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O Algarve já foi considerado por diversas vezes o "melhor destino de golfe do mundo". A modalidade 
envolve um conjunto de gastos paralelos que lucram com esta atividade 

REGIÃO TEM CADA VEZ MENOS A TEMER NA ÉPOCA BAIXA 

Golfe dá 'mega jackpot' 

de 500 milhões por ano 
Os muitos milhões de euros gerados e a capacidade de combate à sazonalidade 

tornam o golfe numa atividade cada vez mais relevante para a região. 

Em entrevista ao JORNAL do ALGARVE, o presidente do Turismo do Algarve 

- que até já foi formador de profissionais desta modalidade - explica que as 

receitas geradas pelo golfe são hoje primordiais para garantir a sustentabilidade 

dos empreendimentos turísticos e da própria atividade turística da região 

> NUNO Couro 

O Algarve acabou de viver 
mais uma época alta. As prai-
as estão mais vazias, as ruas 
estão mais silenciosas, o trân-
sito acalmou, já não há filas 
nos restaurantes, nem encon-
trões nos supermercados. 
Mas o turismo algarvio não 
pardu! A prova disso é que já 
se regista uma grande afluên-
cia de estrangeiros no Algarve 
para jogar golfe, cuja época 
alta regista-se nos meses de 
setembro, outubro, novembro, 
fevereiro, março e abril. 

Este setor tem sido funda-

  

mental para combater a tão 
falada e temida sazonalidade 
do turismo algarvio, garantin-
do a ocupação de hotéis, res-
taurantes, empresas de alu-
guer de veículos, entre muitos 
outros serviços, nas chama-
das épocas baixas do turismo. 

De acordo com um estudo 
da Associação de Turismo do 
Algarve (ATA), em 2017, e ape-
nas na região do Algarve, o 
turismo de golfe gerou uma ri-
queza global de 500 milhões 
de euros e quase 17 mil em-
pregos...! 

É um autêntico 'mega jack-
pot' para a região (o limite do  

'jackpot' do Euromilhões está 
atualmente fixado nos 190 
milhões de euros) num perío-

 

• do do ano em que o turismo 
arrefece. Por outras metáfo-
ras, é um negócio de muitos 
milhões que dava para com-
prar cinco passes do futebolis-
ta João Félix ou do Cristiano 
Ronaldo! 

O mesmo estudo compro-
vou "o efeito multiplicador do 
golfe na economia da região" 
ao nível do turismo, emprego, 
alojamento, restauração, 
transportes e entretenimen-
to. Ou seja, o golfe é deter-
minante para manter "vivos"  

muitos negócios durante a 
época turística baixa, gerando 
receitas primordiais para a 
economia regional. 

Peso do golfe 
na economia regional 

em crescimento 
Apesar de o 'sol e praia' 

continuara ser o principal atri-
buto turístico do Algarve, a 
notoriedade e o peso econó-
mico do golfe têm vindo a cres-
cer na região, comprovado 
pela conquista de vários pré-
mios internacionais, entre os 
quais os galardões atribuídos 
pelos World Travel Awards e 
pela International Association 
of Golf Tour Operators. 

"0 golfe é já um produto 
consolidado e o reconheci-
mento do Algarve como um 
destino de eleição para a prá-
tica desta modalidade é, sem 
dúvida, um contributo funda-
mental para o turismo da re-
gião. Sobretudo porque, hoje 
em dia, quem nos visita com 
essa motivação, já não se in-
teressa apenas pelo produto 
em si, mas também por toda 
a oferta complementar que o 
destino lhe apresenta e que 
se revela enriquecedora da 
sua experiência de estadia na 
região. Além disso, o golfe tem 
um papel de enorme relevân-
cia no que diz respeito à ge-
ração de fluxos de visitantes 
fora da época alta, uma vez 
que a presença de golfistas 
no Algarve é sobretudo no-
tória nos meses de setembro 
a novembro e de março a 
maio", acentua ao JORNAL do 
ALGARVE o presidente do Tu-
rismo do Algarve, João Fer-
nandes, frisando que "o de-
safio atual passa por conti-
nuar a trabalhar e a investir 
neste produto". 

Redução da 
sazonalidade garante 

sustentabilidade 
da região 

Segundo apurámos, o gol-
fe chegou ao Algarve em 
1937, mas só em 1966 é que 
foi criado o primeiro campo da 
região, na Penina, em Porti-
mão. Mais de 50 anos depois, 
já existem 43 campos espa-
lhados por toda a região e a 
modalidade continua a bater 
recordes no Algarve, sendo 
que, hoje, pode dizer-se que a 
criação deste destino de gol-
fe é fundamental para garan-
tir a sustentabilidade dos em-
preendimentos turísticos e da 
própria atividade turística da 
região. 

"0 facto deste produto ori-
ginar um fluxo de procura re-
gular durante todo o ano, com 
principal incidência nos meses 
fora da época alta é, sem dú-
vida, um contributo muito re-
levante para a redução dos 
índices de sazonalidade", re-
fere João Fernandes, confes-
sando que falta-lhe o "jeito" 
para ser bom jogador. Em com-
pensação, o líder do turismo 
algarvio tem estudado e publi-
cado livros sobre o tema e até 
já foi formador de profissionais 
da área. "Quem não sabe jo-
gar, ensina...", conta. 

João Fernandes destaca 
ainda o facto de, "cada vez 
mais, a procura do Algarve não 
ser feita apenas pelos gol-
fistas de forma isolada, mas 
também pelas suas famílias 
e amigos que os acompa-
nham, o que nos cria uma 
oportunidade de diversificara 
oferta apresentada". 

Nesse sentido, o Algarve 
tem apostado em vários pro-
gramas virados para as famíli-
as que acompanham os golfis-

  

tas, nomeadamente "o turis-
mo de natureza, o turismo ná-
utico ou a gastronomia e vi-
nhos". 

Estrangeiros rendidos 
ao "melhor destino 
de golfe do mundo" 
O reconhecimento de Por-

tugal como o "melhor destino 
de golfe do mundo", pelo quin-
to ano consecutivo, nos World 
Golf Awards de 2018, desper-
tou ainda mais as atenções 
para o Algarve, onde sa con-
centra 44% da oferta de cam-
pos de golfe nacionais. 

O presidente das entioades 
responsáveis pelas pr)mo-
ções interna (RTA) e externa 
(ATA) do turismo algarvio real-
ça que a maioria dos golfistas 
que escolhem o Algarve são 
"na sua maioria britânicos" e 
apresentam "uma elevada 
fidelização, principalmente por 
considerarem que a oferta 
apresenta uma relação preço-
qualidade muito competitiva". 

"Para além da qualidade 
das infraestruturas, também o 
clima ameno ao longo do ano 
e a beleza e diversidade das 
paisagens são outros fatores 
que contribuem para o suces-
so do destino", salienta João 
Fernandes, acrescentando 
que "são ainda valorizadas as 
acessibilidades e aspetos 
como o facto da maioria dos 
campos de golfe se encontrar 
a 30 minutos do aeroporto de 
Faro". 

"A reunião de todas estas 
condições tem tornado o Algar-
ve num destino de eleição jun-
to já de várias gerações de 
golfistas, com a capacidade 
para conquistar não apenas 
praticantes amadores, mas 
também os maiores profissio-
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JOÃO FERNANDES FALA DA MAIOR AMEAÇA ATUAL PARA O TURISMO ALGARVIO 

Todas as atenções voltadas 

para os efeitos do Brexit 

A-,. 
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4, 

São cada vez mais os turistas que vêm ao Algarve por causa da modalidade, o que tem consequências sobre as receitas 
turísticas geradas 

nais mundiais da modalidade, 
e para atrair a realização de 
grandes torneios na região", 
sublinha. 

"O golfe vai continuar 
a afirmar-se 

nos próximos anos" 
A atual estratégia imole-

mentada em torno deste pro-
duto tem como base - conti-
nua o líder do turismo algarvio 
- "por um lado, dar continui-
dade à aposta na fidelização 
dos mercados tidos como prio-
ritários, nomeadamente a Ale-
manha, a Holanda e a Irlanda, 
e, por outro lado, investir na di-
namização de novos merca-
dos estratégicos, como a Fran-
ça ou a Suécia". 

As ações definidas para al-
cançar estas metas são diver-
sas e incluem, entre outros 
pontos, "o reforço das ligações 
aéreas (através da criação de 
novas rotas e do aumento de 
frequências, sobretudo duran-
te o inverno), a aposta em 
campanhas promocionais jun-
to de operadores de golfe e da 
imprensa, e a presença do Al-
garve em torneios e feiras in-
ternacionais dedicados à mo-
dalidade", entre outras. 

Paralelamente, o Turismo 
do Algarve tem vindo a apoiar 
a realização de grandes even-
tos, com destaque para o Por-
tugal Masters, a maior compe-
tição de golfe nacional e pro-
va integrante do circuito euro-
peu da PGA. 

"Estamos confiantes que a 
nossa estratégia vai continuar 
a dar frutos e que o produto 
golfe vai continuar a afirmar-
se como um dos principais atri-
butos do turismo do Algarve", 
acentua João Fernandes. 

Há margem para 
melhorar ainda mais 
Apesar de o Algarve já ser 

reconhecido como "o melhor 
destino de golfe do mundo", o 
responsável frisa que "há sem-
pre margem para melhorar", 
nomeadamente nas questões 
relacionadas com a qualidade 
da oferta. Estas melhorias tan-
to podem ir da "introdução de  

práticas inovadoras no jogo 
para captar um público jovem 
(potenciando um rejuvenesci-
mento da modalidade)", como 
ao "investimento na imple-
mentação de medidas voca-
cionadas para uma maior 
sustentabilidade na manuten-
ção dos campos e das estru-
turas existentes, o que, feliz-
mente, tem sido uma tendên-
cia crescente". 

No que diz respeito à pro-
moção turísticá, a ATA está a 
acompanhar as tendências de 
crescimento da prática desta 
modalidade em todo o mundo 
e a trabalhar no sentido de 
"atrair novos mercados onde 
o golfe esteja a ganhar impor-
tância". 

João Fernandes 
defende descida do IVA 

Por último, o JORNAL do 
ALGARVE questionou o presi-
dente da RTA e ATA sobre uma 
reivindicação antiga, a polémi-
ca descida do IVA no golfe, de 
23% para 6%. "Sim, defendo 
essa descida, porque o golfe 
é um fator de motivação pri-
mária de visita à região num 
período fora da época alta do 
destino turístico, sendo nesta 
perspetiva essencial para a 
atenuação da sazonalidade e, 
como tal, para um destino 
mais sustentável, económica 
e socialmente falando", sus-
tenta o responsável, rematan-
do que "assim se contrapõe a 
ideia de que o golfe se desti-
na apenas a um público-alvo 
privilegiado, negligenciando o 
impacto que a modalidade 
tem nas empresas beneficiá-
rias desta procura, e que vão 
desde as que gerem campos 
de golfe ao alojamento, à res-
tauração, às agências de via-
gens ou às empresas de ani-
mação turística". 

"Essa questão torna-se 
também pertinente se pensar-
mos que o golfe em Portugal, 
enquanto produto turístico, 
está sujeito à concorrência de 
outros destinos que, não ten-
do o reconhecimento da qua-
lidade do do Algarve, compe-
tem pelo preço", conclui. 

O presidente do Turismo do 
Algarve não esconde ao JOR: 
NAL do ALGARVE que, sendo 
o Reino Unido o principal mer-
cado emissor do turismo de 
golfe no Algarve, e dado o apro-
ximar da saída da União Euro-
peia (previsto para 31 de ou-
tubro), o assunto tem mereci-
do "especial atenção". 

"A questão do Brexit, asso-
ciada à queda significativa da 
libra e aos preços oferecidos 
por destinos concorrentes co-
mo a Turquia, Tunísia ou Egito, 
sào fatores que podem cons-
tituir ameaças para o turismo 
no Algarve", refere João Fer-
nandes, frisando que têm sido 
implementadas "uma série de 
medidas para minimizar even-
tuais impactos provocados por 
esta conjuntura desfavorável, 
nomeadamente uma possível 
redução do número de turistas 
britânicos". 

Perante este contexto, os 
objetivos da ATA passam por 
"investir na diversificação de 
mercados e, simultaneamen-
te, na diversificação da oferta, 
com a aposta em novas moti-
vações de visita à região", no-
meadamente em produtos co-
mo o turismo de natureza ou 
o turismo náutico. 

"Queremos diferenciar e 
enriquecer a experiência de 
todos aqueles que visitam o 
Algarve, de forma a potenciar 
a fidelização e o passa-pala-
vra. No que diz respeito ao 
Reino Unido, temos vindo ain-
da a trabalhar com instrumen-
tos específicos e direcionados 
exclusivamente a esse merca-
do, nomeadamente um Plano 
de Produto e Mercado, criado 
pelo Turismo do Algarve, que 
visa colocar o nosso destino 
no topo das preferências do 
turista britânico no momento 
de consulta, decisão e compra  

de férias (através de. ações 
online direcionadas ao consu-
midor) e reforçar o posiciona-
mento diferenciador da região. 
alicerçado na qualidade e no 
valor, face aos destinos concor-
rentes", adianta o responsável. 

Algarve já tem plano 
de contingência 

Por outro lado, João Fer-
nandes realça que o Turismo do 
Algarve também contribuiu 
para a criação do plano de con-
tingência para o Brexit, apre-
sentado pelo Governo para o 
setor do turismo, que "garante  

aos britânicos que irão manter 
as condições de viagem de que 
beneficiam atualmente". 

No âmbito deste progra-
ma de contingência, está em 
curso uma campanha 
('#BRELCOME - Portugal will 
never leave you'), promovi-
da pelo Turismo de Portu-
gal, que visa "sensibilizar os 
turistas britânicos para que 
saibam que serão sempre 
bem-vindos ao nosso país". 

Além disso, o responsável 
lembra que a comunidade de 
residentes estrangeiros no Al-
garve provenientes do Reino  

Unido é "muito expressiva". 
"Estamos a falar de cerca de 
15 mil pessoas numa região 
com 430 mil habitantes. E 
esse número tem continuado 
a crescer de forma significati-
va mesmo após o referendo 
que ditou o Brexit", realça João 
Fernandes, acrescentando 
que "estas pessoas que esco-
lheram a região para viver tor-
nam-se em verdadeiros embai-
xadores das qualidades do Al-
garve e acabam por gerar a 
visita de familiares e amigos 
ao longo de todo o ano". 

N.C. 

- 

João Fernandes realça a importância do golfe para toda a economia regional - turismo, emprego, 
alojamento, restauração. transportes e entretenimento 

O Golfe no Algarve 
- 16.800 empregos (6 mil postos de trabalho diretos) 

- 370 milhões de euros em gastos turísticos 

- 500 milhões de euros de impacto económico 

- 60 milhões de euros de receita fiscal direta 

- 1.500 euros de gasto médio do turista de golfe 

- 1.330.062 voltas de golfe no último ano 

- 43 campos de golfe (33 de 18 buracos e 10 de 9 buracos) 

- Número de campos de golfe em Portugal, Açores e Madeira: 75 
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APESAR DE ESTAR NA LINHA DA FRENTE NO TRATAMENTO DE ESGOTOS 
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JOÃO VIEIRA CONQUISTA PRATA NOS 50 KM MARCHA 

Portimonense faz história 
nos Mundiais de atletismo 
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REGIÃO TEM CADA VEZ MENOS 
A TEMER NA ÉPOCA BAIXA 

Golfe dá 
'mega jackpot' 
de 500 milhões 
por ano 
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volta a juntar vinho 

e música em Silves 
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Castro Morim: 

Odiana leva alunos 
à Reserva do Sapal 
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dos alunos da UAlg 

são estrangeiros 

Olhão terá novo 

Centro de Recolha 

de Animais 
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Alma argentina 

estreia no palco 
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ADARG -  MÚTUA PESCADORES - MEDIS 

SAMS QUADROS - MULTICARE 

Rua Aug. Carlos Palmo n/' 7J rfc e I.° Esq.  - Tel. 281 322 606 
em frente á farmácia do Montepio (Tema) 

Lojas 2.02 o 2.05 - 81aão - 28 
E.N. 125, t, n° 100 
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O SEMANÁRIO DE MAIOR XPANSÃO DO ALGARVE 

Fur‘cADOR: José Borão1 DIRETOR: Fernando Reis quinta-feira 3 de outubro de 2019 ANO 1)(HI - N.° 3262 Preço 1,30 € * PORTE PAGO - TAITA PAGA www.jornaldoalgarve.pt 

ele Campanha de assinantes 
JORNAVALGARE 

PAGUE a sua assinatura/Proponha 2 assinantes 

e ganhe 1 ano grátis! 
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ECONOMIA 

Hotéis recebem 
mais turistas 
em setembro 
LUCROS O  Volume de 
negócios na hotelaria 
aumentou 4,6% 

RUI PANDO GOMES 

M ais turistas britânicos, 
irlandeses e espanhóis. 
mas menos alemães e 

holandeses. Foram estes Os 
mercados turísticos que contri 
buíram para que a taxa de ocu - 
pação por quarto nas unidades 
de alojamento algarvias tivesse 
chegado aos 87,4%, em selem - 
bro, urna subida de 1,4 "1 com - 
para t ivamen te ao período ho 
mólogo de 2018. 
Os dados são da Associação de 

Hotéis e Empreendimentos Tu - 
rísticos do Algarve (AHETA) e 
revelam que o volume de nego-

  

PORMENORES 

Ocupação sobe 0,3% 
Segundo os dados revelados 
pela Associação de Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos do 
Algarve, "desde o início do ano a 
taxa de ocupação por quarto 
mantém-se ao mesmo nível do 
verificado no período homólogo 
de 2018 (.0,3%)". 

Monte Gordo subiu 8,9% 
A zona geográfica de Lagos / 
Sagres é a que regista a maior 
descida (-4,3%), uma vez que 
se encontra mais exposta ao 
mercado alemão, enquanto a 
zona de Monte Gordo/ Vila Real 
de Santo António apresentou a 
maior subida (.8,9%). 

Praias estiveram cheias de turistas em 

cios aumentou 4,6%, tendo 
permitido às unidades de aloja -
mento da região alcançar um 
"aumento acumulado de 3,2% 
desde o início do ano". Segundo 
a AHETA, o mercado britânico 
foi o que mais contribuiu para a  

setembro devido às boas temperaturas 

subida, com mais 1,2 pontos 
percentuais , seguido do irlan-
dês 0,5 pp) e do espanhol 
( , 0,4 pp). Já as maiores desci-
das foram registadas nos mer-
cados alemão (-2,3 pp) e holan-
dês ( - 0,4 pp). 
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A5 Ingleses e irlandeses ajudam a aumentar a ocupação hoteleira no Algarve
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Volume de vendas aumentou 4,6%
 
O crescimento dos mercados britânico e irlandês ajudou os hotéis e empreendimentos turísticos do
Algarve a ter uma ocupação mais elevada e a aumentar o volume de vendas em 4,6% em Setembro,
em comparação com o mesmo mês de 2018.
 
No mês passado, a taxa de ocupação global média/quarto foi de 87,4%, o que representou uma
subida de 1,4 pontos percentuais em relação a Setembro do ano passado, anunciou a Associação dos
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
Para isso, contribuiu o aumento do número de turistas vindos do Reino Unido e da Irlanda, mercados
que cresceram, respetivamente, 1,2% e 0,5%.
 
Em contrapartida, houve menos 2,3% de alemães e menos 0,4% de holandeses a ocupar quartos nas
unidades hoteleiras algarvias.
 
Por zonas geográficas, a maior subida registou-se em Monte Gordo/Vila Real de Santo António
(+8,9%) e a maior descida em Lagos/Sagres (-4,3%),  uma vez que se encontra mais exposta ao
mercado alemão , segundo a AHETA.
 
Numa análise anual, a taxa de ocupação quarto mantém-se praticamente ao mesmo nível do
verificado no período homólogo de 2018 (+0,3%). já no que toca ao volume de vendas, há um
crescimento acumulado de +3,2% desde o início do ano.
 
Sul Informação
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Turismo 

Britânicos 
puxam pelo 

Algarve 
EM SETEMBRO 
A taxa de ocupação 
global média por quarto 
no Algarve foi de 87,4% 
em setembro deste ano. 
Os dados provisórios 
divulgados pela 
Associação dos Hotéis e 
Empreendimentos 
Turísticos do Algarve 
(AHETA) revelam que o 
valor significa uma 
subida de 1,4 pontos 
percentuais (p.p) acima 
do verificado em 2018. 
Quem mais contribuiu 
para a subida foi o 
mercado britânico, com 
+1,2 pontos percentuais, 
seguindo-se o irlandês 
(+0,5p.p) e o espanhol 
(+0,4 p.p). 
Do lado contrário, os 
mercados que 
apresentaram maiores 
descidas foram o alemão 
(-2,3p.p) e o holandês (-
0,4 p.p). 

