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A1 Governo disponível para "solução conjunta" que promova regresso do MotoGP a
Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2019

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9602357c

 
Prova poderia realizar-se no Algarve já em 2022
 
O Mundial de MotoGP pode regressar a Portugal, em 2022, como avançou o presidente da Federação
Internacional de Motociclismo (FIM), disse esta segunda-feira à Lusa fonte do Governo, que assumiu
disponibilidade para encontrar uma "solução conjunta".
 
Fonte oficial da secretaria de Estado do Turismo confirmou à Lusa que a "possibilidade de realização
em Portugal do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade (...) tem sido trabalhada pelo
Autódromo Internacional do Algarve, em parceria com a secretária de Estado do Turismo, por via do
Turismo de Portugal".
 
"O Governo está disponível para participar numa solução conjunta, que permita a realização de
grandes eventos internacionais, nomeadamente, através do fundo de captação de congressos e
grandes eventos, gerido pelo Turismo de Portugal", explicou a mesma fonte.
 
Aquela fonte governamental fez depender a concretização do objetivo anunciado pelo presidente da
FIM, o português Jorge Viegas, à "candidatura ao referido fundo para o ano referido, sendo nessa
altura analisadas as condições do mesmo para definição do envolvimento de cada parte".
 
No sábado, em Sepang, à margem do Grande Prémio da Malásia, Jorge Viegas voltou a admitir o
regresso do principal campeonato de motociclismo de velocidade a Portugal, desta vez ao Algarve.
 
"Há um pré-acordo com o autódromo de Portimão, agora falta o Governo, como se costuma dizer,
assinar por baixo", disse Jorge Viegas, em declarações à Lusa, acrescentando ter a concordância de
FIM, Dorna (empresa que detém os direitos comerciais da competição) e do organizador, faltando
agora a confirmação do Governo.
 
"São contratos que custam dinheiro para trazer o espetáculo a qualquer país e agora falta assegurar o
financiamento para, pelo menos, três grandes prémios", sublinhou Jorge Viegas, acrescentando que a
ideia da Dorna é que pelo menos três provas possam ser realizadas em Portugal, em cinco anos, a
partir de 2022.
 
Portugal está afastado da 'elite' do motociclismo de velocidade desde 2012, quando o autódromo do
Estoril recebeu o último Grande Prémio de Portugal, após 13 anos seguidos presente no calendário.
 
O Mundial de MotoGP pode regressar a Portugal, em 2022, como avançou o presidente da Federação
Internacional de Motociclismo (FIM), disse esta segunda-feira à Lusa fonte do Governo, que assumiu
disponibilidade para encontrar uma "solução conjunta".
 
Fonte oficial da secretaria de Estado do Turismo confirmou à Lusa que a "possibilidade de realização
em Portugal do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade (...) tem sido trabalhada pelo
Autódromo Internacional do Algarve, em parceria com a secretária de Estado do Turismo, por via do
Turismo de Portugal".
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"O Governo está disponível para participar numa solução conjunta, que permita a realização de
grandes eventos internacionais, nomeadamente, através do fundo de captação de congressos e
grandes eventos, gerido pelo Turismo de Portugal", explicou a mesma fonte.
 
Aquela fonte governamental fez depender a concretização do objetivo anunciado pelo presidente da
FIM, o português Jorge Viegas, à "candidatura ao referido fundo para o ano referido, sendo nessa
altura analisadas as condições do mesmo para definição do envolvimento de cada parte".
 
No sábado, em Sepang, à margem do Grande Prémio da Malásia, Jorge Viegas voltou a admitir o
regresso do principal campeonato de motociclismo de velocidade a Portugal, desta vez ao Algarve.
 
"Há um pré-acordo com o autódromo de Portimão, agora falta o Governo, como se costuma dizer,
assinar por baixo", disse Jorge Viegas, em declarações à Lusa, acrescentando ter a concordância de
FIM, Dorna (empresa que detém os direitos comerciais da competição) e do organizador, faltando
agora a confirmação do Governo.
 
"São contratos que custam dinheiro para trazer o espetáculo a qualquer país e agora falta assegurar o
financiamento para, pelo menos, três grandes prémios", sublinhou Jorge Viegas, acrescentando que a
ideia da Dorna é que pelo menos três provas possam ser realizadas em Portugal, em cinco anos, a
partir de 2022.
 
Portugal está afastado da 'elite' do motociclismo de velocidade desde 2012, quando o autódromo do
Estoril recebeu o último Grande Prémio de Portugal, após 13 anos seguidos presente no calendário.
 
Lusa
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Turismo de natureza no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=64ce7900-3538-4e69-817c-

5197dfb2613d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Foram-se os turistas de praia, chegam os das caminhadas e observação de aves. A aposta do Algarve
no turismo da natureza, ajuda a atenuar a quebra da procura fora dos meses de verão. O facto de
haver alguns trilhos considerados dos melhores a nível internacional, também tem ajudado a passar a
palavra.
Comentários de João Fernandes, Turismo do Algarve; João Ministro, operador turismo de natureza.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2019-11-03 13:33
 SIC - Jornal da Noite , 2019-11-03 20:50
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2019-11-03 00:51
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A4

"É raro o Algarve unir-se todo com uma só uma perspetiva e foi claramente essa
união que permitiu evitar exploração de petróleo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2019

Meio: Litoralgarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8000193

 
Atentado terrorista? "Portugal é um país de muito baixo risco. Isso não quer dizer que estejamos
totalmente isentos." (...) "Temos até um manual de atuação em cenários de crise, com o Turismo de
Portugal."
 
--
 
"Não houve um único ferido entre os turistas no incêndio na Serra de Monchique em 2018"
 
--
 
"Algarve necessita de energias renováveis e não de exploração de petróleo"
 
--
 
"Há que rever o regulamento do horário de funcionamento de estabelecimentos de diversão noturna"
 
Nesta segunda e última parte da entrevista ao concedida ao 'Litoralgarve', o presidente da Região de
Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, destaca a "união" que evitou a exploração de petróleo na
zona da costa vicentina, como planeavam grupos empresariais em contratos já assinados com o
governo português, congratula-se com a reação a nível social e turístico no concelho de Monchique na
sequência do violento incêndio ocorrido em 2018, e avisa que o Algarve tem de estar preparado para
enfrentar qualquer situação anómala, nomeadamente resultante de sismos.
 
Litoralgarve - Que
repercussões teria um eventual ataque terrorista  no Algarve?
 
João Fernandes - Um recente
relatório de segurança sobre estas matérias elaborado, creio, pela Europol,
referia que a este nível Portugal é um país de muito baixo risco. Isso não quer
dizer que estejamos totalmente isentos. Não há risco! Devemos estar sempre
preparados seja para estas matérias, seja para fenómenos de riscos extremos climatéricos,
seja para incêndios. Para qualquer situação anómala, nós temos de estar
preparados para responder.
 
Como reagiu Monchique ao violento incêndio em 2018
 
Litoralgarve - E o Algarve
está preparado?
 
João Fernandes  Aquilo que tenho visto do ponto de vista da
Proteção Civil, do trabalho das forças e serviços de segurança é um trabalho
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com uma grande capacidade de coordenação de meios e de atuação no terreno.
 
Às vezes, há fenómenos climatéricos,
tremores de terra. É que a capacidade não só de reagir aos problemas, mas
também de comunicar a evolução dessa atuação e de conseguir acompanhar o
bem-estar das pessoas que nos visitam, são fatores fundamentais para a retoma
mais rápida de um destino turístico. E essa é uma capacidade que temos vindo a desenvolver.
Temos até um manual de atuação em cenários de crise com o Turismo de Portugal;
temos vindo a fazer parte das reuniões da Comissão Distrital de Proteção Civil
para podermos concertar a comunicação a fazer aos residentes estrangeiros, aos
turistas de várias nacionalidades, na sua própria língua, aos turistas
nacionais, bem como criar canais para poder também informar os operadores
turísticos internacionais através da rede externa do Turismo de Portugal; de
poder falar com os canais diplomáticos para que estes prestem informação mais
acertada aos seus cidadãos; e até com a imprensa internacional.
 
