos de resultados,  Alberto Coelho refere apenas 
que “o projecto do Turismo Militar, que continuará a ser desenvolvido ao longo dos próximos anos, permite 
agregar todo o território nacional, relacionando-o entre si através das rotas, roteiros e circuitos e através 
das parcerias que forem sendo desenvolvidas, com autarquias por exemplo”, concluindo que “desta forma, 
o Turismo Militar contribuirá também para combater as assimetrias regionais e para o desenvolvimento da 
economia do interior do país, valorizando a História Militar e, com ela, oferecer um produto diferenciador 
que promova a usufruição do território nacional”.
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Desafios da 
marca Portugal
Sem surpresa, o sector do turismo continua a bater recordes e a ser 
destaque nas notícias e meios digitais, sejam nacionais ou internacionais. 
O nosso país tem conquistado prémios pelos quatro cantos do mundo, e é 
certo que, nos últimos anos, Portugal tem-se assumido como um destino 
irresistível.
Caracterizado como um país autêntico e genuíno, os factores inovação 
e qualidade são também enaltecidos como diferenciadores por quem 
nos visita, contribuindo como impulsionadores do aumento e melhoria 
da percepção da qualidade dos serviços turísticos nacionais, deixando 
claramente Portugal bem posicionado neste mercado tão competitivo.
Para este crescimento, além das características tão bem conhecidas 
e reconhecidas por todos do nosso país, o sector beneficiou de 
desenvolvimentos geopolíticos que aumentaram, junto de diversos 
públicos, a sua atractividade relativamente a outros destinos concorrentes, 
e Portugal soube aproveitar essas condicionantes da melhor forma, com os 
proveitos do sector a crescerem 73 por cento nos últimos cinco anos.
Se falarmos em termos económicos, o sector do turismo reforça a sua 
importância devido ao forte contributo para o equilíbrio das contas 
externas, com o peso das exportações turísticas nas exportações totais 
a registar-se, em 2018, em 19 por cento. Contudo, o impacto do turismo 
pode também ser avaliado pelo número de empregos na área e, segundo 
o relatório World Travel & Tourism Council, actualmente, contabilizam-se 
1,05 milhões de trabalhadores, um número que representa 21,8 por cento 
do país.
Outro ponto que importa referir é o facto de o turismo em Portugal 
estar a registar uma mudança estrutural, deixando de ser uma atividade 
sazonal, conseguindo alcançar novos mercados e abrir novos caminhos 
neste crescimento, que se quer sustentável. Este é um dos pontos mais 
importantes quando falamos de marketing. Uma parte significativa desse 
crescimento é fruto de uma estratégia de crescimento, desenvolvida desde 
há vários anos, que abrange não só a vertente quantidade, mas também 
valor/qualidade.
O posicionamento da marca Portugal foi reforçado positivamente junto 
de diversos públicos, somos um destino recomendado por várias revistas 
de referência internacional, conseguimos, de forma gradual aumentar o 
fluxo de turistas durante todo o ano, contribuindo assim para “combater” a 
tradicional sazonalidade.
Outro ponto a ter em consideração, quando falamos de turismo e da forma 
de promover um destino como Portugal, são as redes sociais e o peso que 
estas têm, cada vez mais notório, na tomada de decisão e, naturalmente, na 
divulgação e promoção do destino enquanto experiência. As novas formas 
de comunicação, às quais Portugal não ficou indiferente e tem conseguido 
alcançar algumas conquistas, desenvolvendo campanhas especificamente 
para o online, permite-nos chegar a mais públicos, de forma menos 
dispendiosa e focada.
Ora, neste contexto de crescimento do turismo, e numa lógica de gestão 
do ciclo de vida, para além do foco na sustentabilidade económica e 
do próprio destino, devem os gestores do destino Portugal e também 
os agentes económicos e restantes intervenientes, preocupar-se com 
o possível amadurecimento da procura. Será que esta fase gloriosa de 
crescimento não irá abrandar nos próximos anos? Será que estamos 
preparados para este abrandamento e para um turismo mais sofisticado? 
Será que as estratégias de marketing usadas hoje, numa fase de 
crescimento, se manterão nos próximos anos? 
Estas últimas questões devem servir de reflexão sobre o futuro das 
estratégias para a área do Turismo em Portugal. 