SUBIDAS E DESCIDAS 
A AHETA revela que, 
desde o início deste ano, 
a taxa de ocupação por 
quarto mantém-se ao 
mesmo nível do 
verificado em igual 
período do ano passado 
(+0,3%). A zona 
geográfica de 
Lagos/Sagres foi a que 
registou maior descida 
com uma redução de 
4,3%. A descida é 
justificada com a quebra 
do mercado alemão, 
uma vez que esta é a 
zona algarvia mais 
exposta a este mercado. 
Já a zona de Monte 
GordoNRSA foi a que 
apresentou maior 
subida, com um 
crescimento de 8,9%. 
O volume de vendas 
registou um crescimento 
de 4,6% quando 
comparada ao mesmo 
mês do ano anterior. 

Página 6



A7

Turismo algarvio em contagem decrescente para o Brexit - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/10/2019

Meio: Jornal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=97c8fde2

 
Jornal do Algarve No Algarve desde 1957. Em papel e digital
 
O presidente do Turismo do Algarve não esconde ao JORNAL do ALGARVE que, sendo o Reino Unido o
principal mercado emissor do turismo no Algarve, e dado o aproximar da saída da União Europeia
(previsto para 31 de outubro), o assunto tem merecido "especial atenção".
 
"A questão do Brexit, associada à queda significativa da libra e aos preços oferecidos por destinos
concorrentes como a Turquia, Tunísia ou Egito, são fatores que podem constituir ameaças para o
turismo no Algarve", refere João Fernandes, frisando que têm sido implementadas "uma série de
medidas para minimizar eventuais impactos provocados por esta conjuntura desfavorável,
nomeadamente uma possível redução do número de turistas britânicos".
 
Perante este contexto, os objetivos da ATA passam por "investir na diversificação de mercados e,
simultaneamente, na diversificação da oferta, com a aposta em novas motivações de visita à região",
nomeadamente em produtos como o turismo de natureza ou o turismo náutico.
 
João Fernandes, novo presidente do Turismo do Algarve. 23 Julho 2018. FOTO: VASCO CÉLIO/STILLS
 
"Queremos diferenciar e enriquecer a experiência de todos aqueles que visitam o Algarve, de forma a
potenciar a fidelização e o passa-palavra. No que diz respeito ao Reino Unido, temos vindo ainda a
trabalhar com instrumentos específicos e direcionados exclusivamente a esse mercado,
nomeadamente um Plano de Produto e Mercado, criado pelo Turismo do Algarve, que visa colocar o
nosso destino no topo das preferências do turista britânico no momento de consulta, decisão e compra
de férias (através de ações online direcionadas ao consumidor) e reforçar o posicionamento
diferenciador da região, alicerçado na qualidade e no valor, face aos destinos concorrentes", adianta o
responsável.
 
Algarve já tem plano de contingência
 
Por outro lado, João Fernandes realça que o Turismo do Algarve também contribuiu para a criação do
plano de contingência para o Brexit, apresentado pelo Governo para o setor do turismo, que "garante
aos britânicos que irão manter as condições de viagem de que beneficiam atualmente"...
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
 
Nuno Couto
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More

Página 7



A8

 
TSF

 	Duração: 00:02:35

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 82863037

 
08-10-2019 08:11

Rota da Estrada Nacional 2

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1afca751-9d62-4612-9e15-

f153b370dd3a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Estrada Nacional 2 que atravessa o país de Chaves a Faro tem cada vez mais turistas depois da
recomendação de uma editora norte-americana especialista em viagens que a descreveu como um dos
melhores sítios para ir em 2019. No entanto, quem faz a estrada queixa-se do piso e da falta de
sinalização.
Declarações do presidente de Paulo Almeida, Câmara de Castro de Aire.
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VJJ 

DINÂMICAS 

S 
ais empresas 

criadas até agosto 
,As empresas criadas em 

ortugal aumentaram 
em 9,8% até agosto des-
te ano, para 33 968, face 

igual período de 2018, 
enquanto as que encer-
aram diminuíram em 

8,8%, para 9571, em ter-
mmos homólogos, segun-
do a Informa D&B. 

enos insolvências 
desde janeiro 
Quanto às insolvências, 
de janeiro a agosto, des-

 

que para uma queda 
• e 10%, para 1463 em-
presas, face a idêntico 
período do ano passado. 

 

   

   

3 

Vinte mil negócios 
foram criados 
por desempregados 
Em nove anos e meio, a maior parte dos empreendedores apostou 
no comércio a retalho, na agricultura e no alojamento e restauração 

Adesão ao montante único 
Medida que permite receber o subsidio de desemprego antecipadamente de uma só vez 

ifil Negócios Beneficiários 

2 

  

 

(.0 

  

lo 

(- O comércio foi o setor onde os 
desempregados mais criaram 
negócios: quase 5700 
iniciativas desde 2010 

Paulo Ribeiro Pinto 
paulo.pinto@dinheirovivo.pt 

TRABALHO  Entre janeiro de 2010 e 
julho deste ano, foram aprovados 
projetos de 21 630 beneficiários do 
subsídio de desemprego que cria-
ram mais de 20 500 negócios, uti-
lizando o dinheiro do subsídio re-
cebido integralmente mal ficaram 
sem trabalho. 

Os anos da crise foram os que cria-
ram mais empreendedores em Por-
tugal. Entre 2011 e 2014, mais de 10 
600 pessoas que ficaram de-
sempregadas optaram por se tomar 
empresárias, recorrendo ao mon-
tante único. O ano com mais proje-
tos aprovados foi mesmo 2011, com 
a chegada da troika a Portugal, ape-
sar de ter sido em 2013 que a taxa de 
desemprego ultrapassou os 16% da 
população ativa. O programa que 
permite aos beneficiários recebe-
rem "à cabeça" o valor total ou par-
cial do subsídio de desemprego foi 
criado em 2009 e, até 2014, o nú-
mero de pessoas a apostarem num 
negócio próprio esteve sempre aci-
ma das 2500. 

Desconhece-se contudo o mon-

 

2010 2011 2012 2013 2014 

roN TE: IEFP iNFOGRAHA JN 

tante atribuído a cada negócio ou o 
valor médio. O JN/Dinheiro Vivo 
pediu os dados ao Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Seguran-
ça Social, mas não obteve resposta 
até ao fecho desta edição. 

De acordo com um estudo da 
Nova SBE, em média, foi atribuído 
um montante de 17 500 euros para 
cada projeto aceite pelo IEFP, que 
aprova e acompanha os desempre-
gados quando decidem constituir 
o próprio emprego. 

Os negócios criados por desem-
pregados abrangem todos os seto-

 

2015 2016 2017 2018 2019 
até julho 

res de atividade. Vão desde a agri-
cultura à cultura, mas foi no reta-
lho que a maior parte apostou tudo. 
Em nove anos e meio, a atividade 
económica com maior criação de 
negócios foi no setor do "comércio 
por grosso e a retalho; reparação de 
veículos e motociclos", ou seja, ati-
vidades ligadas às vendas de bens e 
serviços. Neste setor, foram criados 
5698 negócios com o montante 
único. A maior parte logo em 2011. 

A "agricultura, produçâo animal, 
caça, floresta e pesca" foi o segun-
do setor mais escolhido pelos no-

 

ESTUDO 

Dia do Negócio Próprio 
Por ocasião do Dia do Ne-
gócio Próprio, que hoje se 
assinala, a Makro Portugal 
divulgou o estudo Metro, 
segundo o qual 91% dos 
empreendedores portu-
gueses voltariam a fundar 
uma empresa. 

Sim dos consumidores 
O mesmo estudo confirma 
que um quarto dos portu-
gueses gostam de comprar 
em negócios independen-
tes, geridos pelos proprie-
tários, em vez de se dirigi-
rem às grandes cadeias. 

Estilo de vida 
26% dos consumidores 
portugueses inquiridos 
confirmam que os negó-
cios próprios têm impor-
tância no sentido de man-
terem o estilo de vida que 
mais desejam. 

Qualidade 
Quase metade (47%) tam-
bém afirma no mesmo es-
tudo que a boa qualidade é 
uma das principais razões 
que os leva a preferir ad-
quirir produtos e serviços 
provenientes de empresas 
independentes. 

vos empreendedores/desempre-
gados. Mais de 3300 pessoas opta-
ram por se dedicar à terra. 

A encerrar o pódio das preferên-
cias de negócio está o setor do alo-
jamento e restauração, aprovei-
tando também o bom momento 
do turismo em Portugal. 

Mas há dois setores que ao longo 
dos anos do programa apenas tive-
ram dois negócios aprovados, um 
para cada: no setor da energia, com 
a criação de uma empresa, em 
2013, e na administração pública e 
defesa, um ano antes. a? 
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Costa só admite 
"geringonça" com 
BE e CDU incluídos 

I 

jn.pt Diário. Ano 132. N.° 129. Preço:1,10€ Terça-feira 8 de outubro de 2019 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Inês Cardoso. Manuel Molinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor de Arte Pedro Pimentel 

    

PS chama partidos 
para reuniões após 
audições de Marcelo 
Rebelo de Sousa  

Presidente deve 
convidar hoje 
o líder socialista 
a formar Governo  

Figuras do PSD 
pressionam no 
sentido da saída 
imediata de Rui Rio  

As curiosidades e os 
números das eleições 
e dos rostos do novo 
Parlamento P.4a14 

- .,. 
Desempregados 
criaram mais 
de 20 mil 

Investiram subsídio 
quando ficaram 
sem trabalho P. 18 

Desvia 66 mil 
euros da 
Autarquia por 
causa do jogo 
e  do divórcio 

É funcionário 
da Câmara 
de Montalegre P. 26 

Transferência 
de CR7 tira 
contas do 
vermelho P. 413 

Braga arranca 
com vitória por 
3-1 na visita 
a Penafiel P. 50 

Clínicas 
falsificavam 
atestados 
para cartas 
de condução 
Empresário, médico e ex-GNR 
apanhados em esquema lucrativo 
P. 
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Trump 
abre porta 
à invasão 
turca P. 36 
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Sara Carbonero 
Tratamento a 
tumor acabou 
e correu bem P. 45 

            

               

               

              

PUBLICIDADE 

• 

Página 10



A11

Turismo de Macau distancia-se de Hong Kong junto da indústria de viagens
 

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

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5e51f72c

 
Macau tem procurado convencer a indústria de viagens de que os protestos em Hong Kong não estão
a afetar o território, encorajando pacotes turísticos que excluem a ex-colónia britânica, indicaram à
Lusa os serviços de turismo.
 
Numa altura em que Hong Kong assinala quatro meses de protestos marcados pela violência nas ruas,
os Serviços de Turismo do ex-território administrado por Portugal têm encorajado agências de viagens
no sudeste asiático a lançar pacotes que incluam Macau e mais duas, três ou até quatro cidades
chinesas da província de Guangdong.
 
A estratégia foi apontada numa resposta à Lusa pela própria Direção dos Serviços de Turismo (DST),
no mesmo dia em que é conhecido o número de entradas no território durante a "semana dourada"
(feriados relativos à implantação da República Popular da China).
 
...
 
Lusa
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PRIMEIRA LINHA ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 

Negociações difíceis 
empurram PS para 
governação à vista 

Tudo aponta para que agora seja mais difícil encontrar um mínimo 
denominador comum que sirva de base a uma nova geringonça. 
Governo minoritário e governação caso a caso ganham força. 

MANUEL ESTEVES 

mesteves@negocios.pt 
DAVID SANTIAGO 

dsantiago@negocios.pt 

A
possibilidade de 
reedição da gerin-
gonça reaberta pe-
los resultados elei-
torais deste do-

mingo começou a esmorecer logo 
no dia a seguir às eleições: 

Depois de o secretário-geral 
do PCP ter avisado não estar dis-
ponível para repetir urna solução 
estrutural para a legislatura. pa-
recia sobrar apenas o cenário de 
um acordo entre socialistas e blo-
quistas. As negociações entre o 
PS e o Bloco de Esquerda,são ine-
vitáveis, mas a avaliar pelos con-
tactos do Negócios= ambas as 
partes parece ser estreita a mar-
gem para um desfecho positivo. 

Não só pelas posições antagó-
nicas dos dois partidos em algu-
mas matérias estruturantes, em 
especial o compromisso do PS 
com as regras orçamentais euro-
peias e as divergências na área la 
boral, mas sobretudo pela maior 
exigência que cada uma das par-
tes deverá pôr nas negociações. 

O PS porque ganhou mais vo-
tos e deputados no Parlamento -
"os portugueses gostaram da ge-
ringonça e desejam a atual solu-
ção política, agora com uni PS 
mais forte", disse° primeiro-mi-
nistro. E o Bloco porque, mesmo 
tendo perdido votos face a 2015,  

consolidou-se como terceira for-
ça nacional e descolou do PCP, o 
que lhe reforça a capacidade rei-
vindicativa. Além de que os blo-
quistas veem com receio a hipó-
tese de deixar aos comunistas o 
monopólio da oposição à esquer-
da pelo que, para compensar, pre-
cisariam ter conquistas sólidas 
para "vender" ao seu eleitorado. 

Primeiros orçamentos 
do Estado assegurados 
Poroutro lado,António Costa tem 
agora poucos incentivos para se 
entenderem os partidos à sua es-
querda, em particular o BE. A in-
certeza em tomo da economia re-
duz a margem orçamental para 
ceder às reivindicações do parti-
do de Catarina Martins e, simul-
taneamente, o primeiro-ministro 
sabe que o PSD terá dificuldade 
em chumbar° Orçamento do Es-
tado dois meses após as eleições. 

Mesmo o orçamento para 
2021 poderá estar assegurado por 
razões de timing político. Quem 
quer ficar conotado com mim ai-
se política a cohicidircom as elei-
ções presidenciais de janeiro de 
2021 e a Presidência portuguesa 
da União Europeia? 

Deste modo, tudo parece em-
purraro PS para urna solução de 
governação à vista, marcada por 
momentos de tensão com os par-
tidos da oposição, de esquerda e 
de direita, característicos das le-
gislaturas sem maioria absoluta. 

A dúvida está cm saber a di-
mensão dessa tensão: irá o PS re-
petir a cartada do dramatismo, tal  

corno com os professores? Até 
onde PCP e Bloco estarão dispos-
tos a esticar a corda? E que tipo 
de oposição fará o PSD? Rui Rio 
repetirá a postura da legislatura 
que agora termina? Ou será for-
çado a ser mais duro? E continua-
rá Rio à frente do PSD, ou have-
rá um líder propenso a ruturas? 

Marcelo quer travar incerteza 
Atento a estas incertezas, o Presi-
dente da República aposta na an-
tecipação do calendário polít ico, 
recebendo já hoje, antes da publi-
cação dos resultados finais, os 10 
partidos com assento parlamen-
tar. Marcelo RebelodeSousa quer 
indigitar Costa já esta terça, deci-
são dependei ite do desenrolardas 
conversas.° Prutidente argumen-
ta ter "urgência" em dar posse ao 
Governo por causa do Brexit, mas 
tem todoo inter~ em evitarque 
a procura de unia solução gover-
na tiva se arraste, criando um cli-
ma de instabilidade. 

BE e PCP reun i rani ontem as 
direções para deterin i narein uma 
posição relativamente à ft itt po-

 

lítica de alianças. Resguard o 
primeiro-mi n istro, o PS leva a Be-
lém unia comitiva liderada pelo 
presidente do partido, Carlos Cé-
sar, que deve passar a mensagem 
já transmitida domingo porAntó-
nio Costa e ontein por Santos Sil-
va: os portugueses mostraram 
apoio à "continuidade da atual 
fórmula política", estando o "PS 
disponível para uma renovação e 
alargamento da geringonça", in-
cluindo ao PAN e ao Livre. 

Rio pode ser trunfo 
para Costa... e Marcelo 
Certo é que tanto António Cos-
ta como IVlarcelo Rebelo de Sou-
Sa deverão contar como PSD 
para evitar cenários de instabili-
dade, nem que seja enquanto so-
lução de último recurso. 

Um dirigente social-demo-
crata disse ao Negócios que, 
mesmo perante um governo mi-
noritário do PS, Rui Rio não dei-
xará de viabilizar o orçamento 
para 2020, seja aprovando seja 
via abstenção, isto se "entender 
qüe é positivo para o país". "Nem 
deixará de conferir apoios cir-
cunstanciais quando estiver em 
causa o interesse nacional", 
acrescenta a mesma fonte para 
quem o presidente do PSD irá 
transmitir isso mesmo a Marce-
lo esta terça-feira. 

PAN e Livre na expectativa 
Com tudo isto em aborto acerca 
da próxima fórmula de Governo, 
o PAN não adianta nenhum ce-
nário prioritário para o partido, 
limitando-se a esperar para ou-
vir o que tem António Costa a di-
zer, ou melhor, a propor. 

.1á o Livre, que confirmou ao 
Negócios não ter recebido ainda 
qualquer contacto do Largo do 
Rato, a.ssume como cenário prio-
Mário a continuaçãodageringon-
ça no mamo formato dos últimos 
qua l ro anos (PS, Bloco, PCP e 
Verdes), mas diz-se "disponível" 
para procurar uma solução mais 
"alargada" caso falhe a reedição da 
geringonça.  ■ António Costa já festejou a vitória e 
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416 
Espero ainda amanhã 
[terça-feira], se for 
possível, em termos 
de tempo, receber 
em Belém o primeiro-
-ministro que vier 
a resultar em termos 
de indigitação da 
audição dos partidos. 

MARCELO REBELO 
DE SOUSA 
Presidente da República 

A estabilidade 
governativa precisa 
do reforço do PS (...). 
O Partido Socialista 
está disponível 
para uma renovação 
e alargamento 
da geringonça. 

SANTOS SILVA 
Ministro dos 
Negócios Estrangeiros 

reforço eleitoral do P5, agora tem de encontrar uma solução para governar. 

RESULTADOS ELEITORAIS 

PS e PAN sobem, PSD e CDS 
descem, BE mantém deputados 
mas perde votos. CDU cai em todas 

PS SOBE QUATRO PONTOS PERCENTUAIS 
Resultados das eleições de 2019 (em %) e variação (em pp) face às eleições de 2015 

O PS e o PAN foram os únicos partidos com assento parlamentar a 
subir face a 2015. No caso dos socialistas, o aumento foi de 4,27 
pontos percentuais. No caso do PAN, foi de 1,89 pontos. 
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CDU E BE TIVERAM MENOS VOTOS 
Resultados das eleições de 2019 e variação face a 2015 (em milhares de votos) 

Enquanto a coligação liderada pelo PCP perdeu 115.202 votos, o BE 
teve menos 56.666. O PSD perdeu 639.633 em relação a 2015, ano 
em concorreu em coligação com o CDS. O PS teve mais 126.107. 

No de votos em milhares • Variação 

216 166
000  45

 
RU nem 

PS "PSD/ 
PAF 

Fonte: MAI 

PSD E CDS PERDERAM 22 DEPUTADOS 
Resultados das eleições legislativas (em número de deputados) e variação face a 2015 

O PSD e o CDS elegeram 82 deputados, o que representa menos 22 
do que os 104 alcançados pela coligação PAF (99) mais os cinco elei-
tos do PSD que concorreram sem o CDS. O PS tem mais 21. 

Ni Deputados eleitos • Variação 
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PRIMEIRA LINHA ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 

Onde é que ainda há margem 
para acordo entre PS, PCP e BE? 

As posições de partida são muito diferentes: o PCP só admite acordos pontuais com o PS, enquanto 
o Bloco de Esquerda prioriza um entendimento para quatro anos. Na noite eleitoral apresentaram 
o seu caderno de encargos. O que pode o PS aceitar? CATARINA ALMEIDA PEREIRA E SUSANA PAULA* 

( I Moco de Esquerda pediu ao PS 
que vá muito mais longe na legis-
lação laborai. ( PCP foi modera-
do nesta área, mas mais ambicio-
so no valordo salário mínimo na-
cional. Com o PS a pedir estabili-
dade. o RE abriu a porta a um 
acordo para toda a legislatura en-
quanto o PC I' só admitiu acordos 
pontuais. mas ambos deixaram a 
António Costa unia espécie de ca-
demo de encargos na noite eleito-
ral. O que pode o PS aceitar? Não 
é fácil avaliar o grau de abertura 
dos socialistas a cada uma das pro-

postas, sobretudo quand( ) são me-
nos concretas. O Negócios fez o 
exercício coral base na historiados 
últimos quatro anos e nos com-
promissos eleitorais. 

O BE 

•

REVOGAR LEIS 
LABORAIS 
DA TROIKA 

Se há áreas laborais em que os pro-
gramas do P5 e do BE até se apro-
ximam, isso não sucede na revoga-
ção das alterações laborais do tem-
po da troika. O BE propõe exata-
mente o que o P5 ajudou a chum-
bar (por diversas vezes) ao longo 

rd 

da última legislatura: repor os dias 
de férias, as compensações por 
despedimento e o valor das horas 
extraordinárias. 