Portanto, temos vindo a atuar nestes diferentes canais. Muitas vezes não é visível até porque esse
trabalho é feito lá fora. Mas pudemos assistir, por exemplo, à diferença que houve na comunicação
dos incêndios em Monchique ao longo de um período relativamente curto, por esta ação que
desenvolvemos.
 
Em 2018, não houve uma
catástrofe na serra de Monchique. Catástrofe seria se tivessem estado em risco
vidas humanas. E a Proteção Civil teve o cuidado extremo de acautelar o
bem-estar físico de toda a gente. Por exemplo, não houve um único turista
ferido e havia turistas em Monchique em vários hotéis e alojamentos locais, ou
em restaurantes da região, ou a fazer atividades de animação turística,
nomeadamente turismo da natureza. E, volto a frisar, não houve um único ferido
entre os turistas.
 
Por outro lado, nas visitas efetuadas a Monchique desde o incêndio, tenho visto a grande capacidade
de recuperação da própria serra, que está a ficar cada vez mais verde, tenho visto a capacidade dos
agentes económicos de reagir, nomeadamente os agentes do turismo da natureza, os hoteleiros. E até
tenho visto uma outra coisa, que é uma nova dinâmica nas principais unidades hoteleiras de
Monchique. Quer o 'Monchique Resort and SPA Hotel', quer os hotéis das Termas de Monchique, estão
com um fulgor maior e uma maior procura. Foi importantíssimo ver passadas duas semanas da
extinção desse grande incêndio, que já estávamos a trabalhar na reabilitação de caminhos, ou a
procurar caminhos alternativos para rotas de percursos pedestres.
 
Passados dois dias da extinção do incêndio, já estava o Posto de Turismo aberto e com turistas a
serem recebidos. Houve, portanto, uma grande capacidade dos diferentes agentes de reagirem.
 
"Em Albufeira, foram assinados contratos locais de segurança para reforçar o policiamento e
acompanhamento de situações críticas, nomeadamente na Rua da Oura"
 
Litoralgarve - A outro nível:
que medidas devem ser tomadas para evitar situações de violência em zonas de
diversão noturna, nomeadamente Albufeira e Praia da Rocha, no concelho de
Portimão?
 
João Fernandes - É bom
destrinçarmos animação noturna e violência. A animação noturna é um ativo da
região. Não queremos deixar de ter animação noturna. As pessoas vêm para o
Algarve para descansar, para se divertir e, portanto, têm de ter diferentes
ofertas. Há animação noturna e o consumo, excessivo, de bebidas alcoólicas.
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Tínhamos já desenvolvido uma iniciativa também na Escola de Hotelaria e Turismo
do Algarve sobre esta matéria destinada à região, com o Ministério da
Administração Interna. Numa iniciativa levada a efeito em Albufeira, foram
assinados contratos locais de segurança para reforçar a capacidade de policiamento
e acompanhamento de situações críticas, nomeadamente na Rua da Oura. Mas há
outras questões que acho que são fundamentais.
 
Litoralgarve - Como, por
exemplo?
 
João Fernandes - Por exemplo,
rever o regulamento de horários de funcionamento destas estruturas por forma a
mitigar o potencial de algumas situações que também temos de reconhecer que são
ocasionais em alguns pontos concretos do Algarve e não extensíveis a toda a
região, nem a todo o momento.
 
"Penso que essa proposta da exploração de petróleo no Algarve está completamente arredada"
 
Litoralgarve - Um dos
problemas que tanta polémica suscitou no Algarve foi a pretendida exploração de
petróleo na costa vicentina, com incidência na zona de Aljezur. Essa hipótese
está definitivamente afastada ou ainda, digamos assim, existem ameaças nesse
sentido? O que acontecerá às praias do Algarve e ao turismo se houver
exploração de petróleo na nossa costa?
 
João Fernandes (refletindo) -
Bem... felizmente, penso que...
 
Em primeiro lugar, devemos reconhecer que é raro o Algarve unir-se todo com uma só perspetiva. E
neste caso foi claramente essa união que permitiu que não fosse explorado petróleo no Algarve. Penso
que essa proposta está completamente arredada e ainda bem que assim acontece. De facto, nós
temos um grande ouro na região, que é o turismo, e este poderia ser gravemente afetado por esta
exploração de petróleo. E por outro lado, o que queremos do ponto de vista energético é que
tenhamos cada vez mais energias renováveis e não fontes de hidrocarbonetos como energia para a
região.
 
"Somos a região que mais faz recolha seletiva dos plásticos, vidros, cartão e que tem diversificado as
fontes energéticas"
 
(após uma breve pausa) -
Depois, também há que dizer que felizmente é este o desenvolvimento que o
Algarve tem vindo a prosseguir numa perspetiva de maior sustentabilidade
ambiental, de uma melhor gestão de recursos, nomeadamente, por exemplo, ao
nível dos resíduos sólidos. Somos a região que mais faz recolha seletiva,
portanto recolha dos plásticos, vidros, cartão, etc. Somos uma região que tem
diversificado as fontes energéticas, desde o biogás, a biocombustíveis, até a
energia eólica, energia solar e até hídrica em pequenas soluções que penso que
podem vir a ser interessantes.
 
A qualidade do ar medida pelas estações metrológicas tem vindo a ser reconhecida e a qualidade das
praias, nomeadamente a qualidade da água nas praias é sobejamente conhecida. Aliás, temos mais de
80 praias com Bandeira Azul. No fundo, temos um reconhecimento por várias entidades, desde a
Agência Portuguesa do Ambiente até à Agência Europeia, que fazem estas medições da qualidade da
água, passando, por exemplo, pela Administração Regional de Saúde do Algarve e pela Administração
Hidrográfica da Região. E todas essas instituições apontam para que temos uma boa qualidade
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ambiental.
 
Atenuar  a  taxa
de sazonalidade no turismo tem permitido ao Algarve emprego ao longo do ano e
não apenas no Verão
 
(e reforçando o seu
raciocínio) -  Temos vindo a atenuar a
taxa de sazonalidade, seja nas dormidas dos hóspedes, ou dos passageiros, o que
também ajuda a que o Algarve permita, por exemplo, emprego ao longo do ano e
não apenas no pico da procura, no Verão, com empresas que atuam durante um
período mais lato no sector turístico. Portanto, a redução da sazonalidade do
ponto de vista económico, social, cultural ou ambiental tem vindo a ser
reforçado. É esse o nosso caminho e não a exploração de petróleo.
 
Paulo
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Mais de 120 autarcas 
vão ser arguidos no caso 
das lojas de turismo 
Ministério Público admite na acusação contra ex-lider do Turismo do Porto e 
Norte de Portugal que investigação dos ajustes diretos vai atingir mais suspeitos 

I • 

e o  número  de  presiden-
tes de Câmara e vereado-
res  com  o pelouro  do  Tu-
rismo que  já  foram  cons-
tituídos arguidos na in-
vestigação  as  lojas inter-
ativas de  turismo. 

Almeida Henriques 
O atual presidente da 
Câmara de Viseu, Al-
meida Henriques, é 
arguido num processo 
que nasceu na Opera-
ção Éter. É suspeito de 
crimes de prevarica-
ção, envolvendo ne-
gócios como empresá-
rio José Agostinho, 
acusado na Éter. 

Hermínio Loureiro 
Hermínio Loureiro, 
ex-presidente da Liga 
Portuguesa de Futebol 
e ex-presidente da Câ-
mara de Oliveira de 
Azeméis, é um dos au-
tarcas arguidos na in-
vestigação das lojas. 

José Artur Neves 
O ex-secretário de Es-
tado arguido no caso 
das golas antifumo 
também foi constituí-
do arguido no inquéri-
to das adjudicações 
das lojas de turismo. 
Isto porque foi autarca 
em Arouca. 