TERESA ARAGONEZ 
directora da licenciatura de Gestão 
de Marketing do IPAM PortoO grito de aniversário dos 

madeirenses 

A VMLY&R está a trabalhar a Associação de Promoção 
da Madeira desde o último Verão mas foi com a última 
campanha que a Madeira chegou, literalmente, a todo 
o mundo. “A ilha da Madeira é famosa por diferentes 
motivos. Mas um deles é, sem dúvida, Cristiano Ronaldo. 
Para o seu 34º aniversário, a VMLYR Lisboa e a Associação 
de Promoção da Madeira decidiram que cantar os 
parabéns não era suficiente”, começa por explicar ao M&P 
José Mesquita, account director da agência responsável 
pela conta do turismo da Madeira. Foi com este mote 
que, inspirada no já icónico Siiii do capitão da seleccção 
portuguesa, que a agência desafiou os madeirenses a 

celebrar o aniversário 
com a mesma expressão 
ao mesmo tempo que 
percorriam durante 
dois dias a ilha da 
Madeira, mostrando 
“as suas deslumbrantes 
paisagens, a 
autenticidade 
das pessoas e o 
inquestionável apoio ao 
jogador”. O grito dos 
madeirenses foi reunido 
num filme e partilhado 
nas redes sociais. 
Resultado? Cristiano 
Ronaldo partilhou o 
vídeo na sua página 
oficial juntamente com 
um agradecimento aos 
madeirenses e o grito 
de aniversário chegou a 
todo o mundo já que a 

publicação “alcançou mais de 10 milhões de visualizações, 
três milhões de likes e 10.500 partilhas nas 24 horas 
seguintes”, conta José Mesquita, referindo que “o vídeo 
trouxe mais de oito mil novos seguidores para as redes 
sociais da Associação de Promoção da Madeira, criando 
novas oportunidades para o turismo da ilha”.
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PÁG. 18

“Muita gente gostava  
de nos utilizar como lebre  
para maximizar o valor de 
alguns contratos”

Jorge Pavão de Sousa, 
managing director da 
Eleven Sports para 
Portugal, faz o balanço do 
primeiro ano da marca no 
mercado nacional

ENTREVISTA

PÁG. 04-15

PRÉMIOS M&P

São 106 nomeados 
repartidos por 31 
categorias. Os vencedores 
serão conhecidos no dia 
3 de Outubro, no  
Altice Arena

Conheça  
os nomeados 
dos Prémios 
M&P 2019

Está descoberto  
o melhor algoritmo

Lugares que querem deixar marca

PÁG 30 PÁG 22-28

“Vêm aí eleições. E apesar de um momento 
marcante na nossa democracia, a reflexão em 
torno de que notícias passam pelos nossos feeds 
e resultados de pesquisa não deve ser por isso 
ocasional, antes deve estar na ordem do dia”, por 
Ricardo Tomé, director coordenador da MC Digital 

O peso do turismo na economia 
disparou nos últimos anos, assumindo-se 
cada vez mais como motor para o 
desenvolvimento das regiões. Reunimos 
alguns projectos que surgem para 
sublinhar o que cada região tem de 
melhor, quer partindo dos municípios 
e entidades públicas quer da iniciativa 
privada

OPINIÃO
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Bon Bonvoyage 
The IVlichelin-starred Bon Bon restaurant has cast off the ropes and 

offers unique gastronomic experiences aboard a luxury yacht 

O restaurante Bon Bon soltou amarras e disponibiliza agora experiências 

gastronómicas únicas, com qualidade Michelin, a bordo de um iate de luxo 
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Boarding a lwairious yacht for 'a 
gastronomic experience at sea, 
supported by the savoir-faire of a 

Michelin-starred restaurant is now a real 
possibility. As of July 2019, guests can enjoy 
this experience all year round in the Algarve. 
The adventure begins at the Portimão 
Marina, where the Luma is docked. Built in 
2016, this 21m-long Sunseeker Manhattan 
65 flies under the Belgian flag and can 
accommodate up to 12 people, with four 
rooms and a kitchen. Depending on their 
wishes, clients can rent the yacht for a few 
hours, a full day or even a full week, for 
romantic .dinners, parties with friends, to 
enjoy a sunset and much more. 