CONTROLO 
PÚBLICO DOS CTT 
Sobre este assunto o PS 

tem sido ambíguo. Aproxima-se 
agora um momento de decisões, 
uma vez que o contrato de conces-
são terá de ser revisto no próximo 
ano. "0 momento de intervir é em 
2020", respondeu António Costa, 
quando em janeiro Jerónimo de 
Sousa lhe perguntou se quer "recu-
perar" os correios e o serviço pos-
tal. No PS, tem crescido o apoio a 
uma eventual renacionalização, 
mas a questão pode dividir os so-
cialistas. 

FIM DO FATOR DE 
SUSTENTABILIDADE 
PS e Bloco de Esquerda fize-

ram algum caminho no alívio dos cor-
tes das novas pensões, sobretudo no 
caso de muito longas carreiras, mas 
não chegaram ao ponto que o Bloco 
agora propõe: acabar com o fator de 
sustentabilidade. Apesar de ir no sen-
tido que o anterior governo chegou a 
admitir, esta medida terá algum peso 
orçamental, por implicar o fim de um 
corte de 15% na maioria das novas 
pensões antecipadas. 

SNS COM MAIS 
FUNDOS MAS 
MENOS PRIVADOS 

O Bloco quer um Serviço Nacional 

de Saúde (SNS) com mais financia-
mento e com menos "promiscuida-
de entre público e privado". Embo-
ra no primeiro ponto também seja 
uma prioridade do P5, dificilmen-
te haverá um acordo entre os dois 
partidos para reduzir as parcerias 
público-privadas. Na reta final da 
legislatura, BE e PCP aprovaram a 
Lei de Bases da Saúde, mas sem 
qualquer referência às PPP. 

MAIS INVESTIMENTO 
PÚBLICO 
Tanto PS como Bloco de Es-

querda têm discursos semelhantes 
de aumento do investimento pelo 
Estado, sobretudo nos transportes 
públicos. Defendem também medi-
das na área da habitação e para 
combater as alterações climáticas. 
Mas a diferença entre os dois parti-
dos está na dimensão, no ritmo e no 
tipo de medidas a adotar, mas há 
margem para chegar a consensos. 

CDU 

lio  NÃO AGRAVAR 
MEDIDAS 
LABORAIS 

No discurso da noite eleitoral, o 
PCP pediu menos do que o Bloco de 
Esquerda na área laborai. Jerónimo 
propôs que António Costa não dê 
"novos passos de retrocesso na le-
gislação laborai" (como aliás no sis-
tema eleitoral). O programa eleito-
ral do P5 não aponta de forma cla-
ra no sentido de "retrocesso" tal 
como este é entendido pelo PCP. 
Não fazer nada será mais fácil do 
que revogar as medidas da troika, 
como expressamente pede o Bloco. 

O PCP rejeita 
acordos escritos 
mas exige 
que o P5 afaste 
"reformas 
estruturais" 
com o PSD. 

AUMENTO 
DO SALÁRIO 
MÍNIMO 

O aumento do salário mínimo na-
cional é uma das áreas em que 
pode haver aproximação entre o 
P5 e o PCP. Bastante mais impro-
vável é que o P5 queira colocar o 
salário mínimo nos 850 euros, 
como pede o PCP. O programa elei-
toral dos comunistas não explica 
em que ano é que a meta seria al-
cançada, mas ainda que fosse no 
final da legislatura, em 2023, tal 
implicaria uma subida nominal de 
42% em quatro anos. Nesta última 
legislatura, o salário mínimo subiu 
19%. O programa eleitoral dos so-
cialistas fala apenas de um aumen-
tos plurianuais, com ganhos reais, 
a serem negociados em concerta-
ção social, mas não revela valores. 
O PS também tem remetido para a 
concertação social um eventual 
acordo sobre aumentos dos res-
tantes salários. 

PCP-PEV 

S.' 

AUMENTO REAL 
DAS PENSÕES 
O PCP pede um "aumento 

geral e real do valor das pensões de 
reforma". O P5 parte para a próxi-
ma legislatura com o compromisso 
de se limitar a aplicar as atualiza-
ções de pensões que resultam da 
fórmula legal que está em vigor. 

5 
EUROS 

É o valor do salário 
mínimo proposto no 
programa eleitoral do 
PCP. Seria um aumento 
de 42%. 

Isto só garante aumentos reais à 

maioria dos pensionistas enquanto 
o crescimento económico dos anos 
anteriores se mantiver acima de 2% 
oque, num cenário de abrandamen-
to, pode deixar de acontecer. O PCP 
pede bastante mais - um aumento 
mínimo de 40 euros na legislatura -
mas a experiência dos últimos anos 
mostra que esta é uma área propí-
cia a entendimentos. Os aumentos 
extraordinários de pensões marca-
ram as negociações dos três últimos 
orçamentos. 

SEM O PSD 
EM REFORMAS 
ESTRUTURAIS 

Os "novos retrocessos" que o PCP 
recusa alargam-se também a refor-
mas estruturais que P5 e PSD quei-
ram fazer em conjunto. No entan-
to, é pouco provável que PS e PSD 

não colaborem em algumas medi-
das. Ao longo desta legislatura, os 
socialistas encontraram na banca-
da do PSD formas de viabilizar me-
didas que não tinham o acordo dos 
parceiros parlamentares, por 

exemplo, na lei laboral. E o líder do 

PSD já se mostrou disponível para 
acordos com António Costa na pró-
xima legislatura, mas só para re-
formas estruturais. O PCP também 
pede expressamente que o P5 não 
se alie ao PSD para reformar o sis-

tema eleitoral, mas António Costa 
já rejeitou entendimentos com Rui 

Rio nesta área. 
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Rio recusa derrota, ignora críticos 
e prefere esperar para ver 

O líder do PSD recusou considerar os resultados eleitorais de domingo 
como uma derrota e pediu tempo para ponderar se continua à frente 
do partido. O calendário prevê eleições internas em janeiro. 

LEGENDA 

• Há margem para acordos 
nesta matéria 

É duvidoso um acordo 
nesta matéria 

• Não há margem para acordos 
nesta matéria 

lio  MAIS 
INVESTIMENTO 
EM TRANSPORTES 

Os comunistas querem o reforço 
de verbas para os transportes pú-
blicos, para o SNS e para os ser-
viços públicos em geral. Por ter 
sido colocada de forma algo ge-
nérica, esta condição permite que 
que CDU e P5 encontrem margem 
para entendimento, sendo o mes-
mo possível com o BE. Resta sa-
ber com que ambição. 

POLÍTICAS 
DE HABITAÇÃO 
As propostas do PCP e 

do PS em relação ao que ainda 
pode ser feito para assegurar o 
"direito à habitação com garan-
tias dos arrendatários" diver-
gem bastante, uma vez que os 
comunistas querem romper com 
a lei das rendas definida por As-
sunção Cristas, o que não teve 
acordo nos últimos quatro anos. 
Mas existe, no entanto, margem 
para encontrar pontos de con-
vergência na construção de ha-
bitação pública que também é 
exigida pelo PCP.  ■ 

*COM FL/JD/AM 

O Bloco de 
Esquerda, que 
admite um 
acordo mais 
longo, quer o 
controlo do 
Estado nos CTT. 

As eleições não foram a "grande 
derrota que previam e alguns de-
sejavam-  e também não) f< )ram 
uma "hecatombe-  para Ittii Rio, 
"não houve desastre nenhum-. E 
por issoos militantes do PSD po-
dem esperar para sabcro que vai 
decidir quanto a sua permanên-
cia na liderança, indico/LIO presi-
dente dos sociais -democratas, na 
noite eleitoral em que se desta-
cou com o pior resultado desde 
1983. E que não será indiferente 
para o futuro de Itio o tipo de es-
tabilidade que António Costa 
conseguir para formar governo. 

"Rui !tio tema capacidade de 
sobreviver na liderança cio l'Sf), 
mas dificilmente o conseguirá 
numa conjuntura de estabilida-
de de uni governo PS", defende o 
politólogo António Costa Pinto. 
em declarações ao Negócios. 

Para o professor, Rio Rio terá 
vantagem em esperar para ver 
que governo vão os socialistas 
formar, e com que estabilidade. 
Se for curta. Rio pode ter unia 
"oportunidade política" para fi-
carcomo líderda oposição, expli-
ca Costa Pinto. ( ) presicknte do 
PSI ) não depende soí de si mes-
mo: também depende da coesão 
da próxima solução governativa. 

Na nciite eleitoral. confronta-
do com a questão) da sua perma-
nência à frente do PSD, Rui Rio 
pediu "calma". Essa é uma (lues-
tãoque merece"ponderação e se-
renidade. de ouvir as pessoas-. 
defendeu. "() Rui Rio pondera. 
Não há tabus só porque alguém 
não responde ali ao fim de um mi-
nuto ou dois. Calma!" exigiu. 

Como ficar depois do pior 
resultado desde 1983 
"Neste momento. Rio tem um 
grupo parlamentarque lhe é ale-
to. uma derrota eleitoral que não 
é humilhante e que assegurou a 
sobrevivência eleitoral do PS I ). 

Dificilmente Rio 
[ficará na liderança] 
numa conjuntura de 
estabilidade de um 
governo PS. 
ANTÓNIO COSTA PINTO 

Politólogo 

e no final da campanha mobi i - 
zou o aparelho cio partido", nota 
Costa I'into.defendendo que I tio 
tem legitimidade para ficar. 

No disctuso da noite eleito-
ral, Rui Rio argumentou que não 
sofreu nenhuma derrota porque 
O PS não) teve maioria absol uh). a 
esquerda não teve mais de 66% 
dos votc)s e porque o PS I.) tam-
bém não teve o pior resultado dc 
sempre. A linha dc argumenta-
ção é zi de que dadas as expecta-
tivas, o) resultado não fo)i ¡nau. 

Mas ontem,' tem 24 horasde-
pois de terem sido apurados os 

ESQUERDA 
EM MÁXIMOS, 
DIREITA EM MÍNIMOS 
Votos em partidos de esquerda e direita (%) 

Somados os votos de todos os par-
tidos que elegeram deputados, 
conclui-se que os partidos de direi-
ta, com assento parlamentar, re-
gistam a terceira votação mais bai-
xa da história da democracia por-
tuguesa. Apenas em 1999 e 1995 ti-
veram valores inferiores. Já o con-
junto dos partidos de esquerda 
com representação parlamentar 
(incluindo aqui o PAN) registaram 
osegundo valor mais alto, só supe-
rado nas eleições de 2005 que de-
ram a maioria absoluta ao P5. 

27,9% do PS D. ()corresponden-
te a 1.-120.553 votos, os críticos 
levantaram a voz cont ra o líder. 
Em entrevista à "I'S F. Miguel 
Relvas disse, preto no branco ), que 
o resultado foi "mau" e que "no 
I 'SI ) não há serviços mínimos". 
Por isso, turve líderes que ga-

 

nharam e líderes que perderam 
e os que perderam têm sabido) 

tira- as ilações." disse. 
Luís Menezes fez questão) de 

notar que em número) dc votos, o 
resu I lado foi "o pior cia história 
do l'S Y, porque ficou abaixo do 
valor dc 1983. À (:omissão Na-
cional dc Eleições dá razão ao ex-
-deputado social-democrata, 
mas também mostram que o nú-
mero) total dc votantes tem vindo 
a cair a cada eleição legisla! iva, o 
que evidencia a vontade de Luís 
Nlenezes sublinhar() desaire so-
cial democrata. 

João \ h nora, líder da distrital 
PSI) dc Santarém. também 

pediu que se tirem conclusões. 
António Almeida lienriques,CN 
-secretário de Estado adjunto da 
Economia, alinhou no mesmo 
sentido. E o PS1) de Castelo 
Branco code Viseu idem.•  MP 

60 

55,03 

50 

40 

37,93 

Partidos de esquerda 

.441”» Partidos de direita 

30 
1991 

João Almeida 
admite liderar CDS 

Perante o desaire do CDS e a demis-
são de Assunção Cristas, João Al-
meida, deputado pelos centristas 
na anterior legislatura e novamen-
te eleito nas eleições deste domin-
go, já admitiu estar disponível para 
conduzir o partido. "Restando qua-
tro, qualquer um dos quatro tem de 
pensar", disse. "Confesso que não 
estava nos meus planos", garantiu, 
argumentando que "seria irrespon-
sável" afastar a possibilidade e di-
zendo sentir essa "obrigação". O 
CDS teve uma derrota nas eleições, 
registando o seu pior resultado de 
sempre em termos percentuais: 
4,25% dos votos. Elegeu cinco de-
putados, o mesmo que em 1991, 
muito menos do que os 17 consegui-
dos em 2015, e apenas mais um do 
que o mínimo histórico de quatro 
deputados, em 1987. "Dei o meu 
melhor. Decidi não me recandida-
tar," tinha dito Assunção Cristas, 
no domingo, perante os resultados 
ainda provisórios. 

57,20 

34,80 

2019 

Fonte: M4i. 
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o 

Resultado Global em Lisboa 

2,47%  1  2,07%1 2% 

1. Lisboa 

4,1%I 3,3%11,4% 

2. Alenquer 

1%  1  1,1%  1  1,8% 

9.Mafra 

1,3%  1  1,3% 11,3% 

10.Oeiras 

3,2%  1  2,5%  1  1,5% 

13. Torres Vedras 

1,3% 11,2% 11,9% 

14. Vila Franca de Xira 

1,3% 1 12,5% 

15.Amadora 

1,4%1 1,7%1 42% 

16.Odivelas 

1,6%1 1,4% 12,5% 

   

 

6 

 

10 

   

PRIMEIRA LINHA ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 

Lisboa levou três novos partidos 
ao Parlamento. O que aconteceu? 

Tal como tinha acontecido em 2015, o círculo eleitoral de Lisboa voltou a levar partidos 
novos ao Parlamento. Após o PAN, foi a vez da Iniciativa Liberal, do Livre e do Chega, 
que ficaram com três dos 48 deputados eleitos pela capital. TIAGO VARZIM hagovarztrn@negocios.pt 

S

 

alo três os novos partidos 
que vão entrar no Parla-

 

mento com apenas um de-
putado eleito pelo círculo eleito-
ral de Lisboa. A I niciativa Liberal 
conseguiu 2.5%dos votos em Lis-
boa (mais de 27 mil votos), asse-

  

gurando a eleição de João Cot ri m 
Figueiredo. O Livre captou 2,07% 
em Lisboa (22,8 mil votos), ele-
gendo Joacine Katar Moreira. O 
Chega ficou com 2% (pouco mais 
de 22 mil votos), entrando André 
Ventura na Assembleia da Repú-

  

blica. No entanto, o desempenho 
destes três partidos em todo o dis-
trito não foi homogéneo. ()Chega 
"ganhou" aos out ms dois partidos 
pequenos na maior parte dos con-
celhos com menos população e 
nos intermédios. como o caso  

de Sintra, Loures, Amadora e Odi-
velas. Já a Iniciativa Liberal ven-
ceu nos concelhos com maior po-
pulação como Lisboa, Cascais e 
Oeiras. ( ) Livre não conseguiu 
vencer nenhum dos concelhos, 
mas teve votações intermédias em  

quase todos os concelhos, ficando 
acima do Chega ou da IL em algu-
mas ocasiões. Tanto para a IL 
como para o Livre, o concelho de 
Lisboa foi decisivo dado que foi aí 
que garantiram a maior fatia de 
votos no distrito inteiro. • 

CHEGA "GANHA" MAIS CONCELHOS, MAS IL "VENCE" TOTAL 

Considerando os concelhos do distrito de Lisboa e apenas estes três novos partidos que darão entrada na Assembleia 

da República, o Chega "ganhou" a maioria dos concelhos. A Iniciativa Liberal conseguiu "vencer" em três concelhos e 

o Livre em nenhum, mas ambos destacaram-se no concelho de Lisboa e ultrapassaram o Chega no total do distrito. 

O A IL foi a "vencedora" entre os estreantes no Parlamento 

no concelho de Lisboa. O partido conseguiu 11,8 mil votos, 

perto de metade dos votos do total do distrito. Parque 

das Nações, Alvaiade, Lumiar, Belém e Estrela foram as 

freguesias que mais votos deram aos liberais. 

INICIATIVA 
LIBERAL 

• iniciativa Liberal 

Livre 

O Livre assegurou 9,5 mil votos no concelho de Lisboa, 

também cerca de metade dos votos que teve no total 

do distrito e que lhe permitiram eleger um deputado. 

Joacine Katar Moreira destacou-se 

em Arroios, Misericórdia, Santa 

Maria Maior e São Vicente. 

KF •  Chega 

JOÃO COTRIM 
FIGUEIREDO 

NÚMERO DE VOTOS 27.166 

PERCENTAGEM 2,5% 

DEPUTADOS 1 

LIVRE 

JOACINE KATAR 
MOREIRA 
NÚMERO DE VOTOS 22.807 5. Cadaval 
PERCENTAGEM 2,1% 0,6%  1  0,8% 1 1,7% 
DEPUTADOS 1 

6.Cascais 
CHEGA 3,1%1 1,8% 1  1,7% 

7.Loures 

2,9%  1  1,4% 11,7%  

O Chega não se destacou 

particularmente no 

concelho de Lisboa, tendo 

inclusive ficado atrás da 

Aliança de Pedro Santana 

Lopes. 

O A Iniciativa 
Liberal conseguiu 

mais de três mil 

votos no concelho de 
Cascais, destacando-se 

principalmente na 

freguesia de Cascais e 
Estoril. 

14 

o André Ventura conseguiu 

"vencer" em Loures, tendo o 

dobro dos votos dos outros 

dois partidos. Porém, fica 

muito aquém dos 21% que 

conseguiu nas autárquicas 

ao concorrer pelo PSD. 

Oeiras foi outro concelho decisivo para a Iniciativa 

Liberal, que conseguiu a maior parte dos seus votos 

nas zonas mais ricas de Portugal. Ainda assim, em 

Oeiras o Livre não ficou muito atrás dos liberais. 

11. Sintra 

1,6% 11,6% 1 2,5% 

12. S. de Monte Agraço 

1,4%  1  1,3% 11,4% 

3. Arruda dos Vinhos 

1,7%  1  I 11,20 

4. Azambuja 

1,2%1 1,1% 1  2,5% 

15 

ANDRÉ VENTURA 
NÚMERO DE VOTOS 22.053 

PERCENTAGEM 2% 

DEPUTADOS 1 

8. Lourinhã 

2,3% 1 1,1%1 0,9% eSintra foi o concelho que mais votos deu a André 

Ventura (mais de quatro mil), tendo as freguesias de 

Algueirão-Mem Martins, Rio de Mouro, Cacém e São 

Marcos dado o maior contributo para esse resultado. 

Fonte: MAI, EyeData (Lusa) 
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PRIMEIRA LINHA ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 

Chega, Liberal e Livre. Quem são 
e o que querem os estreantes 

André Ventura quer "marcar Cotrim de Figueiredo, 
o início de uma nova era" intelectual que quer 

Licenciado ei ilDireit o com 19v,i1-
'ores, doutorado em I)ireito Pú 
blico pela National Univer: ity t,l 
Ireland, professor, fundi iri( )(hl 
Autorklade Tributária e Aduanci-
ra (saiu com licença sem venci-
men to),_autor de vários livros de 
ficção, comentador desportivo. 
André Ventura, 35 anos, foi dei-
to este domingo como deputado 
pelo Chega, partido fundado pelo 
próprio em abril passado. Com 
ele, chega ao Par lamento,pda pri-
meira vez em democracia, um 
partido de extrema-direita 

Depois de uma campanha 
em que nenhuma sondagem lhe 
dava a eleição como cert it. o líder 
do Chega fechou a noite eleito-
ral com um lugar garantido no 
hemiciclo, assegurado pelos vo-
tos obtidos no distrito de Lisboa 
(cerca de um terço dos mais de 
66 mil que conseguiu). Corno 
disse múltiplas vezes ao longo da 
campanha, pretende ser "o ros-
to do antissistema". E agora, 
aquele que foi "o mais votado dos 
partidos pequenos" quer "mar-
car o início de uma nova era". 

Na noite-eleitoral, celebrou 
em frente ao Parlamento. Mão 
no peito enquanto segurava a 
bandeira nacional, olhos mare-
jados de lágrimas e rodeado de 
um grupo de apoiantes, cantou o 
hino nacional. Num breve dis-
curso para as televisões, agarrou-
-se ao estilo que lhe é habitual e 

e Revisão da constituição e 
transição para um regime em que 
oPresidente é também o Chefe de 
Governo; 
e Eliminar os serviços públicos na 
saúde, educação ou transportes; 

L/54 

anunciou que "a partir de agora 
a voz contra estesistema, contra 
esta política e contra estes gover-
nantes que nos roubam há 40 
anos nunca mais se vai calar". 