Alexandre Panda 
alexandre.panda@jn.pt 

OPERAÇÃO ÉTER A investi-
gação aos ajustes diretos na 
instalação de lojas interati-
vas de turismo (LIT), que 
deram milhões de euros a 
ganhar a um grupo restrito 
de empresas, e que já leva-
ram à constituição de cerca 
de 60 autarcas do Norte do 
país como arguidos, vai 
atingir muitos mais políti-
cos e técnicos de câmaras 
municipais. 

De acordo com informa-
ções recolhidas pelo JN, este 
novo inquérito, que nasceu 
a partir da Operação Éter -  

na qual o antigo presidente 
do Turismo do Porto e Nor-
te de Portugal (TPNP) foi co-
locado em prisão preventi-
va e agora acusado, com ou-
tros 20 arguidos (ler segun-
da página) - deverá chegar a 
mais de 120 arguidos. São 
todos os autarcas que, além 
daqueles que assinaram os 
ajustes diretos, participa-
ram nos júris ou tiveram in-
tervenção nas decisões. 

Numa só câmara, poderão 
ser visados presidentes à 
data das instalações das LIT, 
além de vices e vereadores 
do turismo e de obras. Os 
técnicos que intervieram 
nos processos administrati-

  

vos de contratação também 
serão visados. 

O Ministério Público (MP) 
decidiu, na semana passada, 
separar processos. Num in-
quérito, os alegados esque-
mas no seio do TPNP, que 
deram origem à acusação 
agora conhecida. Noutro in-
quérito autónomo, os casos 
das empreitadas da LIT. O 
fundamento invocado para 
a separação assenta na ne-
cessidade de desenvolver a 
investigação envolvendo os 
autarcas. É no despacho de 
acusação da Operação Éter 
que o MP refere que haverá 
mais arguidos. 

Em causa estão ajustes di-

  

retas que cerca de 60 autar-
quias fizeram nas empreita-
das das LIT. Foram atribuí-
dos pelas câmaras a empre-
sas indicadas por Melchior -
como a sociedade Tomi 
World, detida por José Agos-
tinho, de Viseu, ou à firma 
Regocib, de Augusto Rego, 
de Famalicão. 

PJ e MP continuam a in-
vestigar contratos à revelia 
das regras da contratação 
pública, contornando os te-
tos máximos admissíveis 
para ajustes diretos, ao fra-
cionar os valores das obras 
por várias empresas domi-
nadas pelos mesmos indiví-
duos.* 
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Melchior Moreira 
Presidente do Turismo 

do Porto e Norte 
de Portugal 

porto norte 
IBM  neTMONIIIIIIIII 

Os mais importantes 

■ Take Media, 
Produções Multimédia 
e Audiovisuais 

■ WGC Branding 
e Communication 

• Sporting Clube de Braga • Vitória Sport Clube 

De testemunha Operação Éter - suspeitas de crimes em negócios do turismo 

Jorge Magalhães 
era vice-presidente 
do Turismo do Norte 

rEctrLATojorge Magalhães, 
ex-vice-presidente do Tu-
rismo do Porto e Norte de 
Portugal (TPNP), apontado 
como uma das principais 
testemunhas contra o en-
tão presidente, Melchior 
Moreira, acabou por ser 
acusado pelo Ministério 
Público (MP) por crimes de 
participação económica em 
negócio, abuso de poder, 
falsificação de documento 
e peculato. 

Durante uma fase prelimi-
nar da investigação, en-
quanto Melchior ainda esta-
va em liberdade, Jorge Ma-
galhães fez um depoimento 
às autoridades em que con-
firmou várias suspeitas já 
existentes contra o então 
presidente do TPNP. 

Mas a investigação conti-
nuou e de testemunha-
-chave passou a arguido, 
acusado de ter, entre ou-
tros ilícitos, falsificado do-
cumentos para receber 
mais dinheiro em ajudas de 
custo, incorrendo em cri-
me de peculato. 

DESPESA NO ANIVERSÁRIO 
Na acusação constam, por 
exemplo, dezenas de fatu-
ras de refeições feitas em 
restaurantes e pagas pelo 
TPNP, apesar de, segundo o 
MP, terem sido de natureza 
particular. Um dos exem-
plos dados pelo MP refere-
-se ao dia de aniversário do 
ex-dirigente do TPNP e ex-
-autarca de Lousada. Foi 
jantar a um dos mais presti-
giados restaurantes de Pe-
nafiel com mais três pes-
soas. A conta foi de perto de 
100 euros. 

Na altura, pagou do pró-
prio bolso, mas acabou por 
ser reembolsado através do 
fundo de maneio do TPNP, 
que só podia ser utilizado no 
pagamento de despesas ur-
gentes, inadiáveis e sempre 
justificadas. 

Jorge Magalhães também 
está acusado de peculato 
por ter usado o carro oficial 
do TPNP em deslocações 
pessoais. • 

dos 29 arguidos 
ocupavam cargos no 
Turismo do Porto e 
Norte de Portugal, 
aquando do início da 
Operação Éter 
(outubro de 2018). 
São acusados de 
crimes de abuso de 
poder, falsificação de 
documentos, 
peculato, corrupção, 
recebimento indevido 
de vantagens e 
participação económi-
ca em negócio 

acusados por 
beneficiarem 
do esquema, 
incluindo oito 
pessoas 
coletivas (entre 
as quais o Sp. 
Braga e o 
Vitória de 
Guimarães) 

Alexandre Panda 
alexandre.panda@jn.pt 

PERDA DE VANTAGENS O Mi-
nistério Público (MP) e a Po-
lícia Judiciária do Porto fize-
ram as contas e calcularam 
que as condutas criminosas 
dos 29 arguidos (21 pessoas 
e oito empresas) permiti-
ram-lhes obter ilegalmente 
um total de 650 mil euros. 
Só a Melchior Moreira, o MP 
reclama a perda de vanta-
gens de 129 mil euros. 

O valor provém da obten-
ção de um BMW, das ajudas 
de custo indevidamente pa-
gas, além dos outros crimes 
imputados ao ex-presiden-

  

te do Turismo do Porto e 
Norte de Portugal (TPNP). 

O maior valor reclamado 
pelo MP reporta-se à empre-
sária de Comunicação Ma-
nuela Couto, que também é 
arguida num outro proces-
so (Operação Teia) envol-
vendo ajustes diretos de ser-
viços de assessoria. 

De acordo com a acusação, 
as diversas empresas de Ma-
nuela receberam mais de 
um milhão de euros do 
TPNP, entre 2015 e 2018. 
Desse valor, o MP conside-
ra que, a título pessoal, a 
empresária obteve ilega-
mente 235 mil euros e re-
clama ainda às empresas 

EMPREGO 

Contrata amko 
sem habilitaçoes 
para motorista 

Melchior Moreira é 
acusado de ter falsifi-
cado documentos 
para contratar como 
motorista um amigo 
que não tinha as ha-
bilitações escolares 
necessárias. Antes de 
abrir o concurso de 
oferta pública de em-
prego, Melchior avi-
sou o amigo e prome-
teu-lhe o lugar. Só 
que a lei obrigava a 
que o candidato ti-
vesse completado o 
Ensino Secundário, 
nível que o amigo 
não tinha. A candida-
tura deveria ter sido 
eliminada logo de iní-
cio, por falta do re-
quisito obrigatório. 
Mas acabou por pas-
sar na entrevista e 
ser ele o selecionado. 

Isabel Castro 
Diretora Operacional 

Paulo Carrança 
Coordenador 

Mediana, My Press, MIT e 
Welcomsymbol um total de 
180 mil euros. 

De acordo com o MP, Mel-
chior Moreira, Isabel Castro 
e Gabriela Escobar (respon-
sáveis do TPNP) tinham um 
plano para entregar todos os 
serviços de comunicação às 
empresas de Manuela Cou-
to, em detrimento da livre 
concorrência e das regras da 
contratação pública. Para 
poder fazer adjudicações 
constantes, os serviços 
eram faturados por socieda-
des diferentes. Na realidade 
os serviços eram prestados 
pelas mesmas pessoas. 