The big news is that, additionally, guests 
can also request to have a chef on-board for 
a gourmet catering service. The menus are 

T
er uma experiência gastronómica no mar, 
a bordo de um luxuoso iate e apoiada 
pelo savoir-faire de um restaurante com 

uma estrela Michelin, já é possível desde julho de 
2019. Mais: poderá fazê-lo durante todo o ano, no 
Algarve. A aventura começa a partir da Marina de 
Portimão, onde está fundeado o Luma, um 
Sunseeker Manhattan 65, com 21 metros e 
bandeira belga, construído em 2016, e com 
capacidade para albergar até 12 pessoas, contando 
ainda com quatro quartos e uma cozinha. É 
possível alugar o iate durante algumas horas, um 
dia ou uma semana inteira para jantares romântico, 
festas com amigos, desfrutar de um sunset, e muito 
mais. Tudo depende das pretensões do cliente. 

Mas, a grande novidade é que, adicional-
mente, será também possível solicitar o serviço de 
catering gourmet com um chefe a bordo. Os 
menus são feitos à «medida do cliente e consoante 
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made "for clients and according to specific 
tastes", explains Louis Anjos, who has led the 
kitchen at Bon Bon, in Carvoeiro, since Feh-
ruarv 2018. The menus are hased on three 
themes: barbecue and seafood, c.a:aplana ex-
perience or a set menu. with signature dishes 
from the restaurant. 

From waking up or falling asleep rocked 
by the waves and the peace of the ocean to 
enjoying the stunning landscapes of the Al-
garve i eoastline and relishino in o rmet 
meais, the project was designed for "clients 
secking a unique experience, xvith discretion, 
peace and quiet, away from the crowds", says 
Nuno Diogo. restaurateur and manager at  

Bon Bon. "This is yet another innovative 
complement to our restaurant." The icica is 
to "provide a distinctive service ‘N'hich hasn't 
heen done before" in the Algarve, and "pro-
mote this destination even more" through 
unique and quality experientes. 

According to Louis Anjos, the yacht "has 
ali the conditions to perform on a par with 
the excellent service expected of a restaurant 
with a Michelin star". although some of the 
ingredients must be prepared beforehand, for 
logistical reasons. Still, the main goal is to be 
atile. to "provide a true Bon 13on experience 
on-board". For the chel, this is just one of the 
mane reasons that make him reei so proud to 

os gostos específicos», de acordo com Louis Anjos, 
que comanda, desde fevereiro de 2018, a cozinha 
do restaurante Bon Bon, em Carvoeiro. Os menus 
têm como base três vertentes: borbecue e marisco, 
cata plana experience, ou um set menu com pratos 
de assinatura do restaurante. 

Acordar ou adormecer embalado pelas ondas 
e pela paz do oceano, desfrutar das belas paisa-
gens da costa algarvia e degustar refeições gour-
met são atividades pensadas para agradar a 
«clientes que procuram uma experiência única, 
com discrição, paz e sossego, longe das multi-
dões», refere Nuno Diogo, empresário e gerente 
do Bon Bon. «É mais um complemento inovador 
do nosso restaurante.» A ideia fundamental passa 
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be a part of this renowned restaurant. ''l'his 
11CW gastronomic adventure on a vacht is an 
innovative addition. It's a unique initiative, 
different from the existing offer in gastro-
nomic tourism of haute cuisine, now also 
available at sea.-

 

Overlooking Ria de Alvor, Nuno Diogo 
concludes our interviera- with a parallel: 'lhe 
idea is to make the Algarve the next Saint-
Tropez-, with plenty of glamour, outstanding 
service and high-quality produce prepared 
with the Bon Bon signature. 

www.bonbon.pt 

por «prestar um serviço diferenciador e no qual 
ainda ninguém apostou» na região do Algarve, e 
«promover cada vez mais o destino» através de ex-
periências únicas e de qualidade. 