O Chega foi criado em abril 
deste ano, mas esta não foi a pri-
meira incursão de André Ven tu-
ra pela política. Em 2017 foi can-
didato às eleições autárquicas 
em Loures pelo PSD e, quem 
não °conhecia já dó comentário 
desportivo, começou então a ou-
vir falar nele. Sobretudo depois 
dos comentários sobre a comu-
nidade de etnia cigana à qual 
acusou de viver "quase exclusi-
vamente de subsídios do Estado" 
e de achar que está "acima das re-

 

.•as do Estado de direito". Pas-
sos Coelho, que então liderava 
PSD, segurou o candidato e este 

Deixar de apoiar o aborto ou a 
mudança de sexo através do 
Serviço Nacional de Saúde; 

Fortalecer as fronteiras e dar 
mais recursos às forças policiais; 

Apoio incontestável a Israel. 

António Cotrim/Lusa 

fez-se eleger como vereador 
numa cidade bastião do PC P. 

Com Rio nunca se entendeu 
e acabaria por abandonar o PSD 
ea Câmara de Loures e poucos 
meses depois apresentou no Tri-
bunal Constitucional o projeto 
de um novo partido que em maio 
já concorreu às europeias com a 
coligação Bastal. Dessa altura fi-
cou já uma clara ligação ao Vox, 
partido de extrema-direita espa-
nhol, com o qual Ventura man-
teve contactos, falando em "pon-
tes" e "sinergías"."COm diferen-
ças imito significativas, mas em 
termos de movimento, de ideias, 
não há dúvidas de que se houver 
algum Vox em Portugal será o 
Chega", afirmou então.-

 

Eé assim, com o Chega, que 
chega ao Parlamento a extrema-
-direita, apesa r de o próprii )An-
dré Ventura recusar o ró 
"Será que alguém defendera cas-
tração quím ica de pedófi los é ser 
de extrema-direita?", questio-
nou em resposta a um jornalista 
que lhe fez a perglinta numa ação 
de campanha. "Eu acho que não 
é", Mim [OU. R 

FILOMENA LANÇA 

"Foi por considerar que a auto-
nomia e independência estavam 
em causa que decidi sair?' Foi as-
sim, pouco discreta, a saída de 
João Cotrim de Figueiredo do 
Turismo de Portugal (TP), pou-
co depois de o primeiro Gover-
no de António Costa tomar pos-
se. Mais tarde, ao Diário de No-
tícias, viria a acusar: "11avia in-
terferência política na parte téc-
nica e ia continuara haver." 

Estava dado o passo para se 
dedicar ao que sempre foi: um 
gestor. Antes de presidir ao TP, 
nomeado pelo governo de Pas-
sos Coelho, tinha sido adminis-
trador da Compal e da Nutrica-
fés, onde trabalhou com Antó-
nio Pires de Lima, e diretor-ge-
ral da TVI. Licenciado pela 
London School of Economics, 
também esteve envolvido, em 
2015, nas negociações para tra-
zer o Web Summit para Lisboa. 
Saído do TP, manteve-se como 
sócio da Jason Associates e ad-
ministrador da Faber Ven tures: 

E estava lançado, também, o 
mote para aquele que viria a ser 
oseu destino político: levar para 
oParlamento um partido que  

quer mais autonomia e menos 
Estado. Cotrim de Figueiredo 
era o cabeça de lista da Iniciati-
va Liberal (I L) por Lisboa e foi 
o único deputado eleito pelo 
partido. "Eu sei, é uma surpresa 
até para mim. Mas aceitei por-
que já não consigo ficarsentado 
enquanto o País marca passo e 
não dá àgeração dos meus filhos 
metade das oportunidades que 
a minha geração teve", anuncia-
va a 14 de julho, no Facehook. 

Quando o partido que con-
correu pela primeira vez a elei-
ções conseguiu representação 
parlamentar, voltou a admitir 
surpresa. "Há três meses, se me 
dissessem que estaria aqui hoje, 
não acreditaria. Quem quer mu-
dar o país tem de fazê-lo por 
dentro", afirmou, depois de Car-
los Guimarães Pin to,presiden-
te da I1., prometer que a esquer-
da "irá, finalmente, ter oposição 
ideológica e urna voz clara na 
defesa da liberdade individual. 
política e económica". 

São essas liberdades, bem 
corno o peso considerado exces-
sivo do Estado sobre a econo-
mia, que usa como argumento 

Miguel A.LopeS/LUSe 

iniciativ 
aí 

As propostas para o país 

André Ventura foi eleito por Lisboa com mais de 22 mil votos. 

A Iniciativa Liberal teve mais de 65 mil votos. 
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André Ventura, do Chega, João Cotrim de Figueiredo, da IL, e Joacine Katar 
Moreira, do Livre, entram no Parlamento na estreia dos partidos que 
representam. As ideias que levam são, não raras vezes, antagónicas. Menos 
Estado, privatizações, fronteiras mais fortes, alargamento da nacionalidade 
portuguesa ou salário mínimo nacional nos 900 euros são algumas delas. 

o liberal Com Joacine, "chegou o 
menos Estado desconforto ao Parlamento" 

Rodrigo Antunes/Lusa 

Joacine Katar-Moreira foi cabeça de lista do Livre por Lisboa. 

para defender a privatização da 
CG 1), TAP e RTP. ( )u para que-
rer uni "choque fiscal" com unia 
taxa única de 1 RS de ou 
(mais) liberalização do turismo 
e da habitação. 

Sobre o deputado estrean te, 
diz quem o conhece, será a inte-
ligência - a intelectual o Maior 
trunfo. E será a inteligência a 
emocional - O maior obstáculo. 
"Teve uma passagem curta, mas 
com sigiiilleadc), n()"f 1'. (:( nu ele 
demos importantes dolos pas-
sos na pronioção, querem dire-
ção ao digital querem direção à 
'opinião dos outros'.eni lugar da 
tradicional promoção alicerça-
da em dizer bem de nós pró-
prios", diz Pedro Costa Ferrei-
ra, presidente da Associação. 
Portuguesa das Agências de 
Viagens e Turism). "Recordo 
uma pessoa sempre próxima, 
disponível. amiga da economia 
e do mercado. Podem esperar 
inovaçã( ).educaçãoc inteligên-
cia." A mesma ideia é dada por 
Pires de I ima, que vê alguém 
"eu I to, I rabalhador, polivalen-
te" e que "fez um belo trabalho 
na Compal e na Nutricafés". 

Não há só elogios. Em entre-
vista à Sábado, o presidente do 
ACP, Carlos Barbosa, acusou-
-ode não perceber "nada" de tu-
rismo. "Só lá está p( w ser amigo 
do Pires de Lima. Limitou-se a 
recolher os louros do trabalho 
de Bernardo Trindade 1 ex se-
cretário de Estado do Turismo] 
e Frederico Costa [ex-presiden-
te do TP]". lima fonte que quer 
manter o anonimato diz que é 
"percecionado como arrogante, 
pela presunção intelectual que 
mostra", e aponta "falta de inte-
ligência emocional para lidar 
com algumas situações". 

As propostas para 
o país 

Taxa única de IRS de 15%; 
Substituição do salário mínimo 

nacional por um salário mínimo 
municipal; 
*Privatização de empresas 
públicas "ineficientes", 
incluindo CGD, TAP e RTP; 
*Alargamento da ADSE a todos; 
• Eliminação do IMT na aquisição 
de imóvel para habitação própria 
e permanente e flexibilização do 
IMI para que seja "moldável" 
consoante o tipo de utilização; 
• Autonomia administrativa, 
financeira e pedagógica 
para as escolas públicas; 
• Liberalização do acesso 
ao transporte rodoviário 
de passageiros interurbano; 

Redução do tempo médio 
das deliberações judiciais; 
* Atribuição incondicional de 
subvenção de campanha dè 
30 mil euros a cada lista e limite 
de 100 mil euros a financiamento 
por quotas ou donativos. 

Resta saber qi ie espaço terá 
a I L. Limitado, se não inexisten-
te. A esquerda, quase não have - 
rá pontos comuns, ainda que 

-Costa só tenha excluído acordos 
com o Chega. A direita, poderá 
haver apoios, mas insuficientes, 
dada a representação reduzida. 

Pires de Lima antecipacon-
tudo, um cenário favorável para 
o antigo colega. "Se tiver a pa-
ciência necessária para a buro-
cracia da Assembleia da Repú-
titica e para as lides partidárias, 
pode ser uma voz relevante". • 

RAFAELA BURD RELVAS 

Quer ser a "esquerda verde" no 
Parlamento. a "esquerda femi-
nista radical", a "esquerda antir-
racist a". E querser"uma voz des-
confori avel", (pie não está lá 
"para Cl mfortar ginguem, nem 
maiorias, nem minorias'"..Joaci-
ne katar-Moreira, :37 anos, ati-
ist a negra nascida na Guiné-
] issati. foi eleita este domingo 

conto ( lepu Lida àAssembleia da 
República pelo Livre. Poucas ho-
ras depois de serem conhecidos 
os resultados, escreveu no 
Twitter:"0 Livre está sedento de 
contribuir para um país com 
alais justiça social. democrático 
e igualitário. Chegou o descon-
forto ao Parlamento!" 

Joacine licenciou-se cm His-
tória \ oderna e CA:tiitempora-
nea. tem uni mestrado em Ester 
dos do 1)esenvolvimen to e dou-
oroti se em Estudos Africanos. 
E investigadora do 1SCIT, e foi 
uma das fundadoras cio 
IN I [NE - Instituto da Mulher 
Negra em Portugal. Chegou cá 
com oito anos, mandada pela avó 
para um colégio interno, de frei-
ras, mas nunca perdeu a ligação 
com a comunidade africana, 
através do pai, que vivia em AI-
verczt. Isso deu-I he desde cedo o 
"contacto com a realidade dos 
imigrantes, os empregos precá-
rios, as dificuldades financeiras", 
contou em agosto. numa entre-
vista ao Diário de Notícias. 

As propostas para o 

• Alargamento da nacionalidade 
para os filhos de imigrantes, 
com atribuição imediata da 
nacionalidade portuguesa 
aos nascidos em Portugal; 
* Criação de quotas étnico-raciais; 

Andou na apanha do tomate 
no I Zibatejo. trabalhou em super-
mercados a lazer publicidade e 
coMu eMpregada de ll l ll pen em 
11( méis. Trabalhava e estudava e 
entrou para História Moderna e 
Contemporânea no ISCTE, Na 
mesma entrevista explicOu que 
sempre foi "apaixonada por po-
lítica. tuas numa ótica de analis-
ta. investigadora, historiadora", 
sem nunca se interessar propria-
mente por política partidária, 
"tal como a maioria das pessoas 
de minorias étnicas". Também 
nunca teve participação ativa, até 
que, lia cerca de quatro anos, re-
cebeu um telefonema de Rui Ta-
vares. E então, tudo mudou. 

Esta segunda-feira de ma-
nhã, ainda no rescaldo dos fes-
tejos, .Joacine escrevia no Twit-

 

país 

Aumento do salário mínimo 
nacional para os 900 euros; 

Um orçamento para atacar as 
alterações climáticas, e um novo 
pacto verde, um "new deal" 
para o ambiente.  

ter: "Estou perplexa e( int a figu-
ra que eu e o meu pari ido fize-
mos ontem quando soubemos o 
resultado. Gritaria, dança sexy e 
chuva dé beijos! Fotos com ho-
mens banhados cai lágrimas, 
mulheres a segurar a parede 
para não cair, pilleo a gemere ca-
ras suadas. Que cena política 
mais desnecessária!". Foi de 
emoção que ontem se-fez a fes-
ta na sede do partido, que, pela 
primeira vez, elegeu um deputa-
do. Joacine disse que a noite de 
vitória "não é dia de discurso", 
mas, sim, "de revol tição, de dan-
çar". E assim fez. 

Falou sem gaguejar. Ou qua-
se. Sim, porque a sua gaguez 
também andou na berlinda du-
rante ;1 campanha. No programa 
da TV I "(;ente Que Não Sabe 
Estar". de Ricardo Araújo Perei-
ra, a então ainda candidata e ca-
beça de lista pi ir Lisboa enfren-
ti atol ema e disse: "Eu gaguejo 
quando falo. não gaguejo quan-
do penso. O queé um risco enor-
me na Assembleia são os indiví-
duos que estão lá e que gaguejam 
quando pensam".• 

FILOMENA LANÇA 

4 

W*" ;71," 
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PRIMEIRA LINHA ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 

Analistas mandam 
trocar dívida espanhola 
por portuguesa 

Agências de "rating" 
veem política de 
continuidade no novo 
governo de Costa 

Os juros da República Portuguesa fecharam abaixo dos da vizinha Espanha, 
num momento em que aumentam os receios em torno das eleições no país 
vizinho, enquanto em Portugal o resultado eleitoral transmite tranquilidade. 

O
s resultados das eleições 
legislativas em Portugal 
lbram bem recebidos por 

investidores e analistas. A expec-
tativa de continuidade agradou 
aos mercados, suportando um alí-
vio dos juros da República, que 
baixaram os espanhóis. A cerca de 
um mês da realização de novas 
eleições em Espanha aumentam 
os receios em torno deste evento, 
com os analistas a recomendarem 
a exposição à dívida nacional, em 
detrimento da espanhola. 

A taxa de referência a 10 anos 
dc Portugal encerrou esta segun-
da-feira, 7 de outubro, a negociar 
em 1,280%, abaixo dos 1,31% fi-
xados para Espanha. A &tenni-
nareste comportamento estão ex-
pectativas contrad itórias em tor-
no de eventos eleitorais nos dois 
países. Enquanto cm Portugal o 
partido socialista ganhou as elei-
ções deste domingo, em Espanha 
um quadro de estabilidade políti-
ca poderá ser difícil de alcançar. 

Com eleições agendadas para 
o próximo dia 10 de novembro, 
depois deo partido de Pedro Sán-
chez, o PSOE,nãoterconseguido 
formargoverno, aumentam os re-
ceios que volte a não havei' uma 
maioria absoluta e nem acordos 
que viabilizem a constituição de 
governo. Um fator de instabilida-
de que está a pesar na dívida espa-
nhola, com os analistas a realinha-
i'eiii estratégias. 

Bancos C< >MO o BardayS ou o 

C iti estão, segundo notas citadas 
pela agência Bloomberg, a reco-

mendar aos seus clientes que in-

vistam em dívida portuguesa em 
vez de espanhola, dadas as preocu-
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pações políticas no país. Já os re-
sultacloseleitoraisem Portugal de-
verão favorecer as "vields" lusas. 

"O resultado da eleição [em 
Portugal] deve ser um fator posi-
tivo para futuras decisões de ̀ ra-
ting' e. assim, a convergência de 
`spread' deverá continuar", ante-
cipa .lens Peter Sorensen. O ana-
lista do Danske 1.3zulk acredi ta que 
O primeiro-ministroAntónio Cos-
ta está focado em manter a estabi-

 

1,2 
"YIELD" A 10 ANOS 
A taxa de juro a 10 anos 
de Portugal encerrou 
nos 1,28%, o que 
representa o valor mais 
baixo desde agosto. 

0,131 

0,128 

07-10-2019 

Fonte: Bloomberg 

!idade política, de modo a que os 
investidores continuem a comprar 
dívida portuguesa. 

Reinvestimentos ajudam 
As obrigações do tesouro deverão 
ainda beneficiarcom a compra de 
dívida do 13anco Central Europeu 
(BC E). "Uma vez que o BC E re-
centemente confirmou a sua 
abordagem de política monetária 
fortemente acomodatícia, a me-
nos que o próximo governo lide-
rado pelo PS de repente se desvie 
significativamente das suas metas 
orçamentais e políticas estrutu-
rais, não esperamos qualquer su-
bida das taxas de juro tão cedo", 
antecipam Alvise Lennkh e Giu-
lia Branz, analistas cia Scope Ra-
tings. "O montante total dc com-
pras e reinvestimen tos vai ser 
maior. na medida em que o I3C E 
estava a comprar à volta de 80 mil 
milhões de dívida por mês [na 
zona curo 1", remata „lens Peter 
Sorensen.  ■ 

Qualquerque seja a solução de 
governo, as agências de "ra-
ting" estão confiantes que o 
Executivo de António Costa 
vai prossegui rcom as políticas 
de consolidação orçamen tal já 
eni curso. Reduzir o fardo da 
dívida deverá continuar a ser 
unia prioridade. 

A eleição do PS sem maio-
ria absoluta nas legislat ivas des-
te domingo, 6 de outubro, saiu 
em linha min as expectai ivas da 
Eitel] e da pus. "A reeleição 
de António Costa e do seu par-
tido devem apoiar unia ampla 
con ti n u idade da política ecolió-
m ica e orçamental". antecipa 
Kit Ling Yeung. A diretora as-
sociada da Fitch adiantou ain-
da que os resultados saíram 
amplamente em linha com as 

nossas expectativas". 
A agência de notação ti - 

!lanceiro Fitch melhorou, em 
maio, a perspetiva para a dívi-
da portuguesa para "positiva", 
mantendo° "rating" em 13B13. 
Com a subida de "oud‹.)ok" a 
entidade deixa em aberto unia 
subida de notação, mas, segun-
do Kit Ling Yeung, isso só 
acontecerá se houverconfian-
ça que as autoridades vão 
nianteros est ii'ços para redu-
zir a dívida pública face ao 
PIB, acompanhados de uni 

A reeleição de 
António Costa deve 
apoiar uma ampla 
continuidade da 
política orçamental. 

KIT LING YEUNG 

Diretora associada da Fitch 

maior potencial de crescimen - 
to,"part icularmente se forsu-
portado por reformas estrutu-
rais, sem criar desequilíbrios 
macroeconómicos". 

Qualquer retrocesso na re 
dução da dívida pública ou no-
vos problemas no setor finan-
ceiro podem justificar unia 
ação de "rating" negativa. avi-
sa a respi >usável. 

DBRS é outra das agên-
cias que faz unia leitura tran-
quila das eleições legislativas 
cm Poli ugal. A agência, que no 
final da semana passada pas-
sou a notação de BI313 para 
BBB Alto, também antecipa 
"uma política &continuidade 
do próximo governo, especial 
mente no que diz respeito ao 
compromisso para reduzir o 
elevado fardo da dívida em 
Portugal". 

Numa nota, os analistas 
Jason Graffam e Michola Ja-
mes realçam que "o novo go-
verno enfrentará um ato de 
equilíbrio familiar entre pru-
dência orçamental e pedidos 
por reformas sociais e maiores 
gastos públicos". Ainda assim, 
a DBRS acredita que "os 
maiores partidos políticos pa-
recem comprometid<>s com 
unia estratégia orçamental de 
longo prazo duradoura". •  PA 

A DBRS espera 
uma política de 
continuidade, 
especialmente o 
compromisso de 
reduzir a dívida. 
DBRS 

PATRÍCIA ABREU 

pabreu@negocios.pt 

JUROS DE PORTUGAL BAIXAM OS DE ESPANHA 
Evolução da taxa de referência a 10 anos 

Os juros de Portugal mantêm a tendência de descida, com a dívida lusa a 

ser beneficiada pelos receios políticos em Espanha, que levaram a "yield" 

a 10 anos do país a ficar abaixo da taxa espanhola na última sessão. 

Espanha 

Portugal 
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PS ganhou nos concelhos pobres 
e onde há mais funcionários públicos 

Um novo portal da Lusa permite caracterizar o perfil dos vontantes de cada 
partido que se candidatou à Assembleia da República este ano. No entanto, 
não se conclui daqui causalidade entre variáveis, mas sim uma correlação. 

O Partido Socialista conseguiu os 
seus melhores restrllados - 
cel I ios portugueses onde há me-
nor poder de compra face à média 
e um maior número de funcioná-
rios públicos. PS, PSD. CDU e 
CDS absorveram os mais velhos 
enquanto BE, Livre e Iniciativa Li 
beral captaram Os mais jovens. 

Estas são algumas, entre vá 
rias, das cone] usões que se podem 
tirar da análise do portal EyeDa-
ta, disponibilizado pela Lusa, em 
que os resultados eleitorais de 

•; ida partidos são divididos em três 
(menorpercentagem. intermédia 
e maior percentagem). Esses re-
sultados são cruzados com varia-
veis económ icas e sociais que per-
mitem caracterizar os concelhos 
onde os partidos tiveram melho-
res ou piores restillados. 

De acordo com esses dados 
consultados pelo Negócios, os so-
cialistas foram particularmente 
fortes (cm lermos percentuais) 
em concelhos que têm perdid( po-
pulação. onde o setor dos serviços 
representa metade da media na-
cional. com menos poder de com-
pra e menos salários. O IS ganha 
mais votos nos concelhos menos 
conservadorese onde há mais fun-
cionários públicos. 

Noei itanto. os concelhos onde 
Os socialistas tem uma maior fatia 
dos votos não se caracterizam por  

haver mais pessoas a ganhai' o sa-
lário mínimo ou o rendimentoso-
cial de inserção ffice à média. 