Em alguns casos, como na 
instalação de stands em fei-
ras de turismo, o TPNP adju-
dicou esse serviço a empre-
sas de Manuela que não ti-
nham capacidade para o fa-
zer. Assim, a empresária 
"subcontratou" outra fir-
ma, também arguida, por 
preço inferior, lucrando di-
retamente valores entre 20 
e 30 mil euros. O MP consi-
dera que o Turismo teve 
prejuízo em contratar Ma-
nuela Couto em vez de pro-
curar diretamente uma em-
presa especializada em 
montagem de stands. • 

António 
Salvador e 
Júlio Mendes 
acusados 

Ex-presidente do 
TPNP tinha plano para 
se candidatar à Liga 

FUTEBOL Os presidentes do 
Sporting Clube de Braga, 
António Salvador, e doVitó-
ria de Guimarães, Júlio 
Mendes, assim como os res-
petivos clubes, foram acusa-
dos pelo Ministério Público 
de falsificação de documen-
tos e de corrupção, este ilí-
cito apenas dizendo respei-
to ao ex-líder do emblema 
da Cidade Berço. 

Entre 2014 e 2017, a Liga 
passou por momentos con-
turbados com liderança ins-
tável. E Melchior terá deci-
diu usar recursos do Turis-
mo do Norte para promover 
a sua imagem junto de per-
sonalidades do mundo do 
futebol, na tentativa de ser 
eleito presidente da Liga. 

Melchior ordenou então a 
concessão de patrocínios ao 
Guimarães -um deles na fi-
nal da Taça de Portugal de 
2017. Diz a acusação que a 
aproximação a Júlio Men-
des tinha o objetivo de ga-
rantir o apoio à candidatura 
para a Liga. Assim, celebrou 
um contrato para, naquela 
partida contra o Benfica, as 
camisolas dos jogadores os-
tentarem "TPNP, E.R.", a 
troco de 100 mil euros. 

FALSO CONTRATO 
Até firmar esta proposta, o 
Guimarães apenas tinha ou-
tra oferta de patrocínio de 
50 mil euros. Mas o TPNP 
não podia legalmente ter 
contratualizado o patrocí-
nio por aquele valor, pois, 
no ano anterior, já tinha fir-
mado o mesmo contrato, 
por valor inferior. Por outro 
lado, Melchior mandou ela-
borar vários contratos para 
fracionar o pagamento. 

Em relação ao Braga, Mel-
chior mandou °Turismo pa-
trocinar o clube em 15 mil 
euros num torneio de futsal 
em Madrid. Mas, de acordo 
como MP, como o acordo só 
foi formalizado após o tor-
neio, Melchior e Salvador 
decidiram justificar a saída 
do dinheiro do Turismo com 
um falso contrato de publi-
cidade. • 

fuleral contra  99 arguilid o Melchior 
a acusado ll 

Gabriela Escobar Raquel Almeida Maria Mendes 
Chefe de Divisão Diretora Técnica 

Jorge Magalhães 
Vice-presidente 

FONTE: MINISTERIO PC1131.1C0 E POLICIA JUDICIARIA 

Ministério 
Público reclama 
650 mil euros 
aos acusados 
Autoridades garantem que ex-líder 
ganhou indevidamente 129 mil euros 
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Mais 60 autarcas arguidos 
no caso das lojas de turismo 
Escândalo envolvendo ajustes diretos em vários 
municípios deverá atingir cerca de 120 políticos 

Ministério Público alarga acusação da Operação 
Éter a vice-presidentes e a vereadores Paginas 16 e 17 

Governo 
admite criar 
imposto para 
alimentos 
gordurosos 
e salgados 

Secretário de 
Estado da Saúde 
pondera alargar 
taxa do açúcar P. 8 

Nova vida 
parlamentar 
de Rui Rio 
não convence 
Montenegro P.10 

Colisão entre 
carro e moto 
faz três mortos 
e três feridos P.48 

--"adc Número 
de funcionários 
com deficiência 
ainda está longe 
dos objetivos 

Função Pública 
falha quota, 
mas admissões 
subiram 48% P. 6 e 7 

PUBLICIDADE 

Porto Hard 
Club continua 
no Ferreira 
Borges apesar 
das dívidas P.22 

Gondomar 
Câmara tem de 
devolver parte 
de cemitério 
sem mortos P.24 

Dinheiro Vivo 
Web Summit 
promove 
encontros 
secretos com 
150 startups 

Paddy Cosgrave 
quer juntar empresas 

4. em início de vida 
e investidores de peso 
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Melchior Moreira, detido há 
um ano no âmbito da Operação 
Éter, geriu ao longo de nove 
anos o Turismo do Porto e Nor-
te de Portugal, Entidade Regi-
onal (TPNP), como um clube 
de amigos, sem pudor na apro-
priação e partilha indevida de 
dinheiros públicos. Esta é a 
principal conclusão da leitura 
da acusação, de 350 páginas, 
deduzida pelo DIAP do Porto, 
em que o procurador do pro-
cesso pede que o ex-presidente 
do TPNP permaneça em prisão 
preventiva, medida de coação 
já contestada pela defesa.

Ao Expresso, o advogado 
Amílcar Fernandes, que de-
fende Melchior Moreira, diz 
que o procurador justifica a 
manutenção da prisão por não 
se terem alterado os pressu-
postos que ditaram a medida 
restritiva mais grave, juízo 
que o advogado titula de “erro 
crasso”. “Estou profundamen-
te desiludido com o funciona-
mento do Ministério Público”, 
afirma, que vai pedir ao juiz do 
processo a alteração para pri-
são domiciliária, “no pior dos 
cenários”, até ao julgamen-
to. O único dos 21 acusados 
singulares da Operação Éter 
que ficou privado de liberda-
de, após as buscas da Polícia 
Judiciária em outubro de 2018, 
está acusado de todo um leque 
de crimes ligados a corrupção: 
peculato e peculato de uso, 
corrupção, abuso de poder, fal-

Melchior geria turismo sem pudor

CASO ÉTER

Ex-líder do Turismo do Porto e Norte de Portugal está acusado de 32 crimes associados a corrupção
sificação de documentos, rece-
bimento indevido de vantagem 
e participação económica em 
negócio.

De acordo com a acusação, o 
antigo deputado do PSD usou 
dinheiro público do TPNP em 
proveito próprio e para se “au-
topromover”, tendo autoriza-
do ainda que amigos e conheci-
dos replicassem condutas que 
“sabia que eram proibidas e 
punidas por lei”. Melchior Mo-
reira é suspeito de ter gizado 
um plano concertado de mani-
pulação de contratos, adultera-
ção das regras de contratação 
pública e desvio de dinheiro 
da entidade regional em pro-
veito próprio, em conivência 
com outras diretoras do TPNP, 
como Isabel Castro e Gabriela 
Escobar, também acusadas de 
abuso de poder, falsificação 
de documentos e participação 
económica em negócio.

A principal beneficiária do 
esquema dos prejuízos cau-
sados à entidade regional de 
turismo é, segundo revela a 
investigação, a arguida Manu-

ela Couto, mulher de Joaquim 
Couto, o histórico presidente 
socialista da Câmara de Santo 
Tirso, que se demitiu do cargo 
após ter sido detido e constitu-
ído arguido, em junho último, 
no âmbito da Operação Teia, 
processo conexo mas autóno-
mo do processo Éter. 

Contratos de €1 milhão

Manuela Couto, detida duas 
vezes, encontra-se em prisão 
domiciliária há quatro meses, 
mediante o pagamento de uma 
caução de €40.000. Entre 2015 
e 2018 rubricou 35 contratos 
com o TPNP, uns feitos à reve-
lia das regras da contratação 
pública, outros infla cionados e 
sobrefaturados em relação aos 
preços de mercado. 

A acusação alega que, além 
dos contratos celebrados com 
as cinco empresas do universo 
familiar Couto que prestavam 
serviços de assessoria mediá-
tica e de promoção de feiras 
de turismo, roadshows e trip 
press, Manuela Couto atuava 
ainda como intermediária do 
TPNP, recebendo “comissões” 
pela participação em negócios 
contratualizados pela entidade 
regional com outras empresas. 
A comparticipação variável po-
dia chegar aos €25.000.