Segundo Louis Anjos, o iate «reúne todas as 
condições para exercer uma atividade de luxo a 
par com o serviço de excelência expectável de um 
restaurante com uma estrela Michelin», ainda que 
alguns dos ingredientes, por questões de logística, 
necessitem de ser previamente preparados. Ainda 
assim, o intuito máximo é conseguir «proporcio-
nar uma verdadeira experiência Bon Bon a bordo», 
revela. Para o chefe, este é apenas mais um dos 
vários motivos que o fazem sentir-se especial por  

trabalhar neste conceituado restaurante. «Esta 
nova aventura gastronómica num iate é mais um 
complemento inovador — uma iniciativa que 
vem diferenciar a oferta em termos de turismo 
gastronómico de alta cozinha, agora, disponível 
também no mar.» 

Nuno Diogo remata a nossa entrevista com 
vista para a ria de Alvor com um paralelismo: «A 
ideia é tornar o Algarve na próxima Saint-Tropez.» 
Com muito glamour, serviço de excelência, e pro-
dutos de alta qualidade confecionados com a as-
sinatura Bon Bon. 

www.bonbon.pt ■ 
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Festival do Marisco de Olhão - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=37890e63-424f-46fc-ac69-

e647cc29e3e0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Olhão são esperadas 80 mil pessoas em busca do melhor marisco da Ria Formosa. Há mais de 30
anos que a cidade algarvia organiza o festival do marisco, um evento de referência do Verão a sul.
Direto do Festival do Marisco de Olhão.
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Algarve Nature Fest 
promotes nature tourism 
with free activities
EVENT || Walks, boat trips, bird-
watching, swimming, sailing, 
stand-up paddling and mountain 
biking are just a few of the free 
activities that people will be able 
to enjoy during the Algarve Nature 
Fest, which is taking place in Olhão 
between September 21 and 22.

The Algarve Nature Fest is the 
spiritual successor to the Algarve 
Nature Week event and aims to 

Algarve” while also raising aware-
-

tecting and conserving the biological 
and scenic diversity of the Algarve.”

Algarve tourism boss João Fer-

group of projects” that the regional 
tourism board has organised and 
supported in recent years in a bid 
to diversify what the region has to 
offer tourists, while also attract-
ing a larger variety of holidaymak-
ers and also bringing more people 

to the Algarve outside of the peak 
summer season.

Apart from the tourism board, 
the Algarve Nature Fest is also 
backed by Olhão council, national 
train operator CP, PSP police and 
the Algarve’s school board DGEE.

The full programme can be found 

online. While they are all free, some 
of the activities need to be booked 
in advance. The event’s promo-
tional video stars the Algarve’s 
bodyboard world champion Joana 
Schenker alongside radio stars 
Nuno Markl and Vasco Palmeirim. 
www.algarvenaturefest.pt
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Olhão acolhe 
«Algarve Nature Fest» 
Caminhadas, passeios de barco, ob-
servação de aves, batismo de mer-
gulho e vela, stand up paddle e BTT 
são algumas das atividades que fa-
zem parte do festival dedicado ao 
turismo de natureza, promovido 
pela Região de Turismo do Algar-
ve em parceria com o município de 
Olhão, de 21 a 22 de setembro, no 
Passeio Ribeirinho de Olhão. «Tra-
ta a natureza por tu» é a assinatu-

ra deste evento, que conta com de-
zenas de experiências no mar, na ria 
ou em terra para adultos e crianças, 
todas gratuitas, algumas com ins-
crição prévia obrigatória. O «Algar-
ve Nature Fest» pretende promover 
a região, mas também sensibilizar 
os participantes para a importância 
da proteção e conservação da diver-
sidade biológica e paisagística da re-
gião algarvia.
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