Já o PSI.) captou uma maior 
percentagem de votos nos conce-
lhos mais envel hecidos, onde a po-
pulação diminuiu e a área ardida 
foi maior face a média nacional. 
Estes concelhos estão concentra-
dos no Centro-Norte e no norte. 
l lá menos atividade do setor dos 
serviços nesses concelhos e salá-
rios mais baixos e menor poder de 
compra, ainda que não tanto 
quanto no PS.0 PS') ganha mais 
votos nos concelhos mais conser-
vadores e onde há ligeiramente 
menos funcionários públicos. 

BE e Livre captam 
mais jovens 
) Bloco de Esquerda e o Livre I i-

veram as suas melhores votações 
nos concelhos onde a população é 
mais jovem face à média nacional. 
\ mbos também atraem mais os 

eleitc.ires com maior poder de 
compra e mais letrados assim 
com( concelhx is com mais estran-
geiros e menor área ardida. 

CDU e CDS absorvem idosos 
A CDU eu CDS captam mais vo-
tos nosconcelh< is mais idosos. São 
poucos os concelhos pouco enve-
lhecidos <>ride os dois partidos, que 
registaram unia perda de votos si-

  

gni ficativa, tiveram os melhores 
resultados. No entanto. o grau de 
conservadorisino é maior no C DS 
do que na CDl.. nomeadamente 
na diferença entre° númerodedi-
w."ircios. 

PAN e IL atraem mais ricos 
Tanto o PAN como a 1 niciativa Li-
beral c( inseguiram osseus melho-
res resultados no litoral, especifi-
camente nos concelhos com  

maiordesenvolvimento económi-
co, ou seja, et mi maiores salários e 
poder de compra face à média. 
Ambos os partidos captam a 
maior fatia de votos em concelhos 
fortes na indústria e nos serviços 
e pouco rurais (setor terciário). 

Chega destaca-se 
onde há mais imigrantes 
O Chega conseguiu maiores per-
centagens de voto em concelhos  

onde há mais imigrantes legalmen-
te residentes e população estran 
geira que solicitou estai uto de re-
sidente. Tal acontece principal-
mente na Grande Lislxia e em al-
guns concelhos do Centro-Sul, 
sendo que no N(irte o Chega não 
se destacou. Quanto à criminou - 
dade, segundo os dados deste por-
tal. o Chega não se destacou parti-
cularmente onde há I riais crime ou 
mais pessoas a receber() RS I. 

4., 

GANHO MÉDIO 
Os concelhos onde 
o PS foi mais forte 
caracterizam-se por ter 
um ganho médio de 950 
euros mensais, abaixo 
da média do país (1.108). 

FUNÇÃO PÚBLICA 
13,21 em cada 1000 
habitantes são 
funcionários públicos 
nos concelhos onde o 
Partido Socialista teve 
melhores resultados. 
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PRIMEIRA LINHA ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 

NOTAS DA 
SEMANA 

Nova geringonça é o mal menor para o PS 

O ano de 
2021 é, para 
o primeiro-

-ministro, 
uma bomba 

pronta 
a rebentar. 

GANHAR E PERDER FACE 
ÀS EXPECTATIVAS 

1.'1'( idas as eleições têm as suas originalidades. 
Desta vez, a grande ( iriginalidade foram as ex-
pectativas. Em boa verdade, quase todos ga-
nharam ou perderam face às expectativas. 

• OPS ganhou as eleições, mas perdeu face às 
expectativas, Afinal a expectativa era a de ob-
ter a maioria absoluta, irremediavelmente 
banida por unia campanha desastrosa. 

• O BE ganhou o mesmo número de deputa-
d is de há quatro anos, apesar de ter perdido 

it, is e ficou aquém das expectativas da cam-
pa n11:1 e mesmo do início da noite eleitoral. 

• O P.1N subiu em deputados e votos, mas não 
logrou ficar ao nível das expectativas das ú 
timas semanas c das derradeiras sondagens. 

• O PM, por sua Ve4 teve o pior resultado ele i 
(-oral dos últimos 30 anos, pior ainda quer de 
Santana topes em 2005, masgan hm às ex-
pectativas das sondagens de há um ou mais 
meses. 

2.A este critério das expectativas só escapam 
mesmo o CDS e a CDU. Esses perderam cm 
relação a tudo- em relação aos resultados an-
teriores e às expectativas. Assim, olhando para 
os dois critérios - factos e expectativas - te-
mos a originalidade das originalidades: nesta 
eleição, olhando para os partidos tradicionais, 
parece que há mais perdedores do que vence-
dores. A única exceção são os novos partidos. 
Esses ganharam simultaneamente aos factos 
e às expectativas. • 

A VITÓRIA AMARGA DO PS. 

António Costa ganhou as eleições. A verdade, 
porém, é que vai ter nos próximos anos uma 
vida mais ditkil do que teve nos últimos qua-
tro anos, apesar de então ter perdido as elei-
ções. A prova provada de que há vitórias amar-
gas, com sabor a desilusão. 
• Primeiro: agorajá não o"papão" Passos Coe-

llio para cimentar as hostes.A comparação a 
partir de agora é com os resultados obtidos e 
as promessas feitas. Uma dificuldade. 

• Segundo: qualquer solução de governo no 
futuro será mais instável do que a que exis-
tiu até agora. Mesmo que seja uma gerin-
gonça recauChutada. O espetro da instabili-
dade está no ar e acentuar-se-á ao longo do 
mandato. Mais dificuldade. 

• Terceiro: teremos no futuro menos-econo-
mia, mesmo que não haja uma recessão. Mas 
todos os sinais externos - da Europa e fora 
dela - são no sentido de abrandamentoeeo-
mímico. Ora, menos economia é menos di-

  

nheiro para distribuir E menosdinheiropam 
distribuir é poptdaridade a menos e instabi-
lidade a mais. Nova dificuldade. 

• Quarto: PCP e BE não serão tão dóceis no 
futuro como foram até agora. O primeiro, 
porque precisa de compensar na rua o-esva-
ziamento com que se confronta nas urnas. 
O Bloco, esse, não fará a vida fácil ao PS.A11-
nal, cm vários momentos, foi o verdadeiro 
saco de boxe do PS. Muitas vezes de firma 
desnecessária. A "vingança" chega sempre. 
Outra dificuldade. 

• Finalmente: a relação do PM com o PR. Por 
causa de Tai icos, a relação entre Marcelo e 
Costa ficou afetada. Não havia necessidade. 
Não se esperem, a este respeito, sinais ou aflo-
ramentos públicos nos próximos tempos. 
Mas dificilmei ite a relação entre os dois vol-
tará ao que era. E Costa, sem maioria, é ma-
nifestamente o elo mais fraco. Uma última e 
não irrelevante dificuldade.• 

O FUTURO 
DO PSD E DO CDS 

I. Em política, saber sair é urna arte. Urna arte 
que poucos sabem cultivar. Assunção Cristas. 
fê-lo como poucos. Saiu bem, saiu com elegân-
cia e saiu com dignidade.( ) CDS teve um mau 
resultado. A sua líder teve uma atitude nobre. 
• Avida do CDS no futuro não será fácil. Pri-

meiro, porque já não há Paulo Portas para 
voltar em tempos de aflições. Depois, por-
que há clivagens ideológicas e divisões in-
ternas que não são despiciendas. Terceiro, 
porque a presença da Iniciativa Liberal elo 
Chega no Parlamento contribui para "en-
sanduichar" o CDS. Finalmente, porque terá 
tendência a alastrar° espetro da st ilweviven-
cia do partido. O que seria urna pena. Uni 
CDS-forte faz falta à democracia. 

2.O caso do PSI) é diferente. Depois de uma 
liderança de dois anos apagada, errática e au-
sente, Rio surpreendeu com urna campanha 
solta, assertiva e acutilan te. O que o levou, na 
noite eleitoral, a tentar transformar uma pe-
sada derrota - a maior dos últimos 30 anos, 
pior ainda que a de Santana Lopes em 2005 
em vitória eufórica. O que prova que a antiga 
e bem conhecida capacidade do PC P de trans-
formar derrotas em vitórias mora agora nou-
tras sedes e tem outros protagonistas. 
• Rio ganhou, porém, um direito. O direito a 

ir em janeiro a eleições internas. Não devia 
hesitar em candidatar-se. Tal corno os seus 
adversários in ternos. O PSD só ganhará com 
tal clarificação. 

• O problema do próximo líder do PSD vem 
a seguir. Conseguirá Rui Rio ou qualquer ou-

  

tro 1 íder que o substitua agora fazer quatro 
anos de mandato na oposição? Até hoje, em 
45 anos de democracia, nenhum conseguiu. 
Urna sina?ei 

E AGORA, QUE GOVERNO? 

Em teoria, António Costa tem duas soluções 
possíveis: 

I. Primeira: um governo minoritário do PS 
sem acordos preestabelecidos. Seria uni go-
verno para negociar caso a caso, lei a lei, orça-
mento a orçamento, ora à esquerda, ora à di-
rei ta. É o chamado governo de geometria va-
riável. Em tudo semelhante a Mário Soares 
em 1976. a Guterres 1 e 2 e a Sócrates 2. 
• Tem vantagens. Não obriga o 1'S a tuna pré-

via negociação global; a aprovação de orça-
mentos só carece de abstenção de uni parti-
do (porque o PS tem mais deputados que 
PSD e CDS juntos); e a abertura de urna cri-
se obriga toda a direita a toda a esquerda a 
juntar-se, o que nem sempre é fácil. 

• Mas tem desvantagens sérias. E um gover-
no com o permanente espetro da incerteza, 
da instabilidade e da crise; um governo que 
passa aser fustigado por duas oposições, à 
esquerda e à direita; um governo com mais 
agitação social; um governo para quem a ne-
gociação de cada orçamento vai ser o Cabo 
das Tormentas; um governo que pode cair 
no final de 2021. Em conclusão: uni gover-
no para dois anos e um retrocesso em ter-
mos de estabilidade. 

2. Segunda: uma nova geringonça, eventual-
mente alargada ao PAN e Livre. Pode ser di-
fícil de negociar mas é, analiticamente falan-
do, a que garante maior solidez. O espaço de 
manobra para negociar não é grande, é o que 
é. Mesmo concretizada, até porque não terá 
acordos escritos, urna nova geringonça nunca 
será tão robusta quanto a anterior. Mas, em 
termos de estabilidade, é a única, à partida, que 
pode garantir um governo de quatro anos. 
• O ano de 2021 é, para o PM, uma bomba 

pronta a rebentar. E um ano especialmente 
crítico: primeiro, a presidência portuguesa da 
UE dá, por natureza, sucessos lá fora mas des. 
gaste eproblemas agravados cá dentro; seguir 
do, nas autárquicas, o PS só pode perder, de-
pois de tanto ter crescido h á dois anos; tercei-
ro. aprovar o OE para 2022 será um drama: 
quarto, o PR estará já em segundo mandato 
e de mãos livres para poder dissolver. 

Se quiser evitar estas "espadas de Dã mocles", 
Costa só tem o caminho de urna nova geri n - 
gonça. Não é totalmente seguro. Mas é I I mal 
menor. • 

I " 

LUÍS MARQUES MENDES 
Advogado 

A análise de Luís Marques 
Mendes às legislativas 
de domingo. em exclusivo 
para o Negócios. 
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E agora, Costa? 
Negociações podem terminar 
numa governação à vista 

Onde ainda há margem para 
acordo entre P5, PCP e BE 

Analistas aconselham trocar 
dívida espanhola por portuguesa 

Chega, Liberal e Livre. Quem são 
e o que querem os estreantes 

Opinião de Luís 
Marques Mendes 
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Roland Berger 

Só um terço 
do dinheiro 
do "private 
banking" é 
bem aplicado 
MERCADOS 20 e 21 

Energia 
Galp estreia-se 
na distribuição 
de eletricidade 
de origem solar 

Vasco Pereira 
Coutinho pedia 148 
milhões ao Estado. 
Vai receber 30 mil 
EMPRESAS 16 e 17 

Imposto sobre sacos de 
plástico rendeu quase zero 

PLt311,. 
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Número 1  das 
utilities integradas 
no mundo da 
sustentabilidade 
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Dowjones 
Sustainability Indicas 
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têm o objetivo de promover o turismo 
da Região Norte, interna e externamen-
te, não é novidade. Essa fusão de car-
gos existe, por exemplo, na Entidade 
Regional de Turismo da Região de Lis-
boa, com Vítor Costa, recordou Luís Pe-
dro Martins. 

“Faz todo o sentido” 
O presidente da TPNP estima que a 
fusão das direções deva acontecer até 
ao final deste ano, ainda antes do fi-
nal do seu primeiro ano de mandato 
da nova direção. “Nós queríamos fa-
zer isto em tempo recorde (...), antes 
de concluir o primeiro ano de man-
dato”, assumiu, observando que faz 
sentido que “a promoção do destino 
não seja bicéfala”: “É uma aventura, 
mas, na nossa opinião, faz todo o sen-
tido que a estratégia de promoção do 
destino não seja bicéfala”.

©
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C
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O
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Turismo do Porto e Norte 
vão ter o mesmo líder
Turismo do Porto e Norte de Portugal e a Associação 
de Turismo do Porto e Norte vão ter um só presidente

TPNP e ATP vão ser lideradas por um 
só presidente até ao final de 2019

REDAÇÃO 
redacao@destak.pt

AATurismo do Porto e Norte 
de Portugal (TPNP) e a 
ATP - Associação de Turis-
mo do Porto e Norte vão ser 

lideradas por um só presidente até fi-
nal de 2019, avançou à Lusa o presiden-
te da TPNP. Em entrevista à agência 
no âmbito de um balanço do primeiro 
ano de mandato à frente da TPNP, Luís 
Pedro Martins destacou “a articula-
ção” e o “trabalho conjunto” entre am-
bas as direções nos últimos meses, de 
forma a que o “presidente da TPNP 
seja também presidente da ATP”.  

A acumulação do cargo de presiden-
te da TPNP e da ATP, entidades que 

PORTO 
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© JOAO CORTESAO

Turismo nortenho  
com presidente único 
Duas entidades destinadas a promover 
o turismo no Porto e na região norte 
vão ser chefiadas pela mesma pessoa

CIDADES • 06

Costa com  
carta-branca 
para escolher
Partido Socialista só precisa de chegar a acordo com um partido (e não dois) 

para ter maioria absoluta num Parlamento com uma nova disposição

Aquecedores elétricos 
escapam ao controlo 
Segundo os ambientalistas, o facto de 
os equipamentos não terem etiqueta 
energética prejudica os consumidores

ATUALIDADE • 08

Juventus volta a liderar 
o campeonato italiano 
Cristiano Ronaldo não marcou, mas  
a sua equipa venceu em casa do Inter  
e assumiu a liderança da tabela

DESPORTO • 10

Público decide o que 
(não) pretende ouvir 
No âmbito da polémica com uma 
música de Valete, Agir defende que 
cada um pode fazer as suas escolhas

FAMA&TV • 11

Presidente do PSD assumiu  
a derrota mas não bateu com  
a porta, ao contrário da líder  
do CDS-PP, que se demitiu

©
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Catarina Martins viu o seu BE  
resistir ao desgaste causado 
pela geringonça, ao contrário  
da CDU, que perdeu deputados
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Sorriso é um dos segredos do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/10/2019

Meio: Todo o Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5acffb1e

 
O teu sorriso é um dos segredos do Algarve  é o mote da mais recente campanha da Região de
Turismo do Algarve (RTA), que arrancou dia 27 de setembro com o objetivo de agradecer aos
residentes do Algarve que ao longo do ano contribuem para que a região seja um destino turístico
escolhido por milhões de portugueses e estrangeiros.
 
A campanha evoca a arte de bem receber, a cordialidade e a hospitalidade da região e quer ainda
motivar quem nela reside a continuar a acolher com carinho os seus visitantes.
 
Composta por fotografias, um vídeo promocional e breves spots, a campanha de marketing digital irá
focar-se no social media advertising (Facebook e Instagram), apesar de estar também presente no
site Visitalgarve, no  Guia Algarve , em outdoors e cartazes a afixar nos postos de turismo da RTA.
 
O Algarve destaca-se pela sua beleza natural, pelas ótimas condições climatéricas durante o ano, pela
segurança, mas o seu sucesso deve-se também ao empenho dos profissionais do setor e dos
residentes no acolhimento de quem escolhe a região para as suas férias. Quisemos por isso
agradecer-lhes pela sua capacidade de bem receber , sublinha João Fernandes, presidente da RTA.
 
Por outro lado, com esta campanha pretendemos sensibilizar toda a comunidade para o contributo da
atividade turística para o desenvolvimento regional e para a melhoria da qualidade de vida dos
residentes, sendo muito importante que continuemos a fomentar as boas práticas no acolhimento aos
visitantes e turistas , acrescenta.
 
Recorde-se que o Algarve tem vindo a registar um desempenho positivo ao longo dos anos. Já no
primeiro semestre de 2019, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE), os proveitos totais atingiram os 431,3 milhões de euros e foram registados 2,17 milhões
hóspedes e 8,62 milhões de dormidas.
 
A campanha  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve  está inserida no âmbito do projeto
SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve , uma
operação candidata à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar do Turismo de
Portugal.
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Outono com música, 
animação e atividades 
ao ar livre 

Em outubro, nem os dias 
mais frios de outono serão 
desculpa para ficar em casa. 
Este mês é marcado com o 
arranque da quarta edição do 
365 Algarve, o programa cul-
tural que tem como objetivo 
"aquecer" o ambiente da re-
gião durante a época baixa do 
turismo. A acompanhar este 
programa há muitas outras 
sugestões de animação, mú-
sica, festivais, feiras e merca-
dos um pouco por toda a re-
gião. 

O programa deste mês tem 
uma panóplia de sugestões, 
desde um concerto de jazz em 
adegas em Silves (5 de outu-
bro), a um piquenique de char-
me, inspirado nos anos 30/40 
do século passado inserido 
num Festival de Comida Es-
quecida (na Azilheira - São 
Marcos da Serra, dia 19 de 
outubro), caminhadas pelo 
património algarvio e um es-
petáculo de novo circo, em 
Aljezur (entre os dias 17 e 20 
de outubro). Conta ainda com 
a nona edição do Festival Ve-
rão Azul - entre Lagos, Faro e 
Loulé - que inclui exposições, 
concertos, teatro, exibições de 
dança e de artes visuais (17 
de outubro a 2 de novembro), 
bem como o V Encontro Inter-
nacional Poesia a Sul, em 
Olhão (18 a 27 de outubro). 

A par deste programa, o Al-
garve recebe também muita 
comédia com a tour de estreia 
em stand-up comedy da blog-
ger A Pipoca Mais Doce, "Ago-
ra Deu-me Para Isto", no dia 4 
de outubro, no Teatro das Fi-
guras, em Faro. No dia 16, Jo-
sé Pedro Gomes e Ana Bola 
estão juntos no espetáculo 
"Casal da Treta", no Centro 
Cultural de Lagos. 

Durante todo o mês, vão 
estar ainda disponíveis varia-
das exposições de pintura, fo-
tografia e até trabalhos de alu-
nos de artes (até dia 28). Aqui  

destaca-se a exposição "0 
Outro Algarve", do fotógrafo 
olhanense Hélio Ramos, na 
galeria de arte Pintor Sa mora 
Barros, em Albufeira. 

Já os apreciadores da na-
tureza e de birdwatching têm 
como sugestão uma ida ao 10° 
Festival de Observação de 
Aves e Atividades de Nature-
za, em Vila do Bispo, de 10 a 
13 de outubro. 

Música clássica, 
fado, Jazz e música 

tradicional 
Na música, o concerto do 

reconhecido flautista portu-
guês Rão Kyao e Convidados, 
no dia 12 de outubro, no Cine-
teatro Louletano, marca o pro-
grama musical. Contudo, não 
falta boa música ao longo do 
mês, desde concertos solidá-
rios, música clássica, fado, 
jazz e música tradicional um 
pouco por todos os concelhos 
do Algarve. 

Para meados de outubro, a 
dança sul-americana invade 
as cidades de Loulé, Lagoa e  

Lagos, nos dias 13, 18 e 19, 
com o espetáculo "Sentimien-
tos Argentinos". 

Enquanto a dança encan-
ta os palcos algarvios, no final 
do mês, chega a Vilamoura o 
Portugal Masters, de 24 a 27 
de outubro, torneio que conta 
com a presença dos melhores 
golfistas da Europa, no Dom 
Pedro Victoria Golf Course. 

Para quem procura algo 
mais tranquilo, destaca-se a 
décima edição da Algarve Spa 
Week, que convida todos a 
experienciar os melhores spas 
do Algarve, de 5 a 13 de outu-
bro. 