Ao todo, a mulher de Joaquim 
Couto, amigo de Melchior Mo-
reira desde que se cruzaram na 
Assembleia da República no iní-

cio dos anos 2000, assinou con-
tratos no valor de €1.094.531,49 
através das sociedades Medi-
ana, MIT, MY Press, Welco-
messymbol e Smartwin Global 
Marketing, algumas participa-
das pelo filho do ex-autarca.

“Os arguidos criaram uma 

Melchior irá ficar em prisão preventiva até ao julgamento

disfunção nas regras de merca-
do com o intuito de beneficiar 
a arguida Manuela Couto e as 
suas sociedades, adjudicando 
contratos de bens e serviços no 
montante de €889.868, acres-
cidos de IVA”, refere a acusa-
ção do DIAP do Porto. 

O Ministério Público requer 
que a empresária, acusada 
de abuso de poder, participa-
ção económica em negócio e 
falsificação de documentos, 
devolva ao Estado vantagens 
económicas no valor de mais 
de €235.000, enquanto a 
Mel chior Moreira exige uma 
indemnização de mais de 
€129.000. Entre as práticas 
ilícitas cometidas pelo ex-vice-
-líder do PSD de Lamego, de 
55 anos, contam-se a aquisição 
de um carro de luxo para uso 
exclusivo da TPNP, mas que 
utilizava em viagens pessoais e 
familiares, com todos os custos 
de combustível e Via Verde pa-
gos pela entidade pública.

Melchior é também acusado 
de ter manipulado o currículo 
de um amigo para este poder 
ser contratado como motorista 
do TPNP e adaptado um car-
go à medida das habilitações 
do filho de Américo Pereira, 
ex-autarca da Câmara de Vi-
nhais, contratado para técnico 
de turismo.

Fora da acusação ficou a li-
gação de Melchior à criação 
de lojas interativas de turismo, 
investigação que foi autonomi-
zada do caso Éter e que tem 
por principal arguido o empre-
sário José Agostinho. Neste 
processo está a ser investigado 
Almeida Henriques, presiden-
te do PSD na Câmara de Viseu. 

Isabel Paulo
ipaulo@expresso.impresa.pt

Melchior Moreira 
geriu a entidade  
de turismo como  
um clube de amigos, 
à custa de dinheiro 
público

FO
T

O
 E

ST
EL

A
 S

IL
VA

/L
U

SA

Página 11



A12

Os esquemas que minavam o Turismo do Porto e Norte
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/11/2019

Meio: Sol Online Autores:
Carlos Diogo Santos

Felícia Cabrita

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5eb5a13b

 
Acusação dá conta de empregos à medida dos amigos, contas pagas de forma ilegal, carros alugados
de modo dissimulado e serviços adjudicados a empresas de pessoas próximas. O SOL revela tudo o
que o MP diz ter encontrado na entidade liderada por Melchior Moreira até 2018.
 
A Operação Éter marcou a última semana, com a notícia de que o ex-secretário de Estado da Proteção
Civil - investigado no caso das golas - é um dos mais de 130 arguidos num inquérito que desmantelou
uma alegada teia de favores que tem Melchior Moreira, ex-presidente do Turismo do Porto e Norte de
Portugal (TPNP), como peça central.
 
O facto de José Artur Neves estar também a ser investigado na Operação Éter levou inclusivamente o
PSD de Arouca a exigir nos últimos dias que saia da assembleia municipal, tal como saiu do Governo
quando se soube que era arguido no caso das golas.
 
Apesar de a investigação à teia do Norte contar já com 21 pessoas e diversas empresas acusadas, são
muitos os arguidos, como José Artur Neves, que ainda aguardam o desfecho da investigação em
relação às partes em que são visados.
 
Melchior Moreira, também ex-autarca do PSD, está há um ano em prisão preventiva, tendo sido agora
acusado de 32 crimes, entre os quais de peculato, peculato de uso, corrupção, abuso de poder,
falsificação de documentos, recebimento indevido de vantagem económica e participação económica
em negócio.
 
Entre ofertas de trabalho no Turismo do Porto e Norte de Portugal a amigos, com concursos
alegadamente forjados, o pagamento a clubes como Vitória de Guimarães e Sporting de Braga para
potenciar a imagem de Melchior como possível futuro presidente da Liga de Futebol e pagamentos
irregulares de despesas e serviços, o Ministério Público considera que os arguidos - autarcas e seus
familiares, responsáveis do TPNP e empresários -  agiram de forma livre deliberada e consciente, bem
sabendo que as suas condutas eram proibidas e punidas por lei .
 
Os contratos para amigos
 
Segundo a acusação a que o SOL teve acesso, Melchior Moreira decidiu empregar como motorista e à
margem dos processos de seleção o pai de um colega de futebol do seu filho. Em 2016, o ex-
presidente do TPNP abordou Mário André da Rua Ribeiro para lhe propor que conduzisse o  veículo que
constituía a 'Loja Interativa Móvel' da TPNP, ER . Mais tarde, e com vista a dar-lhe estabilidade,
contratou-o para exercer funções a tempo inteiro a troco de um salário-base mensal de 1750 euros,
um valor acima do praticado. O concurso que foi aberto terá sido apenas de fachada - o outro
candidato foi excluído por falta de carta de condução de pesados -, mas Mário Ribeiro foi aceite,
apesar de não ter o requisito obrigatório do 12.º ano.
 
Além disso, o volume de trabalho não justificava a sua contratação, dado que, na maior parte do
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tempo, o motorista estava nas instalações de Lamego e o TOPAS, como era denominada a viatura,
estacionado em Ovar.
 
Melchior Moreira contou com o apoio de Maria Gabriela Escobar, arguida que trabalhava no TPNP,
nesta contratação. Além do trabalho bem remunerado, diz o MP, o motorista teve ainda direito a um
carro da TPNP para utilização pessoal.
 
A entidade de Melchior Moreira também quis a determinada altura contratar um jornalista. Luís Gabriel
Pinto foi colocado por ser amigo do então presidente do TPNP e sem que tivesse de fazer o trabalho de
jornalista, sendo aliás a sua formação em marketing. Tudo terá sido feito à sua medida - os membros
do júri sabiam que, tendo em conta o mapa de pessoal para o ano de 2017, era necessário alguém
com formação em jornalismo, e não em marketing. Apesar disso e de terem sido apresentadas 37
candidaturas além da do amigo, foi este último a ser escolhido.
 
O júri - de que faziam parte Jorge Magalhães e Joaquim Ribeiro - excluiu mesmo quem tinha
licenciatura em relações públicas e aceitou formados em marketing. A investigação concluiu ainda que
acordaram com Melchior Moreira valorar a entrevista do seu amigo, a quem deram 17,866 valores - a
segunda mais alta foi 12,8 valores. Este lugar pressupunha uma remuneração mensal de 1500 euros.
Luís Gabriel Pinto acabaria por rescindir do cargo após as buscas de junho de 2018, no âmbito da
Operação Éter.
 
Mas os casos não ficam por aqui: em setembro de 2016, o TPNP ia abrir a Loja Interativa de Turismo
do Porto e o filho do então presidente da Câmara de Vinhais, Rómulo Pereira, queria deixar as funções
de produtor de televisão que exercia no Porto Canal. Para tal foi determinada a criação do cargo de
promotor turístico - ao qual se candidataram 36 pessoas. Tal como nos casos anteriores, a decisão já
estava tomada por Melchior Moreira.
 
Os negócios do futebol
 
Segundo a acusação, Melchior Moreira, que esteve à frente do TPNP_entre 2009 e 2018, aspirava ao
cargo de presidente da Liga de Futebol, para o que precisava dos clubes - dado que a eleição cabe às
associações desportivas que disputam competições de futebol profissional.
 
O Ministério Público defende que atribuiu para o efeito 150 mil euros ao Vitória de Guimarães e ao
Sporting de Braga, em forma de patrocínios, para se projetar no mundo desportivo. Segundo o
despacho de acusação, tudo começou através de Júlio Mendes, presidente do Vitória de Guimarães,
que tinha um relacionamento pessoal com Melchior Moreira e que, logo em 2015, terá proposto sem
sucesso o seu nome para suceder a Luís Duque.
 
Os investigadores concluem assim que, para se dar a conhecer, o presidente do TPNP decidiu  utilizar
meios económicos e materiais que tinha à sua disposição, enquanto presidente da Comissão Executiva
da TPNP, em proveito próprio mas sob a falsa aparência de prossecução dos fins da entidade e
salvaguarda dos interesses desta .
 
O carro e as obras
 
Outro dos esquemas que são apontados nesta acusação é a forma como foi camuflado o aluguer
operacional de um carro. Segundo os investigadores, para celebrar tal contrato, o TPNP_precisava de
uma autorização do Governo e, perante a demora da mesma, decidiu-se contornar a lei.
 
De acordo com a acusação, como precisavam de autorização para este contrato de aluguer
operacional, propuseram avançar, em alternativa, com um contrato de promoção e publicidade,
ficando a constar no mesmo que a arguida M. Coutinho Motors - que alugava carros - faria publicidade
à TPNP. Desta forma, Melchior Moreira conseguiu evitar a autorização dando uma aparência de
legalidade aos 1700 euros pagos todos os meses por um BMW.
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Além deste aluguer, os procuradores detetaram irregularidades no pagamento de obras na sede da
entidade. Foi feito um contrato com a empresa Regocib para fornecimento de equipamentos para a
Loja Interativa do Aeroporto Francisco Sá Carneiro quando, na verdade, tal dinheiro se terá destinado
a pagar obras na sede.
 
São ainda elencadas diversas ajudas de custo e dinheiros saídos do fundo de maneio de forma ilegal,
considerando o Ministério Público que, no que toca a esse ponto, Melchior Moreira terá cometido um
crime de peculato e outro de peculato de uso, tal como outros dois membros do TPNP - Jorge
Magalhães e Isabel Castro.
 
O presidente do TPNP foi ainda acusado por recebimento indevido de vantagem de umas férias no
Algarve e de um serviço de gravação de jogos de futebol do seu filho, contrapartidas das adjudicações
por favor da entidade a que presidia.
 
As ligações ao casal Couto
 
Como o SOL revelou no ano passado, Joaquim Couto, ex-presidente da Câmara Municipal de Santo
Tirso, é amigo de Melchior Moreira e basta uma breve consulta no portal Base.Gov para se perceber
como a maioria dos serviços prestados por empresas (como Smartwin, My Press, Make It Happen,
Mediana ou WGC) ligadas a familiares de Joaquim Couto são a entidades como o TPNP e câmaras
municipais da região.
 
Segundo a acusação, a contratação de empresas de Manuela Couto ficou acordada com Melchior
Moreira  mesmo em relação à prestação de serviços para os quais as sociedades da arguida Maria
Manuela Couto, atento o seu objeto social, não estavam vocacionadas, nem tinham estrutura
adequada à sua prestação, como designadamente montagem de stands . Referem ainda os
investigadores que nesses casos,  em vez de procurarem no mercado sociedades que prestassem
esses serviços, permitindo o funcionamento das regras da concorrência, contratariam as sociedades da
arguida [...] que, por sua vez, subcontratariam esses serviços a outras sociedades; ou contratariam
diretamente sociedades que não tinham uma relação direta com a arguida [...] mas que eram por ela
indicadas, recebendo aquela arguida, também nesses casos, parte do valor do preço acordado, que
rondava os 25 mil a 30 mil euros .
 
Basta uma consulta no Base.Gov para perceber que, se se retirarem os serviços adjudicados pelos
municípios do Norte e se considerarem apenas os ajustes diretos feitos pelo Turismo do Porto e Norte
de Portugal, as empresas relacionadas com Joaquim Couto foram as escolhidas para prestar serviços
que, somados, rondam os 800 mil euros - num caso, por exemplo, foram feitos dois ajustes diretos
com uma das empresas num só dia.
 
Apesar de ter já havido uma acusação relativa a uma parte deste processo, o caso continua a ser
investigado noutras frentes, como é o caso da alegada teia de influências e de corrupção em torno da
constituição das lojas interativas de turismo nos diversos municípios. Um dos beneficiários de diversos
ajustes diretos foi o empresário José Simões Agostinho.
 
Recorde-se que, na última semana, foi noticiado que Hermínio Loureiro é um dos arguidos deste
processo.
 
Carlos Diogo Santos e Felícia Cabrita
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"Havia ate agora gran-
des problemas com as 
burocracias, muitos 
nem chegavam a vir a 
Portugal porque cor-
riam o risco de chumbar 
nos exames e perder 
todo o dinheiro que in 
vestiram, mas isso vai 
deixar de acontecer". 

NADADOR-SALVADOR 

"Não podemos 
facilitar nem 
um minuto" 

• Marcelo Gomes 
• 34 anos 

Há cinco anos que o nadador-
-salvador Marcelo Gomes 
vem do Rio Grande do Sul, 
Brasil, trabalhar nas praias 

do Algarve durante o verão. 
O brasileiro considera que 
em Portugal a profissão deve 
ser encarada com maior se-
riedade pelos nadadores-sal-
vadores portugueses. Já che-
gou a apanhar colegas a dor-
mir no posto, comportamen-
to altamente reprovável no 
Brasil, onde tal é visto como 
crime punível pela Justiça. 
"É a segurança nas praias 
que faz com que os banhistas 
regressem e nós, enquanto 
nadadores-salvadores, não 
podemos facilitar nem por 
um momento". Quando a 
época balnear no Algarve 
terminou, começou a do Bra-
sil, permitindo a Marcelo 
trabalhar todo o ano. 
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Portugal vai ao Brasil buscar 
nadadores-salvadores 
Cerca de 40 já trabalharam este verão nas praias de Lisboa e Algarve. No próximo ano, para 
ultrapassar as burocracias, instrutores do ISN vão atravessar o Atlântico para os certificar 

TESTEMUNHO 
Rogério Matos 
locaiWjn.pt 

SEGURANÇAA  falta de nadadores-
-salvadores nas praias entre a re-
gião de Lisboa e o Algarve foi este 
verão colmatada com a presença 
de salva-vidas brasileiros com for-
mação militar e que fazem da vi-
gilância aos banhistas a sua pro-
fissão ao longo do ano, entre Bra-
sil e Portugal. É o caso de Marcelo 
(ler caixa). Este ano, no âmbito de 
um protocolo entre a Associação 
Brasileira de Salva Vidas Civis de 
Rio Grande do Sul (Abrasvic) e o 
Instituto de Socorros a Náufragos 
(ISN), que certifica os profissio-
nais com o título português, vie-
ram cerca de 40 nadadores-salva-
dores para as praias de Lisboa ao 
Algarve. Mas, no próximo ano, o 
número pode aumentar. 

É que até agora, os profissionais 
brasileiros tinham de vir a Portu-

  

gal para realizar os testes. E, em 
caso de reprovação, que era fre-
quente, não podiam exercer. 

Velho Gouveia, comandante do 
ISN, revelou ao JN estar previsto 
que, em fevereiro de 2020, sejam 
os instrutores portugueses a des-
locar-se ao Brasil para realizar lá 
as certificações. "Havia até agora 
grandes problemas com as buro-
cracias. Muitos nem chegavam a 
vir a Portugal porque corriam o 
risco de chumbar nos exames e 
perder todo o dinheiro que inves-
tiram. Mas isso vai deixar de acon-
tecer", refere Velho Gouveia, que 
considera os profissionais brasi-
leiro "extremamente competen-
tes e zelosos no desempenho das 
suas funções nas praias". 

OS PROBLEMAS DOS PORTUGUESES 

Este verão, só na Costa da Capa-
rica, 20 dos 40 nadadores-salva-
dores que serviram as 11 conces-

  

sões na zona urbana eram brasi-
leiros. Não vieram pela associa-
ção Abrasvic, mas a título indivi-
dual. 