E porque não é só ó verão 
que vive de feiras, durante 
todo o mês de outubro multi-
plicam-se as feiras, os merca-
dos e as feiras de velharias. 
Desde a BLiP expo 2019 (a 12 
e 13, no Portimão Arena) ao 
VIVO MERCADO (todas as 
quartas-feiras do mês do Mer-
cado do Levante, em Lagos), 
muitas são as feirinhas e mer-
caditos para os residentes e os 
que estão de visita. 
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DESTAQUE

«Céus do Sul» 
põe a astronomia
no calendário do 
365 Algarve 

Maria Simiris
maria.simiris@barlavento.pt

São três dias para observar o 
céu, aprender sobre orienta-
ção, assistir a concertos e vi-
sitar exposições. Está ainda 
previsto um percurso pedes-
tre noturno de sete horas, se-
gundo explica ao «barlaven-
to» David Santos, um progra-
mador informático alemão, 
radicado em Lagos e funda-
dor do projeto «Céus do Sul», 
responsável pelas ações liga-
das à astronomia naquela que 
é uma das novidades da pro-

gramação da quarta edição 
do 365 Algarve. 

«Vou começar por fazer 
uma introdução à orientação 
pelas estrelas, e explicar as 
constelações. Quero propor-
cionar uma viagem, que co-
meça na Terra, e que se vai 
afastando até à Lua, aos pla-
netas, estrelas e objetos de 
céu profundo em oficinas que 
terão a duração de duas ho-
ras», de 1 a 3 de novembro. 

Uma experiência que este 
astrónomo amador tem vin-
do a proporcionar aos turis-
tas e aos residentes de Lagos 

e Aljezur desde 2018, ano em 
que nasceu o projeto «Céus 
do Sul». 

A ideia surgiu após uma 
viagem de Mértola a Faro. 
«Apercebi-me que o céu do sul 
de Portugal é fabuloso. É abso-
lutamente preto e devido ao 
clima, é possível, em média, 
fazer observações 200 noites 
por ano. Como já tinha algum 
equipamento, comecei por fa-
zer anúncios nas redes sociais 
e por distribuir folhetos em 
alguns Alojamentos Locais» 
para ver se havia interesse.

Apesar de ser um projeto 

que ainda está a iniciar, David 
já conseguiu concluir que os 
mais entusiastas são os britâni-
cos, porque «têm uma grande 
tradição ligada à astronomia». 

No entanto, não têm fal-
tado curiosos de todas as na-
cionalidades. «Até agora só 
conheci duas pessoas que até 
trouxeram os próprios teles-
cópios. Esta é uma atividade 
que desperta muita curiosida-
de por não ser comum, mas a 
maior parte das pessoas que 
me procuram, não têm qual-
quer tipo de experiência ou 
conhecimento. Tanto é que já 
mostrei, pela primeira vez, a 
Via Láctea a muitos», afirma.

Em relação ao Festival 
Out-(In)Verno, David explica 

que é uma parceria do proje-
to «Céus do Sul» com a Asso-
ciação Questão Repetida. «Ti-
veram a ideia de juntar arte 
com a astronomia. Eu acei-
tei, eles candidataram-se ao 
365 Algarve e agora vai mes-
mo acontecer. Acho que será 
uma iniciativa muito inte-
ressante e espero que sirva 
para divulgar esta ciência». 
Apesar de a divulgação des-
te novo evento ainda ser pre-
liminar, já gerou grande inte-
resse nas redes sociais, ga-
rante David Santos. 

«Espero que o céu este-
ja limpo nessas noites, pois 
acho que teremos aceita-
ção», prevê. Em relação ao 
futuro da «Céus do Sul», o 

mentor diz que está tudo 
em aberto. «Neste momento 
ainda é uma coisa pequena, 
mas quero estender o pro-
jeto a todo o Algarve e tal-
vez ao Alentejo. Para 2020 
tenho alguns planos, que 
ainda estão em preparação, 
para fazer oficinas em Vila 
do Bispo e em Lagoa. Ten-
ciono criar um observatório 
fixo com a possibilidade de 
alojamento, onde possa or-
ganizar workshops mais ex-
tensos. Também gostaria de 
criar parcerias com as es-
colas. A ideia é fazer alguns 
projetos com telescópios e 
computadores, em colabora-
ção com docentes de Física e 
de Matemática», conclui.

Astronomia, paixão de infância
David Santos nasceu na Alemanha, mas 
ao conhecer a sua esposa portuguesa, es-
colheu o Algarve para viver. É programa-
dor informático, músico, e criou o projeto 
«Céus do Sul», que desafia turistas e resi-
dentes de Lagos a Aljezur a observar o céu 
com telescópios e binóculos astronómicos. 
Uma paixão que nasceu na infância. «Foi 
através de um livro que fazia uma descrição 
sucinta dos objetos celestiais, quando ti-
nha 10 anos. Comecei a estudar e a ler mui-
to sobre astronomia. Sempre vivi em cida-
des grandes onde não havia muitas oportu-

nidades para observar o céu noturno. Mais 
tarde comprei o meu primeiro telescópio e 
comecei a ir com ele para o campo». Desde 
então, David já percorreu vários locais de 
telescópio às costas, dos Alpes austríacos 
aos Açores. Mas mesmo tendo já observado 
o céu a dois mil metros de altitude, assegu-
ra que o céu mais bonito que já teve opor-
tunidade de ver foi «perto de Serpa. Foi fan-
tástico porque estava absolutamente preto 
e até se distinguia a sombra da própria Via 
Láctea». O sonho agora passa pelo «deserto 
do Saara», conclui.

Festival Out-(In)Verno vai juntar o universo das artes 
com a observação dos objetos celestiais em São Marcos 
da Serra, no coração do concelho de Silves
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Kronos investe 
€250 milhões 
em Palmares P6

Viagens num 
Algarve «sem 
maquilhagem» P5

Astronomia e arte em 
São Marcos da Serra P12

Thomas Cook motiva linha 
de crédito e mais promoção P13

RIAS celebrou 10 anos
em prol da vida selvagem P4

365 ALGARVE
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Jazz nas Adegas volta a juntar vinho e música em Silves 
"Uma simbiose entre o vi-

nho, o seu produtor e a músi-
ca, proporcionando uma ex-
periência única ao público, 
em locais pouco usuais para 
a apresentação de um con-
certo de jazz." Esta é a essên-
cia do Jazz nas Adegas, uma 
iniciativa de sucesso que já 
vai na sua quarta edição. 

A primeira sessão desta 
edição está agendada para 
o próximo dia 5 de outubro e 
já está esgotada. Nesta ses-
são, cujo convidado musical 
é a Feel Good Band, os parti-
cipantes irão conhecer e des-

  

frutar do património históri-
co e monumental de Silves. 
Em todos os pontos de para-
gem haverá degustação de 
vinhos de produtores do con-
celho de Silves e momentos 
musicais, o que fará desta 
uma sessão especial e dife-
rente. 

0Jazz nas Adegas é orga-
nizado pela Câmara Munici-
pal de Silves e integra, mais 
uma vez, a programação cul-
tural 365 Algarve, contando 
com produção artística do 
Ginásio Clube de Faro. 

"Trata-se de uma iniciati-

  

va que pretende dinamizar 
culturalmente os locais onde 
se produzem os vinhos de Sil-
ves", procurando, ainda, "va-
lorizar todo o património ma-
terial e imaterial do concelho, 
dando-o a conhecer através 
de uma experiência e um con-
tacto diferente com o mes-
mo". 

Os ingressos das sessões 
custam 12 euros, sendo que 
o bilhete inclui, para além do 
concerto, prova de vinhos do 
produtor, degustação de ta-
pas de produtos locais, bilhe-
te de visita ao castelo e Mu-
seu Municipal de Arqueologia 
e a oferta de uma garrafa de 
vinho nas sessões em adega. 

A quarta edição do Jazz nas Adegas arranca no próximo sábado, 5 de outubro, com uma "viagem" 

pelo património histórico e monumental de Silves 
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Portimonense faz história 
nos Mundiais de atletismo 
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Orquestra 
Clássica do 
Sul prepara 
nova temporada 
surpreendente

Maria Simiris
maria.simiris@barlavento.pt

O concerto de abertura do 
ano Académico 2019/20 da 
Universidade do Algarve é 
um dos primeiros eventos da 
nova temporada da Orques-
tra Clássica do Sul (OCS). Terá 
início às 18h00 de sábado, 
dia 5 de outubro, no Claustro 
do Museu Municipal de Faro 

e «será dedicado a influên-
cias mediterrânicas e a com-
positores que se deixaram in-
fluenciar por este ambiente, 
como Mozart, Delius, Schu-
bert, Debussy e o próprio El-
gar. Será uma panorâmica do 
nosso local com o olhar de 
outros compositores», expli-
cou Rui Pinheiro, maestro ti-
tular da OCS aos jornalistas, 
durante a apresentação da 

nova temporada musical, na 
manhã de quarta-feira, dia 25 
de setembro.

Seguindo o objetivo traça-
do na temporada anterior, de 
consolidar a sua presença na 
região do Alentejo, a Igreja de 
São Vicente, em Évora, é palco 
do ciclo «Notas à Conversa», 
às sextas-feiras. Irá acolher  
«uma peça com música de câ-
mara, com diferentes sono-

Apesar do Festival Internacional de Música do Algarve 
(FIMA) não constar na agenda, a Orquestra Clássica do 
Sul (OCS) avança com propostas para todos os públicos
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250 anos do nascimento 
de Beethoven
A Orquestra Clássica do Sul (OCS) apresen-
tou na manhã de quarta-feira, dia 25 de se-
tembro, a nova temporada musical que co-
meça já em outubro e termina em setem-
bro de 2020.

Rui Pinheiro, maestro titular, fez ques-
tão de destacar alguns ciclos marcados 
na agenda. O primeiro, intitulado «Diálo-
gos Musicais», decorre nos dias 10 de ou-
tubro e 5 de dezembro, no foyer do Teatro 
das Figuras, em Faro. «É uma tentativa de 
ter alguns convidados a dialogar com a or-
questra e os músicos. É uma excelente ma-
neira de dialogarmos com outros parcei-
ros. Teremos a presença da pianista Ga-
briela Canavilhas, em dezembro, que virá 
falar-nos do João Domingos Bomtempo, 
uma das suas grandes paixões que ela tan-
to tocou. Em outubro, será uma desgarra-
da clássica em que vamos ter dois grupos 
de instrumentistas, um de sopro e um de 
cordas. São concertos bastante descontraí-
dos, num espaço informal, em que as pes-
soas podem desfrutar de um concerto não 
muito complexo e não muito exigente», re-
velou o maestro titular. Ainda na mesma li-
nha, em parceria com o Eva Senses Hotel, 
a OCS apresenta o «Eva Classical Experien-
ce» com «Uma Viagem Europeia», no dia 24 
de outubro, em Faro. Segundo Rui Pinheiro: 
«será música de câmara com um ambiente 
descontraído onde as pessoas podem apre-
ciar a fantástica vista».

Dois dias depois é a vez do cineteatro 

de São Brás de Alportel ser palco de «In-
fluências Inglesas». O maestro explicou, no 
uso da palavra, que será «um programa ins-
pirado em compositores que se radicaram 
ou viveram na Inglaterra, como Haendel, 
Mendelssohn e Haydn».

Silves recebe o «Ciclo de Música de Câ-
mara» a 31 de outubro e a 7 e 13 de novem-
bro. O primeiro, na Igreja Matriz de Tunes, 
será «baseado em sons do novo mundo, na 
música americana, entrando um pouco na 
música latina», revelou Rui Pinheiro.

Está também de volta o «Lethes Clássi-
co», em Faro. A terceira edição do ciclo mu-
sical apresenta seis concertos, sendo que o 
primeiro está marcado para o dia 21 de no-
vembro. Para o maestro, este é «um ciclo 
de sucesso, com concertos de alta qualida-
de, em que se abordam obras com alguma 
dificuldade. Este ano voltamos a entrar no 
repertório da música de câmara, tendo em 
conta que não gostava de deixar passar em 
branco os 250 anos do nascimento de Bee-
thoven, em 2020. É uma efeméride incon-
tornável e no Teatro Lethes vamos ter, pelo 
menos, dois concertos dedicados ao com-
positor e à sua grande produção de quarte-
to de cordas e de sopro».

Por fim, no Natal e no ano novo, como 
já tem sido habitual, a OCS dirige-se a vá-
rios municípios algarvios para animar a 
época festiva. Desta vez, em parceria com 
o recente coro coordenado pelo barítono 
Rui Baeta.

365 Algarve deixa cair FIMA
Durante a apresentação da nova tempo-
rada da Orquestra Clássica do Sul (OCS), a 
maior surpresa deu-se quando o maestro 
titular Rui Pinheiro revelou, na quarta-fei-
ra, 25 de setembro, que pela primeira vez 
em três anos, o 365 Algarve não aprovou a 
candidatura para o Festival Internacional 
de Música no Algarve (FIMA). «Gostava 
de dizer que infelizmente, este ano, será o 
primeiro ano em que não organizaremos 
o FIMA. Fizemos a candidatura nos mes-
mos moldes que nos anos anteriores, sem-
pre com o pretexto de trazer muita quali-
dade ao Algarve. Tivemos grandes nomes 
e a nossa proposta este ano era também 
nesse sentido. Iríamos ter duas obras em 
estreia de dois compositores portugue-
ses, um ligado ao jazz e outro mais ligado 

à música erudita. Infelizmente isso não irá 
acontecer este ano», desvendou o maestro 
titular. Na opinião do músico: «o Algarve 
é tão merecedor como outro público qual-
quer. A ideia de que a música clássica é eli-
tista, é um mito. O público algarvio não é 
menos preparado do que outras pessoas. 
É um trabalho que tem de ser feito, de des-
mistificação e que estamos a fazer. Na nos-
sa visão sempre houve grande procura e 
gosto pela música. Por isso, é um misto 
de tristeza e de choque que este ano não 
se concretize». Apesar disso, Rui Pinhei-
ro afirmou que a OCS continuará a «fazer 
muitas outras coisas boas junto da comu-
nidade, a valorizar o público e a trabalhar 
para que as pessoas continuem a agraciar 
os concertos».

ridades e agrupamentos ins-
trumentais. Queremos mos-
trar que a OCS, no seu conjun-
to, tem esta sonoridade im-
ponente, mas que as diferen-
tes combinações são também 
muito interessantes», deta-
lhou o maestro. Apesar dos 
«Concertos Pedagógicos» em 
si não serem uma estreia, a 
novidade é que, pela primeira 
vez, contam com a organiza-
ção do recém-criado Departa-
mento Educativo da OCS. Des-
te modo, de janeiro a maio de 
2020, apresenta-se, em Faro, 
o «Ciclo Pedagógico», voca-
cionado para os mais jovens. 

Segundo Rui Pinheiro, «no 
Departamento temos pessoas 
que são realmente especia-

listas na área pedagógica e já 
com alguns anos de experiên-
cia. Estamos a tentar perceber 
o que é que podemos fazer nas 
escolas além dos concertos. 
Pensámos em workshops e 
outras atividades mais intera-
tivas nas escolas, com as crian-
ças e com os jovens. Ainda es-
tamos a decidir como iremos 
fazer, mas queremos ir além 
do papel passivo de se senta-
rem num concerto».

Por fim, e em estreia ab-
soluta, no Eva Senses Hotel, 
em Faro, a OCS apresenta o 
Baile Vienense, no dia 21 de 
março de 2020. «A ideia é re-
plicar aquilo que eram os bai-
les em Viena, onde foram es-
critas as valsas que se ouvem 

em ambiente de concerto. An-
tigamente era música com 
pretexto de dança, por isso 
vamos trazer as pessoas, não 
para um concerto, mas para 
dançarem o grande repertó-
rio de Strauss connosco. Sei 
que é um desafio, mas espero 
que seja uma descoberta de 
novos valores e acho que vai 
ser uma estreia muito inte-
ressante», desvendou o maes-
tro titular.

«Esta é uma nova tem-
porada em que temos algu-
mas coisas novas para expe-
rimentarmos. Queremos ver 
o que funciona com o públi-
co algarvio, consoante tam-
bém as nossas expetativas 
artísticas».

Rui Pinheiro e Rui Baeta
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ATUALIDADEATUALIDADE«Novos Mercados 
para Novos Tempos»
debatidos em 
Vilamoura
Conferência mostrou exemplos e casos de estudo de 
nichos sustentáveis e ainda por explorar que podem 
ser replicados com sucesso no Algarve
Sara Alves
sara.alves@barlavento.pt

Na data em que se assinalou o 
dia mundial do Turismo, a 27 
de setembro, o salão de con-
ferências do Hilton Vilamou-
ra foi palco de uma conferên-
cia sobre o tema «Novos Mer-
cados para Novos Tempos», 
organizada pela ILM Real Es-
tate Group, em parceria com 
a Ireland Portugal Business 
Network (IPBN) e a Dengun 
Digital Agency. Com a lota-
ção praticamente esgotada, o 
evento debateu os mercados 
de turismo emergentes, as 
tendências e perfis dos «no-
vos» turistas, e sobretudo, 
como pode o Algarve ser mais 
atrativo e especializar-se em 
segmentos com potencial. Os 
vários painéis juntaram 24 
palestrantes nacionais e in-
ternacionais.  Após a rece-
ção de boas-vindas por parte 
dos anfitriões Andrew Coutts, 
presidente da ILM Tourism & 
Hospitality Real Estate Group 
Portugal e Jorge Cabaço, con-
sultor e formador, coube à ir-
landesa Aoife Healy, presi-
dente do Ireland Portugal Bu-
siness Network (IPBN) iniciar 

os trabalhos. Na sua apresen-
tação mostrou como um pe-
queno grupo de pessoas con-
seguiu colocar a cidade de 
Howth, na Irelanda, no mapa, 
através da aposta no turismo 
desportivo, de saúde e bem-
-estar, e ainda no mercado sé-
nior. «Era uma cidade sem in-
teresse que ninguém conhe-
cia. Após a nossa estratégia 
passou a ter inúmeros atrati-
vos e a ser visitada por milha-
res de turistas», disse. 

Por sua vez, João Fernan-
des, presidente do Turismo 
do Algarve, optou por fazer 
uma breve intervenção du-
rante a qual enalteceu a ini-
ciativa e reconheceu-a como 
«mais uma oportunidade 
para dar um passo em dire-
ção ao futuro» do destino.

Francisco Serra, presi-
dente da Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimen-
to (CCDR) do Algarve, trouxe 
ao debate um tom mais sério 
de preocupação com as con-
sequências das alterações cli-
máticas e a urgência de «uma 
utilização mais responsável 
dos recursos do planeta».

O empresário Declan 
Conway corroborou esta 

perspetiva e no seu discurso. 
«Não temos muito mais tem-
po» a perder no atual con-
texto de emergência ambien-
tal e sugeriu a adoção de uma 
agenda a curto prazo para 
«tornar o Algarve a Meca da 
sustentabilidade».

O palestrante que mais 
vezes partilhou a sua visão 
estratégica e diversos case-
studies ao longo de todo o dia 
foi Nazir Sacoor, presidente 
da Longevity Health & 
Wellness Hotel. 

Sacoor apresentou dife-
rentes definições e eviden-
ciou as diferenças entre o tu-
rismo médico e o de saúde 
e bem-estar. «O cliente que 
procura fazer turismo médi-
co não quer sentir que está 
num hospital ou numa clíni-
ca», por isso, o Algarve tem 
de se preparar rapidamente 
para responder a este tipo es-
pecífico de demanda.  O turis-
mo médico foi ainda debatido 
por um painel constituido por 
Nuno Alexandre, do grupo 
Hospital Particular do Algar-
ve (HPA), Catherine Hallahan, 
da GSI Health & Wellness Ex-
change, e a holandesa Ieke 
van Doorn que apresentou 

o projeto «Revive Clinic», a 
abrir em breve na região. 

A sessão da tarde iniciou 
com a polaca Magdalena Os-
mola, diretora de Marketing 
e Comunicações de Vale do 
Lobo, que conseguiu cativar a 
audiência com uma apresen-
tação sobre as últimas ten-
dências culturais e compor-
tamentais e a sua definição de 
conceito de «novo luxo», ba-
seado nos princípios de pai-
xão, contribuição, experiên-
cia, bem-estar, comunidade e, 
claro, sustentabilidade. 

Martin Goldman, presi-
dente da ASPA Internacional 
partilhou conceitos de eco-
nomia circular e a evolução 
do turismo de bem-estar. Tó-
pico que foi discutido por um 
painel composto por Silvana 
Pombo do Cascade Wellness 
Resort em Lagos, Bruno Silve-
rio do Pine Cliffs Resort, Ka-
tya Bauval do Vila VIta Parc 
Resort & Spa e Nazir Sacoor.