Acácio Bernardo, da Associação 
de Apoios de Praia e Frente Urba-
na da Costa da Caparica, elogia a 
presença dos profissionais, já que 
"os portugueses, por serem na 
sua maioria estudantes, não es-
tão disponíveis no início da épo-
ca balnear devido aos exames. E 
muitos, a partir de agosto, par-
tem para os festivais de verão ou 
vão de férias para o Algarve, sem 
avisar ninguém". 

Os nadadores-salvadores que 
chegam a Portugal pela associa-
ção brasileira têm garantido alo-
jamento e deslocação. A associa-
ção trata da sua colocação, através 
de contactos com associações ho-
mólogas nacionais. "O ISN ajuda 
a identificar as zonas com mais 
necessidades, normalmente no  

Sul de Portugal, e nós entramos 
em contacto com as associações 
de nadadores-salvadores", refere 
Marco Montemezzo, que lidera a 
associação. "Há um grande nú-
mero de profissionais, sejam po-
lícias ou militares na reforma ou 
profissionais do salvamento, que 
quer vir para Portugal na época 
balnear. E são as praias mais a sul 
do país as mais apetecíveis, devi-
do à maior extensão da época bal-
near e pela falta de profissionais", 
acrescenta o responsável da Asso-
ciação Brasileira de Salva-Vidas 
Civis, de Rio Grande do Sul. 

Luís Carvalho, presidente da 
Associação de Concessionários de 
Praias, considera benéfica a cres-
cente presença de nadadores-sal-
vadores brasileiros em Portugal. 
"São profissionais, exercem todo 
o ano e veem o salvamento com 
grande seriedade e competên-
cia", atesta. m 
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Festival LUZA utiliza a luz como fonte de inspiração e é o segundo projeto mais financiado este ano, com 165 mil euros 

CULTURA. PROGRAMA '365 ALGARVE' 

5,7 milhões de euros 
apoiaram 1900 eventos 
PROGRAMA O  4' edição do programa cultural começou em outubro e decorre até maio de 2020 
INVESTIMENTO O  Edição deste ano apoia 400 iniciativas com a atribuição de 1,2 milhões de euros 

DIANA SANTOS GOMEZ 

M ais de 1900 iniciativas 
foram apresentadas em 
quatro edições do pro-

grama cultural '365 Algarve'. 
No total, apurou o CM, foram 
investidos um total de 5,7 mi-
lhões de euros para apoiar todos 
os projetos financiados. 

A 4' edição do programa cul-
tural apoia a organização de 
mais de 400 iniciativas que vão 
realizar-se em todos os conce-
lhos da região algarvia. A pro-
gramação já começou em outu-

 

INICIATIVA APOIA AGENTES 
CULTURAIS, EMPRESAS 
E QUATRO MUNICÍPIOS 
bro e prolonga-se até maio do 
próximo ano, num total de vin-
te projetos aprovados na atual 
edição, dez dos quais já organi-
zados em anos anteriores e ape-
nas seis a estrear-se. O investi-
mento total para este ano foi de 
1,2 milhões de euros, atribuídos 
a agentes culturais, empresas 
de animação turística e ainda a 
quatro municípios que se can-
didataram ao apoio financeiro. 

Esta é uma iniciativa das se-

  

cre tarjas de Estado da Cultura e 
do Turismo, com financiamen-
to do Turismo de Portugal. No 
total, os três projetos culturais 
que receberam mais apoio fi-
nanceiro, em 2019, representa-
ram um valor que supera os 451 
mil euros. A liderar o top 3 en-
contra-se o 4º ciclo do projeto 

'Lavram Mar - Artes no Alto da 
Serra e na Costa Vicentina' , que 
recebeu um financiamento de 
180 mil euros. Segue-se o LUZA 
- Festival Internacional de Luz 
do Algarve, ao qual foi atribuído 

- um apoio financeiro de 165 mil 
euros.. E a fechar o grupo de 
projetos com mais apoio finan-

  

ceiro encontra-se a 4a- edição do 
Festival Internacional de Piano 
do Algarve, que recebeu mais 
de 106 mil euros para a realiza-
ção de diversos espetáculos. 

Já as câmaras de Alcoutint, 
Olhão, Silves e Lagoa dividem 
um valor total que ultrapassa os 
213 mil curas. • 
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Quando, em 2011, a dupla artística 

Ana Borralho e João Galante se ins-

pirou na mítica série espanhola 

Verão Azul (que acompanhou qual-

quer infância vivida na década de 

80) para baptizar o seu festival, par-

tiu de um duplo sentimento de per-

da. Por um lado, o vazio que tinha 

signi cado o m, em 2002, do Festi-

val X, promovido pelo colectivo tea-

tral O Olho; por outro, a experiência 

pessoal de Ana Borralho enquanto 

algarvia, e o que implicara crescer 

numa região onde o acesso a uma 

programação regular de artes per-

formativas era uma miragem. Daí 

que a vontade de preencher esse 

vazio deixado pela morte do Festival 

X tenha deixado a aboborar em Bor-

ralho e Galante um desejo cada vez 

mais claro de criar um outro momen-

to de encontro entre criadores, a 

partir de uma perspectiva de expe-

rimentação. 

E quando, nalmente, decidiram 

avançar, não precisaram de muito 

tempo para descartar o nascimento 

de um outro festival em Lisboa, 

quando a própria história de vida 

lhes mostrava o quanto poderiam 

fazer a diferença numa paisagem 

muito mais necessitada de uma pro-

gramação focada na criação con-

temporânea. E foi assim que sedia-

ram em Lagos a sua estrutura, a 

casaBranca, e daqui partiram para 

montar a primeira edição do Verão 

Azul. E foi assim que, conta João 

Galante ao PÚBLICO numa altura 

em que decorre, até amanhã, a nona 

edição do festival, vingou esse gesto 

que visava plantar “mais um espaço 

de resistência fora do centro”. 

Sem saberem muito bem que 

público iriam encontrar num progra-

ma que propunha espectáculos de 

Tiago Rodrigues, Cláudia Dias ou 

John Romão, Ana e João perceberam 

logo na primeira edição que, apesar 

de o nicho a que apontavam ser con-

Hoje e amanhã faz-se a despedida da 
nona edição do Festival Verão Azul. 
Durante três semanas, a criação 
contemporânea andou por um Algarve 
apostado em contrariar a cultura sazonal

sideravelmente reduzido na região, 

“houve um grupo de pessoas que 

apareceu logo, nos acolheu muito 

bem” e se delizou. Ano após ano, o 

festival foi-se implantando e crescen-

do — e contornou, na terceira edição, 

a falta de verbas com todo um pro-

grama transmitido em streaming, 

como Marcelo Evelin a partir de um 

quarto de hotel em São Paulo ou 

Faustin Linyekula ao vivo desde Bru-

xelas — e, em 2014, esboçou um pri-

meiro momento de expansão ao 

alastrar a Portimão. “Fomos ao 

encontro das pessoas que sentiam 

que tínhamos alguma importância e 

que fazia sentido estarem connosco, 

a partilhar ideias”, justi ca Galante. 

Periodicidade bienal 
Chegado à nona edição, o Verão Azul 

junta ao Centro Cultural de Lagos 

(que se associou desde a primeira 

hora) as fundamentais parcerias com 

o Cine-Teatro Louletano (Loulé) e o 

Teatro das Figuras (Faro), assim 

como com o programa Algarve 365, 

e assume, pela primeira vez, uma 

periodicidade bienal. A dispersão 

pelo território procura, naturalmen-

te, aproximar-se de salas e cidades 

integradas numa dinâmica cultural 

mais sólida e continuada, mas con-

vida também os públicos a cruza-

rem-se mais e a deambularem entre 

cidades. A reportagem do PÚBLICO 

na segunda semana do Verão Azul 

acompanha essa deslocação — quin-

ta-feira, André Uerba e Dewey Dell 

apresentam-se no Teatro das Figu-

ras, e o projecto musical Time for T 

termina a noite na colectividade 

Gimnásio Clube de Faro; na sexta, a 

acção muda-se para Loulé, com Cláu-

dia Gaiolas a colocar-se na pele de 

Clarice Lispector no Parque Munici-

pal, Gustavo Ciríaco a ocupar o palco 

do Cine-Teatro Louletano e Gabriel 

Ferrandini, Maria Reis e André Cepe-

da a visitarem o Auditório do Solar 

da Música Nova. 