A conferência prosseguiu 
com a apresentação do sue-
co Göran Engberg, fundador 
da empresa Growise, sobre os 
futuros desafios para o Algar-
ve e ainda noções de lideran-
ça e perspetivas de negócios 
sustentáveis. Quase a encer-
rar o dia, o painel constituí-
do por Ana Sepulveda, do 40+ 
lab: Longevity Economy Ex-
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«Revive Clinic» vai 
tratar doença de Lyme
A advogada holandesa Ieke van Doorn, apesar da vida pro-
fissional ocupada, sempre praticou desporto. Ainda bas-
tante jovem, contudo, começou a sentir uma fatiga cons-
tante, cansaço e dores. Após muitas consultas, descobriu, 
através de um especialista na Bélgica, que sofria da doen-
ça de Lyme, uma patologia infecciosa causada por bacté-
rias transmitidas por uma carraça (Ixodes ricinus). O con-
tacto com diversos pacientes ao longo dos anos fê-la per-
ceber que gostaria de poder ajudar pessoas com proble-
mas semelhantes. «No início deste ano reuni com uma 
equipa de médicos e profissionais de saúde sobre a pos-
sibilidade de avançar com este projeto. Tendo em conta 
algumas estatísticas e indicadores, rapidamente perce-
bi que é no Algarve que quero desenvolver uma clínica. 
A ideia é que pessoas de toda a Europa consigam recupe-
rar aqui onde encontrarão todas as condições», explicou 
no evento. A nova clínica deverá abrir até ao final do ano, 
embora a promotora não tenha avançado mais detalhes.

perts, a americana Margaret 
Wylde da empresa da Proma-
tura USA, Alexandre Neves do 
Monte da Palhagueira, e Peter 
Robinson da Promatura Euro-
pe, discutiu o que de melhor 
se faz no sector do turismo 
residencial sénior no mundo, 
e o impacto e oportunidades 
de negócio que este tipo de 
público pode gerar. O dia en-
cerrou com a apresentação de 
João Ministro, presidente da 

Proactivetur, sobre as gran-
des oportunidades na área do 
turismo sustentável, ecoturis-
mo, viagens responsáveis, tu-
rismo consciente, comunitá-
rio e criativo, voluntariado e 
geoturismo. A julgar pelo su-
cesso e adesão à conferência, 
fica a certeza que não falta 
aos principais players da in-
dústria vontade colocar o Al-
garve na vanguarda de uma 
nova demanda turística.

Jorge Cabaço
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Linha de crédito e 
plano de marketing 
respondem ao colapso 
da Thomas Cook
Turismo de Portugal anuncia 150 milhões de apoio às 
empresas afetadas e um novo plano para captar turistas 
para o Algarve e Madeira. Hoteleiros aplaudam mas 
pedem mais tempo para amortizações
Bruno Filipe Pires
bruno.pires@barlavento.pt

Cerca de três dezenas de em-
presas reuniram-se na sede 
do Turismo do Algarve, em 
Faro, ao final da manhã de 
sábado, 28 de setembro, para 
discutirem as consequências 
da falência da Thomas Cook. 
Filipe Silva, vogal do Conselho 
Diretivo do Turismo de Portu-
gal, veio anunciar uma linha 
de 150 milhões de euros para 
minimizar os prejuízos. «Uma 
resposta rápida de financia-
mento à tesouraria para ga-
rantir um maior desafogo às 
empresas afetadas», disse aos 
jornalistas no final dos traba-
lhos. Além desta linha, vai ser 
lançado um plano promocio-
nal para o Algarve e a Madei-
ra «para estimular os níveis 
de procura durante o inverno 
2019/2020». 

«Sentimos que, sem dúvi-
da, a confiança por parte dos 
consumidores nos vários mer-
cados emissores vai sair aba-
lada com toda esta turbulên-
cia e portanto, rapidamente 
temos que ter uma capacidade 
de resposta em termos de im-
plementação de marketing es-
pecífico com parceiros estra-
tégicos em cada um dos mer-
cados emissores e em conjun-
to com os nossos parceiros re-
gionais», disse Filipe Silva. 

O responsável enalteceu 
também o «trabalho constante 
para conseguir reforçar a ope-
ração aérea e turística nestes 
dois destinos, para garantir 
um bom nível de conetividade 
e assegurar níveis de cresci-
mento mais sustentáveis». Por 
outro lado, a reunião serviu 
para informar como e onde as 
empresas podem «reclamar 
os seus créditos».

«Trabalho de diagnóstico
continua» diz João 
Fernandes
A sessão contou com a pre-
sença de 28 empresas. O 
montante total apurado de 
prejuízos ronda 4,3 milhões 
de euros, segundo revelou 
aos jornalistas João Fernan-

des, presidente do Turismo 
do Algarve. 

«É naturalmente um valor 
que não engloba tudo, na me-
dida em que há empresas que 
ainda estão a apurar o verda-
deiro impacto nos diferentes 
mercados», disse.

Durante os trabalhos, foi 
discutida «a situação de cada 
país e de cada subsidiária da 
Thomas Cook. Há empresas 
que estão em insolvência, ou-
tras já em falência declarada. 
Qual a tramitação a observar 
face a essas realidades em cada 
país, quem é o administrador 
de insolvência, quais os proce-
dimentos que hoje já são pas-
siveis de serem adotados. No 
fundo, qual a realidade a ado-
tar em relação aos créditos 
vencidos e aos créditos vincen-
dos», detalhou João Fernandes.

«Foi também apresentado 
um conjunto de iniciativas que 
visam suprir necessidades das 
empresas, como é o caso da li-
nha de apoio à tesouraria. Per-
mite às empresas solicitarem 
um crédito até 1,5 milhões 
de euros. Estamos a falar de 
um período de três anos para 
reembolso e de 50 por cento 
da taxa de garantia mútua na 
solicitação desse crédito. São 
boas condições», considerou o 
presidente. 

«Ouvimos também situa-
ções específicas de cada mer-
cado, e situações concretas de 
turistas que estão no território 
e que foram apanhados de sur-
presa pela falência. Acabámos 
por transmitir às empresas to-
das as informações recolhidas 
pelas agências externas do Tu-
rismo de Portugal que estão a 
acompanhar a par e passo este 
processo», resumiu. 

Foi também apresenta-
do um plano de promoção 
da Associação de Turismo do 
Algarve, no valor de 1,5 mi-
lhões de euros, «que visa não 
só compensar as perdas, mas 
também aproveitar a oportu-
nidade para diversificar mer-
cados. Estamos a falar em 
sete mercados de aposta, di-
ferentes canais de distribui-
ção, desde o reforço das li-

nhas aéreas até um investi-
mento nos tour operadores 
para compensar da falência 
da Thomas Cook. Estamos 
também, atendendo ao mer-
cado atual, a apontar para um 
investimento nas online travel 
agencies».

Apesar de uma primeira 
estimativa oficial contabilizar 
o peso da Thomas Cook em 
0,2 por cento do total anual 
de passageiros desembar-
cados no Aeroporto de Faro, 
cerca de 10 mil turistas, o cer-
to é que as empresas algar-
vias não ficaram imunes a um 
certo rombo. «Bem, na pri-
meira fase em que nos refe-
rimos a este tema, estávamos 
a falar na falência da Thomas 
Cook UK. Desde então, se-
guiu-se a insolvência da Tho-
mas Cook Alemanha, Holan-
da, Polónia e Bélgica com três 
subsidiárias. No caso dos nór-
dicos, felizmente, está a fun-
cionar normalmente. É uma 
realidade que tem vindo a ser 
progressiva e que obviamen-
te tem um impacto maior do 
que aquele que foi o ponto de 
partida. De qualquer forma, 
como referi na altura, a Tho-
mas Cook já teve uma presen-
ça maior no Algarve. A natu-
reza da sua atividade e as di-
ficuldades financeiras eram 
conhecidas. E portanto, hou-
ve empresas que garantiram 
esse risco através da aquisi-
ção de seguros, e outras atra-
vés de adiantamentos. De 
qualquer forma, não deixa de 
ser significativo este resulta-
do das 28 empresas que aqui 
se apresentaram a nosso pe-
dido e que há outros que ain-
da não apuraram o valor. Es-
tamos a continuar esse traba-
lho de diagnóstico, para saber 
não apenas o montante em dí-
vida, mas o valor por merca-
do», concluiu João Fernandes. 

Hoteleiro satisfeitos
mas pedem mais prazo
«O governo acedeu e bem às 
reivindicações dos empresá-
rios relativamente aos pre-
juízos causados pela falência 
da Thomas Cook através de 

uma linha de crédito de apoio 
à tesouraria cujos montantes 
me parecem ajustados à rea-
lidade, mas com prazos para 
amortização demasiado cur-
tos», considerou Elidérico Vie-
gas, presidente da Associa-
ção dos Hotéis e Empreendi-
mentos Turísticos do Algarve 
(AHETA), no final da reunião.

«Pensamos que o prazo 
deveria ser alargado de três 
para seis anos e fizemos essa 
proposta. Em relação ao re-
forço da linha promocional, 
que nos parece também ajus-
tada e adequada, é bem-vin-
da e satisfaz as preocupações 
empresariais», disse ainda. 

Há diferentes graus de 
prejuízos. Há mais empre-
sas lesadas com montantes 
muito significativos e outras 
cujas perdas não são tão im-

portantes. O que importa res-
salvar é que a falência da Tho-
mas Cook tem um impacto 
negativo enorme na região, 
afetando sobretudo as em-
presas que tinham negócios 
mas também a região como 
um todo. O facto de neste mo-
mento haver menos um gran-
de operador a operar para 
o Algarve vai dar grande po-
der negocial aos que ficam no 
mercado, sobretudo ao nível 
das condições de contratação, 
quer em matéria de preço, 
quer em capacidade de aloja-
mento contratada. Direta ou 
indiretamente, a falência da 
Thomas Cook acaba por afe-
tar a região e todas as empre-
sas em geral», considerou Eli-
dérico Viegas aos jornalistas. 

No entanto, o presidente 
da AHETA afasta cenários de 

mais insolvências ao nível lo-
cal. «Essa questão não se co-
loca, não é isso que está em 
causa. Não deixam de ser pre-
juízos enormes para as em-
presas afetadas, mas feliz-
mente não chegam para pôr 
em causa a sua sobrevivên-
cia», garantiu. 

Em Espanha, a tutela su-
geriu o Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização. 
«É um dos mecanismos que 
estão disponíveis para o nos-
so país e não deixará de ser 
utilizado. Claro que estas 
medidas, apesar de decididas 
pelo governo, são articuladas 
com a União Europeia e nes-
se aspeto não somos diferen-
tes dos nossos vizinhos espa-
nhóis. As situações são idên-
ticas e aplicar-se-ão as mes-
mas regras».
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Filipe Silva
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Kronos investe 
€250 milhões 
em Palmares P6

Viagens num 
Algarve «sem 
maquilhagem» P5

Astronomia e arte em 
São Marcos da Serra P12

Thomas Cook motiva linha 
de crédito e mais promoção P13

RIAS celebrou 10 anos
em prol da vida selvagem P4

365 ALGARVE
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• 

The 10.Bird Watching & Nature Activities Festival, in Vila do Bispo, 
from October 10 to 13 is part of the Algarve 365 programme. 

Every day counts in the 
Algarve and, as such, 
the 365 Algarve 
programme includes 

music, cinema, theatre and 
dance, gastronomy, literatura 
and heritage, to showcase all that 
the region has to offer out of the 

main peak tourist season. 
This month's 365 Algarve 
programme has a very different 
array of suggestions, from a jazz 
concert in Wineries, walks 
through the Algarve heritage and 
a show by Novo Circus, in Aljezur. 
It also has the ninth edition of the 

Algarve welcomes autumn with music, 
entertainment and activities  Osc.;:rm—

 

October is marked by the start of the 4th edition of 365 Algarve, the cultural programme that 
offers a wide variety of entertainment choices in the region. 

Summer Blue Festival which 
includes exhibitions, concerts, 
theatre, dance and visual arts 
exhibitions, as well as the V 
Intemational Poetry Meeting 
Poetry of the South. 
Alongside this wide programme, 
the Algarve will also be 
welcoming comedy 
performances with the debut 
stand-up comedy tour of blogger 
"A Pipoca Mais Doce, Agora 
Deu-me Para Isto", on 4 October 
at Teatro das Figuras. On the 16 
October, José Pedro Gomes 
and Ana Bola are together in the 
show Casal da Treta, for a night 
at the Duval Pestana Auditorium 
Cultural Centre. 
Throughout the month, various 
exhibitions of painting, 
photography and even works by 
art students will be available 
(until the 28). One of the 
highlighted exhibitions is The 
Other Algarve by Olhanense 
photographer, Hélio Ramos, at 
the Pintor Samora Barros Art 
Gallery in Albufeira. Nature and 
bird watching enthusiasts are 
suggested to go to the 10' Bird 
watching & Nature Activities  

Festival, in Vila do Bispo, from 10 
to 13 October . 
When it comes to music, the 
concert of renowned 
Portuguese flutist Rão Kyao and 
Guests, on 12 October, at the 
Cineteatro Louletano, marks the 
musical programme. However, 
there is no shortage of good 
music throughout the month, 
from solo concerts, classical 
music, Fado, jazz and tradicional 
music ali over the Algarve. 
For mid-October, South 
American dance invades the 
cicies of Loulé, Lagoa and Lagos 
on 13, 18 and 19 with the show 
Sentimientos Argentinos. While 
dance enchants the Algarvian 
stages, at the end of the month, 
the Portugal Masters arrives in 
Vilamoura from 24 to 27 
October, a tournament featuring 
the best golfers in Europe, at the 
Dom Pedro Victoria Golf Course. 
For those looking for something 
more tranquil, the 10" edition of 
Algarve Spa Week, with the 
theme "Be Active & Be Well", 
invites everyone to experience 
the best spas in the Algarve, from 
5 to 13 October. 
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LAGOS ||  Palmares – Ocean 
Living & Golf, located just east 
of Lagos, is the latest project 
by Kronos Homes in Portu-
gal, representing a planned 
investment of €250 million, 

103 villas and 357 apart-
ments. Construction density 
is “only 5.7%” of its 200 hec-
tares, said the developers. 

A new clubhouse and a 
variety of sports and leisure 
facilities will complement 
the existing 27-hole Pal-
mares golf course, designed 
by Robert Trent Jones II.

one is already in operation 
with 20 rooms and the other, 
under development, will 
include 152 rooms.

The launch event took 
place on Thursday, Septem-
ber 26 at the Palmares golf 
course and was attended by 
over 200 guests, including 
clients, international inves-
tors, local dignitaries and 
members of the press.

Rui Meneses Ferreira, a 
partner of Kronos Homes 
in Portugal, told Bar-
lavento newspaper: “Today 
we launch the “Signature” 
apartment series, construc-
tion of which is expected 
to begin in April lasting 
15-18 months; at the begin-
ning of the year we hope to 

announce the plans for our 

should take longer to con-
struct, about 36-40 months”.

Apartment prices start 
at €350,000 while plots of 
land for the construction of 
villas start at €680,000. Rui 

that some units have already 
been sold and that the 

Kronos Homes invests €250 million 
in ambitious “ocean and golf” resort 

majority of clients are “Brit-
ish, Swedish and French”.

Speaking of the project, 
Deputy-Mayor of Lagos Town 
Hall Paulo Reis said: “This is 
an ambitious project guided 
by excellence and high qual-
ity standards, but we are sure 
that – as it has been the case 
so far – the commitment of 

-
tion of the involved technical 
teams, the availability and 
openness of the municipal-
ity of Lagos and the assump-
tion that we are all partners 

-
tions, will make it possible 
to achieve something unique 
that this place, the municipal-
ity and the Algarve deserve.”

The Palmares – Ocean 
Living & Golf project aims 
to be “an important part 
of the development of the 

residential tourism in the 
Algarve, focusing on archi-
tecture, sustainability and 
environmental integration 

of Kronos Homes: design, 
respect for nature and con-
tinuous evolution”.

-
ture Apartments will be devel-
oped by Spanish architects 
RCR Arquitectes, awarded in 
2017 with the Pritzker Archi-
tecture Prize, known for being 
the most prestigious architec-
ture prize in the world.

Rafael Aranda, founder of 
RCR Arquitectes, said: “This 
project has environmental 
sustainability as its principle 
and will feature a BREEAM 

internationally recognised 
building sustainability certi-

“Likewise, its unique archi-
tecture favours integration 
within the landscape and 
preservation of Palmares’ 
natural environment.” 

All units will have sea 
views over the Lagos Bay 
and the Alvor Estuary. The 
construction of the new 
clubhouse, also signed by 
RCR, has already begun, with 
completion set for the third 
quarter of 2020.

Kronos Homes, the residen-
tial real estate development 

brand from Kronos, started 
its activity in the Spanish res-
idential sector in 2015, and it 
has since been increasing its 
business portfolio. 

Kronos Homes arrived 
in Portugal in 2018, begin-
ning its international expan-
sion from Spain. In addition 
to the Palmares project, the 
company has four projects 
already under development 
in the country, two in Lis-
bon and two in the Algarve 
(Amendoeira and Belmar). From left: Saïd Hejal, CEO and founding partner at Kronos Homes,  

Rui Meneses Ferreira, partner at Kronos Homes in Portugal,  

Paulo Reis, Deputy-Mayor of Lagos Town Hall, and Rafael Aranda,  

founder of RCR Arquitectes
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The Algarve’s favourite weekly read since 1989

October brings  
off-season fun
Birdwatching, traditional 
gastronomy, world-class golf, 
music and spa deals are among 
the highlights of the ‘365 Algarve’ 
programme for October. P20

Portugal goes  
to the polls
No big surprises are expected in 
Sunday’s legislative election, but 

stability compared to other EU 
P8

Kronos invests €250 million  
in new resort at Palmares

Algarve looks to reinvent itself
Tourism leaders want to create a taskforce to tackle the Algarve’s untapped 
potential and say now is the time for the region to reinvent its global brand. || P2-3

Vilamoura Lakes 
thumbs down
The ‘Vilamoura Lakes’ project is 

the environmental impact study 
was suspended over negative 
public feedback. P15

Mamamaratona 
moves east 
After many years being held in 

race against breast cancer is 
moving to Vilamoura. It will be 
held on Sunday, October 27. P22

Wheelchair 
protest
A wheelchair user is travelling 
the EN125 from one end of the 
Algarve to the other in a bid to 
highlight the abysmal access 
issues for the handicapped. P16Palmares ‘Ocean Living & Golf’, near Lagos, is the latest ambitious project 

by Kronos Homes. The resort will include two hotels, villas and apartments 
to complement the existing 27-hole golf course. P34 

THURSDAY, OCTOBER 3, 2019 Publisher: Bruce HawkerWeekly newspaper
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CULTURE  ||  The Algarve’s 
FIMA music festival has 
been cancelled after 
being left out of the next 
“365 Algarve” cultural 
programme backed by the 
regional tourism board. 
The news was revealed 
by Rui Pinheiro, chief 
conductor of the Orques-
tra Clássica do Sul (OCS), 
organiser of the event.

“We have organised 
FIMA for three years and 
have always brought big 
classical music names to 
the Algarve, and this will 

won’t do so,” he told Lusa 
news agency at the pres-
entation of the orchestra’s 
2019/2020 events.

Pinheiro added that he 
was feeling a “mixture 
of sadness, surprise and 
shock” after the orches-
tra’s bid for support from 
the “365 Algarve” pro-
gramme was not approved.

He also refuted the idea 
that the Algarve’s audi-
ence is not interested in 
the event or that the music 
is “elitist”, explaining that 
FIMA’s concerts always 
pulled large crowds.

Pinheiro also said that 
the 2020 event was going 
to feature “big artists” 
and “two world premieres 
by composers linked to 
jazz and classical music”.

Meantime, the commis-
sioner of the ‘365 Algarve’ 
programme has explained 
that the decision was not 
personal. Anabela Afonso 
told Lusa that FIMA was 
one of 16 bids that were not 
approved and not included 
in the programme.

As she explained, “our 
resources are not unlim-
ited, and it is always hard 
to choose. Over the years, 
there have always been 
proposals that have been 
left out, some have been 
repeated for several years 
and others were included 
one year and not the next.”

Afonso also said there 
is always space for new 
events in the ‘365 Algarve’ 
agenda and added that she 
understands why the OCS 
is upset, explaining how-
ever that the orchestra 
is already a solid entity 
in the Algarve and that it 
organises its own events.

This year’s FIMA (held 
in March, April and May) 
featured several pres-
tigious musicians and 
groups, including Jordi 
Savall and Hespèrion XII, 
violinists Daniel Stabrawa 
and Christoph Koncz, cel-
list Jed Barahal, soprano 
singer Dora Rodrigues, 
vocal group Olisipo and 
the Orquestra do Norte 
with maestro Jan Wierzba.

FIMA music festival 
cancelled after being 
left out of 365 Algarve
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By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

‘Encontros BPI Empresas’ brought 
together over 120 entrepreneurs at 
the Pestana Vila Sol in Vilamoura on 
Thursday, September 26, while the 
Algarve Tourism Conference came 
a day after at the Hilton Vilamoura 
and was attended by a panel of spe-
cialists, including Algarve tourism 
boss João Fernandes.

Visited every year by millions of 
people, the Algarve remains one of 
the world’s most popular destina-
tions for sun-seekers. Having been 
named Europe’s ‘Leading Beach 
Destination’ countless times at the 
World Travel Awards, the region 
hardly has any room left to grow in 
this niche.

But this is not the case out-
side of the busy summer season. 
In fact, experts at both events 
stressed that the Algarve still 
has a lot of “untapped potential”, 
and sustainable tourism and the 
‘health and wellness’ segment 
could be the answer.

At the Algarve Tourism Con-
ference, speakers said that the 
Algarve has “the perfect envi-
ronment to test solutions for 
major challenges ahead – includ-
ing energy use, water shortages, 
greenhouse gas emissions, and the 
destruction of natural habitats, 
ecosystems and wildlife”.

Co-organiser of the conference and 
tourism development consultant, 
Andrew Coutts, said the region is 
also “set to capitalise on the rap-
idly expanding wellness tourism 
market” – expected to surpass 
€900 billion by 2022 – and that 
“more can be done to build on 
existing world-class facilities and 
assets so the location can reinvent 
its global brand”.

As he pointed out: “It remains 
abundantly clear that the Algarve 
still has a great deal of untapped 
potential. The region is recog-
nised for its peace, tranquillity 
and safety, but less well known for 
its vibrant business scene” in the 
areas of healthcare, wellbeing, sen-
ior living, technology and renew-
able energy. 

“It’s a very strong mix which 
lends itself to the creation of a true 
circular economy.”

Announced at the event was 
the launch of Revive Clinic, an 
Algarve clinic that will treat peo-
ple suffering from Lyme disease, 
an infectious disease caused by 
the Borrelia bacterium which is 
spread by ticks.

It is being launched by Dutch 
lawyer Ieke van Doorn, a Lyme dis-
ease patient who is committed to 
helping people who suffer from the 
same ailment as she does.

“At the start of this year, I met 
with a team of doctors and health 

professionals about the possibil-
ity of moving forward with this 
project. After taking into account 
some statistics and factors, I 
quickly decided that I wanted to 
open my clinic in the Algarve,” van 
Doorn explained.

The idea will be that people 
from all over Europe will be able to 
seek treatment at the clinic, which 
is expected to open by the end of 
2019. Further details are being 
kept under wraps for now.

It is these kinds of projects that 
experts believe could help boost the 
Algarve’s tourism sector further.

Coutts continued: “While the 
conference was hooked to wellness 
travel, we entered new territory. 
We now need to look way beyond 
these shores, as Portugal always 
has, and learn from other world-
class regions with similar quali-
ties. There is no reason why the 
Algarve cannot become a pioneer 
in sustainable development with 
the right private-sector backing 
and political will and position itself 
in a serious sense as the California 
of Europe.”

Co-organiser Jorge Cabaço said 
discussions are also underway 
to create an ‘Algarve Taskforce’ 
involving key public and private 
sector partners.

“While the inspiration for the 
conference centred on the ‘well-
ness tourism’ industry, the full day 

of discussion ultimately covered 
much more ground,” he said.

“We drilled down into detail but 
also considered the global position. 
In that context, we began to see a 
broader regional strategy taking 
shape. It is clear the Algarve has 
world-class features and facilities, 
but we also need to continue to 
strengthen them in certain strate-
gic areas such as healthcare, well-
ness, leisure and sustainability.”

Cabaço added: “We want to 
attract developers, financiers and 
operators who are sympathetic 
to our ideals and can help the 
Algarve develop a global model 
for sustainability.”

At the BPI event, held a day 
before the Algarve Tourism Confer-
ence, experts tackled not only the 
“challenges of sustainable tourism” 
but also “capturing new markets 
and combating seasonality”.

The meeting was led by João Pat-
rício, coordinating director of BPI’s 
Lisbon and Southern Corporate and 
Institutional Banking Department, 
and attended by the president of the 
Algarve Tourism Board João Fer-
nandes, Senior Director at Turismo 
de Portugal Nuno Alves, Loulé Mayor 
Vítor Aleixo, Faro Tourism Council-
lor Carlos Baía, and Frederico Costa 
from the Pestana hotel group.

Mayor Vítor Aleixo stressed that 

the Algarve should take this into 

Algarve taskforce 
to explore region’s 
untapped potential
With the Algarve already established as one of the main 
tourism destinations in Europe, if not the world, the region is 
now exploring ways to evolve from the traditional ‘sun and sea’ 
holiday package. Sustainable tourism and the booming ‘health 
and wellness’ segment could be the way to go.  
This was the opinion of several experts who converged  
in the Algarve for two major tourism conferences.

‘More can be done 
to build on existing 
world-class facilities 
and assets so the 
location can reinvent 
its global brand’

Andrew Coutts 

Tourism development consultant
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account when planning its eco-
nomic growth.

He also spoke enthusiastically 
about a project that is being devel-
oped alongside the councils of Silves 
and Albufeira which aims to see the 
Algarve’s interior recognised as a 
‘UNESCO Global Geopark’.

The mayor said that nature 

tourism as well as tourism linked to 
the Algarve’s cultural and anthropo-
logical traditions “can be an impor-
tant tool for generating wealth” in 
the Algarve’s inland areas.

Carlos Baía stressed the work that 
has been carried out in Faro to pro-
mote the Algarve as a more “sustain-
able destination,” highlighting the 

ongoing task of making sure that the 
Ria Formosa estuary – considered 
by many to be a natural treasure – 
does not become overburdened.

In his speech, Algarve tourism 
boss João Fernandes tackled sea-
sonality and said that the region 
has been able to start welcoming 
more holidaymakers outside of the 

busy summer season although it 
must continue “diversifying what it 
has to offer them”.

Frederico Costa from Pestana 
stressed the importance of air-
lines in bringing holidaymakers to 
the Algarve and said that before 
exploring new markets, the region 
should try to attract more tourists 

from regions in the UK and Ger-
many that may have been over-
looked until now.

While these events may have 
been important to set guidelines 
for what tourism authorities and 
companies plan to do in the future, 
only time will tell if they will actu-
ally follow through with the plans.
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The Algarve’s favourite weekly read since 1989

October brings  
off-season fun
Birdwatching, traditional 
gastronomy, world-class golf, 
music and spa deals are among 
the highlights of the ‘365 Algarve’ 
programme for October. P20

Portugal goes  
to the polls
No big surprises are expected in 
Sunday’s legislative election, but 

stability compared to other EU 
P8

Kronos invests €250 million  
in new resort at Palmares

Algarve looks to reinvent itself
Tourism leaders want to create a taskforce to tackle the Algarve’s untapped 
potential and say now is the time for the region to reinvent its global brand. || P2-3

Vilamoura Lakes 
thumbs down
The ‘Vilamoura Lakes’ project is 

the environmental impact study 
was suspended over negative 
public feedback. P15

Mamamaratona 
moves east 
After many years being held in 

race against breast cancer is 
moving to Vilamoura. It will be 
held on Sunday, October 27. P22

Wheelchair 
protest
A wheelchair user is travelling 
the EN125 from one end of the 
Algarve to the other in a bid to 
highlight the abysmal access 
issues for the handicapped. P16Palmares ‘Ocean Living & Golf’, near Lagos, is the latest ambitious project 

by Kronos Homes. The resort will include two hotels, villas and apartments 
to complement the existing 27-hole golf course. P34 
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Making golf a game for all

IN February 2020, Esto-
ril and Cascais will be 
buzzing as over 250 of the 

industry professionals and 
experts descend on the rivi-
era for the annual three-day 
European Golf Business Con-
ference, this year to be held 
at the Palácio Estoril Hotel.

It is the second time that 
the conference, organised 
by the Golf Course Associa-
tion Europe (GCAE), will be 
in Portugal with workshops 
and debates on the burning 
issues and challenges facing 
the industry.

First held in 2006, the con-
ference will discuss how golf 
as a sport has been growing 
around the world, particu-
larly in China and South East 
Asia, and examine the grow-
ing trends that are making 
this sport, so often perceived 
as elitist, more accessible 
and democratic than ever. 

An economic driver

For Portugal, golf is an impor-
tant cash cow, both in peak 
and off season, generating 
around €1.8 billion annu-
ally, with golf tourism in the 
Algarve worth €500 million 
in 2017 and responsible for 
16,800 direct and indirect 
jobs, according to PwC. Sur-
prisingly, however, despite 
record tourist numbers – 24 
million for 2019 – golf receipts 
have only risen by around 

Direct revenues apart, it 
still is one of the sports which 

terms of indirect revenues – 

tours, the restaurant and 
catering sectors, and busi-
nesses and employment in 
allied services. In fact, it is 
estimated that for each euro 
spent on golf, perhaps €4 or 
even €5 are spent in areas 
indirectly linked to the sector.

“Yes, there are many big 
property investors who 
come to Portugal and invest 
in Lisbon and Porto, but then 

local economies like Cascais, 
regions such as the Algarve 
and along the Silver Coast 
are driven by small residen-
tial home investors attracted 
by golf and this should not be 
understated or overlooked 
by local municipal councils,” 
says Luís Correia da Silva.   

Yet, despite Portugal being 
voted ‘World’s Best Golf Des-
tination’ in 2018 at the World 
Golf Awards, an award it has 

running, as well as picking 
up trophies for ‘Europe’s 
Best Golf Destination’, Por-
tugal only hosts one major 
European Tour event – the 
Portugal Masters.

“The Portugal Masters has 
been important in promot-
ing the quality of Portuguese 
golf courses and the coun-
try as a tourist destination 
because many of the famous 
players in Europe have been 
successful in Portugal,” 
stresses Correia da Silva.   

“If we look at the Portu-
gal Masters over 12 years, 
at the trophy winners, and 
see who the big name play-
ers are today, it can be said 
that the Portugal Masters 
has always been a competi-
tion whose players went on 
to be the great international 
golfers of today and no doubt 
tomorrow,” adds the CEO of 
Dom Pedro Golf.

British dominance

UK nationals comprise 48% 
of all golfers in Portugal, 
responsible for half of all 
rounds played, while Portu-
guese players lag behind in 
second place with 14%.

Luís Correia da Silva 
admits: “It’s true that the 
British make up the largest 
segment of the market, but 
then there are lots of British 
either living here, visiting on 
holiday or owning a second 
home in Portugal.”

In fact, migration from the 
UK to Portugal has played 
a part, increased rapidly 
since the late 1990s with the 

estimated number of Brit-
ish nationals in Portugal in 
2018 at 26,500 – up 36.7% 
on 2006 – with 11,000 liv-
ing in Portugal for part of 
the year and many others not 

authorities. Before Brexit, 
that number stood at 19,384 
according to the immigration 
and borders authority SEF.

World-class competition

Today, there are 91 golf 
courses in Portugal, most sit-
uated in the Algarve region, 
the rest around Lisbon and 
along the Silver Coast. Most 
boast world-class design and 
carry the signature of world-
class players.

Nationally, Monte Rei in 
Vila Nova de Cacela has taken 
the trophy for ‘Portugal’s Best 
Golf Course’ while the Hil-
ton Vilamoura Cascatas Golf 
Resort & Spa has been elected 
‘Portugal’s Best Golf Hotel’. 
But other long-standing golf 
resorts designed under the 
visionary André Jordan, such 
as Belas Clube de Campo, 
near Lisbon, and Quinta do 
Lago and Vilamoura XXI in 
the Algarve, literally revolu-
tionised the concept of golf 
design and management in 
Europe and worldwide.  

Yet, despite Portugal’s 
pre-eminence in the inter-
national golf market, other 
markets globally are increas-
ingly nipping at its heels and 
eroding market share; des-
tinations like the United 
States, China, India, Dubai, 
South Africa, Thailand, Bar-
bados and, of course, neigh-
bouring Spain. 

Luís Correia da Silva isn’t 
overly worried though. 
“We still have the best golf 
courses in terms of qual-
ity and design and we work 
extremely hard with our 
partners, such as Turismo 
de Portugal and its regional 

marketing and promotion at 
overseas roadshows and sec-
tor trade fairs, to retain that 
position,” he says.

Trends and perspectives

The way in which sports are 
played changes in line with 
innovation and developing 
fashions and, in this, golf is 
no exception. 

Luís Correia da Silva says 
golf is becoming more acces-
sible and more widely played 
by diverse sections of soci-
ety and should not be per-
ceived as an elitist game.

“One trend we’re seeing is 
the democratisation of golf 
with the entry of the Asian 
countries into the golf busi-
ness. This means that today 
golf is played by many more 
millions than a couple of 
decades ago because it has 
become popular in China, 
Malaysia, Indonesia, India 

and the Philippines, with golf 
courses being built in many 
places in these countries and 
in a very short space of time,” 
he says.

This rise in popularity and 
demand for golf is mostly 
down to world tourism and 
the increased number of Chi-
nese and Russians who are 
travelling overseas to coun-
tries like Portugal. 

However, the CNIG presi-
dent says that developing 
trends in traditional markets 
such as Europe, South Amer-
ica and the United States has 
a lot to do with the differ-
ent ways people are playing 
golf; on smaller courses and 
tighter rounds with less time 
spent on the course and at 
lower cost.

Looking to the future 

Correia da Silva hopes and 
believes that municipal coun-
cils will recognise that with 
a relatively modest invest-
ment, they can provide both 
their Portuguese and over-
seas residents small munici-
pal golf courses on which to 
enjoy a competitive open-air 
activity, while at the same 
time providing something 
vital for the development of 
golf in Portugal. 

“It is incomprehensible 
that a country like Portugal, 
with the climate and the qual-
ity of the golf courses that it 
has, still has such a relatively 
low number of Portuguese 
golf players,” he admits.

The CNIG president believes 
the status quo will change as 
golf is accepted as a competing 
sport in the Olympic Games, 
with teams and players from 
all countries. There is already 
a boom in interest in France 
and Italy and a growing curi-
osity in Eastern Europe, such 
as in the Czech Republic and 
Slovakia; even Russia is build-
ing golf courses.

Sustainability  
on the course

When talking about sus-
tainability, Correia da Silva 
says it’s not just about ecol-
ogy and the environment. 
Rather, ecology integrated 
with economic challenges 
and golf courses, as we have 
seen, represent a fundamen-
tal factor in job creation and 
regional development, par-
ticularly off-season in areas 
reliant on tourism. 

Another trend has to do 
with the sustained and recy-
clable use of resources on the 
courses such as water. 

“One of the reasons why 
the conference is in Portugal 
is precisely because we are 
so far ahead of other coun-
tries in this area. While we 
have successively won vari-
ous awards for being the best 
golf destination worldwide, 
with the best courses in the 
tourism regions and with 
excellent course design, over 
time we have adopted ‘best 
practices’ from an environ-
mental point of view, mak-
ing Portugal streets ahead of 
other countries in this area,” 
says Correia da Silva.

But with so much grow-
ing interest from all over the 
world in the sport, the ques-
tion now is, for how long will 
golf remain sustainable in 
Portugal? Can Portugal hold 
on to its prime position in the 
international golf market?

“Locally, if we can con-
vince people of the competi-

playing a round of golf in the 
open air can bring, and do 
so at accessible prices, then 
I believe we will have many 
more Portuguese playing the 
sport.” And as for overseas 
nationals, Luís Correia da 
Silva says: “Many who buy 
houses in Portugal in resort 
areas choose the country 
partly because these resort 
areas have golf courses 
nearby. Many who buy 
homes in Cascais, on the Sil-
ver Coast and in the Algarve 
do so because of the excel-
lent golf courses.” 

CONFERENCE  ||  Next year, the European 
golf industry will have all eyes on 
Estoril as Portugal returns to host the 
European Golf Business Conference. 
Chris Graeme caught up with the 
president of the Portuguese National 
Golf Council’s (CNIG) advisory board, 
Luís Correia da Silva, who is also CEO 
of Dom Pedro Golf. 

‘It is incomprehensible that a country 
like Portugal, with the climate and the 
quality of the golf courses that it has, 
still has such a relatively low number of 
Portuguese golf players’

Luís Correia da Silva 
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Tourism board thanks 
locals for their smiles
CAMPAIGN  ||  ‘Your smile 
is one of the secrets of the 
Algarve’ is the name of a new 
campaign launched by the 
regional tourism board (RTA) 
which aims to thank local 
residents for their important 
role in the region’s success as 
a major tourist destination.

The campaign touches 
upon the Algarvians’ hos-
pitality and the art of mak-
ing visitors feel at home, a 
“trait mastered by locals”, 
and which aims to encour-
age them to continue wel-
coming holidaymakers with 

that same warmth. “The 
Algarve stands out for its 
natural beauty, great year-
round weather and safety, 
but the destination’s success 
is also thanks to our tour-
ism professionals and popu-
lation at large. We want to 
thank them for the way they 
warmly welcome our visi-
tors,” Algarve tourism chief 
João Fernandes said.

The campaign will be pro-
moted mostly through “social 
media” (Facebook and Insta-
gram), website www.visital-
garve.pt and billboards.
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Algarve tourism 
board thanks locals 
for their smiles  ||  P19
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Birdwatching, gastronomy, 
world-class golf, music 
and special spa deals are 
among the highlights of 

‘365 Algarve’ programme, 
which is returning for the 
fourth time.

Under the motto “every-
day counts”, the programme 
was created in 2016 to high-
light the region’s potential 
outside the summer season 
and create a cultural agenda 
that would give holiday-
makers even more reasons 
to visit.

Between October and May 
2020, the Algarve will host 
hundreds of events includ-
ing concerts, plays, dance 
performances, gastronomic 
events and much more.

One of the highlights 
in October is the annual 
Sagres Birdwatching Fes-
tival, which will take place 
between Thursday, October 
10 and Sunday, October 13.

The event attracts thou-
sands of bird and nature 
lovers every year for its 
wide range of activities 
including birdwatching, 

dolphin watching boat 
trips, nighttime walks to 

more. This year, there will 
also be drawing and pho-
tography workshops.

Another “365 Algarve” 
event that is certain to gar-
ner attention is a new gas-
tronomic initiative entitled 
‘Forgotten Food’, which aims 
to shine the spotlight on tra-
ditional foods that are “dis-
appearing” from our tables 
because they are “associated 
with poverty or have lost 
their agricultural value”.

‘Forgotten Food’ will take 
place between October and 
May in nine Algarve munici-

a ‘charm picnic’ to be held 
on Saturday, October 19 in 
São Marcos da Serra, Silves.

Making a return is Silves’ 
‘Jazz nas Adegas’ which 
sees local wineries hosting 
jazz concerts in what has 
become a hugely popular 
initiative. The first event 
will be held on Saturday, 
October 5 in Silves’ his-
toric centre and is already 
sold out.

The second round of the 
Algarve Spa Week is also 
being held this month, 
between October 5 and 13, 
offering up to 50% off on 
treatments at some of the 
region’s top spas.

The annual BLiP (Bet-
ter Living in Portugal) 

exhibition takes place on 
October 12 and 13 at Por-
timão Arena. Primarily 
aimed at the foreign com-
munity living in Portugal but 
now an event for all, BLiP will 
feature nearly 100 exhibitors 
who will be available to talk 
to visitors about their prod-
ucts and services – “provid-
ing residents and property 
owners with the means to 
enjoy the best possible life in 
Portugal”, say organisers.

For sports fans, Vilam-
oura will be hosting the 
prestigious Portugal Mas-
ters golf tournament 
between October 24 and 27 
at the Dom Pedro Victoria 
Golf Course.

Information on these and 
other events can be found 
in ‘Guia Algarve’, a guide 
in Portuguese and Eng-
lish launched every month 
detailing what is going on 
in the Algarve (www.visi-
talgarve.pt). The physical 
guide is also distributed for 
free at Faro Airport, hotels, 
travel agencies, rent-a-cars 
and golf courses. 

“365”: October brings  
off-season events for all
CULTURE  ||  From birdwatching and 
golf to music and spa treatments, 
everyday truly counts in the Algarve
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The Algarve’s favourite weekly read since 1989

October brings  
off-season fun
Birdwatching, traditional 
gastronomy, world-class golf, 
music and spa deals are among 
the highlights of the ‘365 Algarve’ 
programme for October. P20

Portugal goes  
to the polls
No big surprises are expected in 
Sunday’s legislative election, but 

stability compared to other EU 
P8

Kronos invests €250 million  
in new resort at Palmares

Algarve looks to reinvent itself
Tourism leaders want to create a taskforce to tackle the Algarve’s untapped 
potential and say now is the time for the region to reinvent its global brand. || P2-3

Vilamoura Lakes 
thumbs down
The ‘Vilamoura Lakes’ project is 

the environmental impact study 
was suspended over negative 
public feedback. P15

Mamamaratona 
moves east 
After many years being held in 

race against breast cancer is 
moving to Vilamoura. It will be 
held on Sunday, October 27. P22

Wheelchair 
protest
A wheelchair user is travelling 
the EN125 from one end of the 
Algarve to the other in a bid to 
highlight the abysmal access 
issues for the handicapped. P16Palmares ‘Ocean Living & Golf’, near Lagos, is the latest ambitious project 

by Kronos Homes. The resort will include two hotels, villas and apartments 
to complement the existing 27-hole golf course. P34 
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