São 20 minutos de caminho entre 

Faro e Loulé, cidades protagonistas 

em dias alternados do Verão Azul, 

região; temos edifícios à beira-mar 

que cortam uma vista que devia estar 

acessível...” 

Do mainstream ao nicho 
Embora haja ligações bastante direc-

tas à temática, como o espectáculo 

Entre Cães e Lobos, de Gustavo Ciría-

co, uma visão poética da transforma-

ção das paisagens, ou até mesmo o 

concerto Colombiana do espanhol 

Niño de Elche, em torno dos movi-

mentos de trá co humano (e as trans-

formações operadas no mundo por 

essa via), o ltro temático permite 

também olhar, sob uma luz diferente, 

Burn Time, de André Uerba. Em cima 

do palco do Teatro das Figuras, várias 

bailarinas encostam isqueiros a cen-

tenas de os de algodão pendentes 

de uma estrutura, num silencioso e 

Festival Verão Azul
Gonçalo Frota

A história de um Verão Azul  
que é cada vez menos uma ilha

com o objectivo também de “que-

brar as barreiras psicológicas da dis-

tância”, explica Catarina Saraiva, 

curadora convidada por Borralho e 

Galante para se lhes juntar no dese-

nho da programação do festival. 

Porque embora estes uxos possam 

parecer óbvios, a tentação de os 

públicos se limitarem ao seu espaço 

habitual pode, por vezes, sobrepor-

se a qualquer outra lógica. É também 

Catarina Saraiva a responsável pela 

adopção de uma temática que pro-

põe um o condutor em parte da 

programação do Verão Azul — no 

caso, o Antropoceno. “Era uma 

temática que me interessava muito 

especi camente porque o Algarve é 

uma região extremamente modi ca-

da pela acção humana — há 35 cam-

pos de golfe, mas falta água na 
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FILIPE FARINHA/CORTESIA FESTIVAL VERÃO AZUL

Da esquerda para a direita  
e de cima para baixo: André 
Uerba no Teatro das Figuras 
(Faro); Projecto Pergunta-Faro- 
-Quarteira; Dewey Dell; 
workshop de Gustavo Ciríaco 

A poucos meses de arrancar com 

uma programação que celebrará o 

15.º aniversário do Teatro das Figuras 

sob o mote 15 anos, 15 momentos, 

assente em dezena e meia de espec-

táculos-âncora que atravessam a pro-

gramação (entre os quais um Romeu 

e Julieta pelo Quorum Ballet, o espec-

táculo As Cortes de Faro, em que Rui 

Catalão “vai juntar várias comunida-

des de Faro e pô-las à conversa”, a 

integral sinfónica de Beethoven ou 

um concerto de Sílvia Pérez Cruz), Gil 

Silva lembra o quanto concertos de 

grande mediatismo como os de Cae-

tano Veloso e Benjamin Clementine 

ajudam a “dar notoriedade e currícu-

lo ao teatro”. Mas salienta também o 

estatuto de Artista Figuras que, desde 

2017, desa a um nome a apresentar-

se em três ocasiões distintas durante 

a temporada, criando uma relação 

com a sala e o público (depois de Júlio 

Resende e Viviane, este ano pertence 

às Moçoilas). 

Residências artísticas 
Uma das linhas orientadoras funda-

mentais do Teatro das Figuras passa 

pela aposta em co-produções com 

estruturas locais e em residências 

artísticas, por vezes em relação com 

as comunidades circundantes (assim 

foi com a cantautora Julie Byrne que, 

em Maio, passou cinco dias a traba-

lhar na piscatória ilha da Culatra e 

terminou esse período com um 

pequeno concerto para os ilhéus), 

outras vez aproveitando também as 

relações com o Verão Azul (Raquel 

André passou por Faro e por Loulé 

na sua pesquisa para o espectáculo 

Colecção de Artistas, apresentado no 

Cineteatro Louletano no primeiro 

m-de-semana do festival). É tam-

bém devido a esta procura de uma 

relação mais prolongada dos artistas 

com o território que o Verão Azul 

passou a bienal — a principal razão, 

no entanto, diz João Galante, é 

ganhar “tempo para poder fazer 

melhor, não fazer sem tempo para 

re ectir”; Catarina acrescenta que, 

“numa sociedade que obriga a pro-

duzir constantemente, dar tempo já 

é quase um acto de rebeldia”. Os 

anos em pousio são assim aproveita-

dos para os criadores desenvolverem 

trabalho na região, envolvendo tam-

bém as comunidades. 

Foi isso que aconteceu com Gus-

tavo Ciríaco. Entre Cães e Lobos, 

apresentado no Cine-Teatro Loule-

tano, caminha por entre sugestões 

de paisagens, a partir da recolha de 

relatos de lugares que gente graúda 

da terra foi buscar às suas memó-

rias. É uma co-produção do cine-tea-

tro que se integra num esforço assu-

mido de Paulo Pires, programador 

cultural do município, responsável 

por esta sala de 310 lugares, em alo-

car parte do seu orçamento a co-

produções e encomendas. Esta é 

uma intenção clara de singularizar 

a programação do Louletano, mas 

também de lançar desa os artísticos 

que, depois, o programador tenta 

que circulem pela região e pelo res-

to do país. Assim deverá acontecer, 

antevê, com o concerto encomen-

dado ao contrabaixista Carlos Bica 

para apresentar a sua leitura pessoal 

da música de Beethoven, a estrear 

no próximo ano. 

Assim aconteceu também com o 

concerto que juntou a cantora de jazz 

Maria João ao grupo algarvio Moçoi-

las, em 2018, e todo o empenho em 

manter vivo esse projecto, que tem 

continuado a apresentar-se em palco, 

prende-se com a preocupação de 

Paulo Pires com “a falta de visibilida-

de a nível nacional dos artistas destas 

zonas periféricas”. Chegado ao Lou-

letano em 2015, mas nascido no 

Algarve, garante que esta já não é a 

“região insular em termos de dinâmi-

ca cultural de há 15 ou 20 anos”. E 

isso nota-se, garante, “na evolução 

da diversidade da programação e no 

facto de já não ser tão sazonal”. 

Antes, compara, era o entretenimen-

to de Verão que imperava; agora, o 

cenário alterou-se e o principal desa-

o passa, antes, pela capacitação dos 

vários municípios em “terem um 

orçamento para programar e equipa 

nos espaços”. 

Teias de relações 
Quer Paulo Pires, quer Gil Silva apon-

tam para a falta de pro ssionalização 

das estruturas artísticas do Algarve 

como um dos pontos em que ainda 

há trabalho a desenvolver e assumem 

a preocupação em contemplar tam-

bém a população residente estrangei-

ra (sensível sobretudo a bailado clás-

sico, música erudita, jazz, amenco 

e fado) nas suas escolhas. 

Destacando como prioridades “a 

inclusão através da dança e do movi-

mento”, a programação de arte para 

a infância e a aposta numa progra-

mação experimental de música atra-

vés do festival Som Riscado, Paulo 

Pires salienta “as linhas fundamen-

tais” de uma programação norteada 

também pela identi cação de “lacu-

nas” que lhe permitem “marcar uma 

maior diferenciação”. “Não temos 

interesse em estar a trabalhar áreas 

em que há outras pessoas a desen-

volver trabalho, não faz sentido tra-

balhar por cima dos outros.” 

Na verdade, aquilo que o Verão 

Azul também ajuda a fortalecer é 

uma teia de relações entre os vários 

espaços e as programações e que 

reforça uma ligação com a criação 

contemporânea, tentando desfazer 

qualquer ideia de que esta é uma pro-

gramação inacessível e elitista. E 

quanto menos cada um estiver isola-

do nestas escolhas, menos as propos-

tas serão ilhas largadas num vasto 

oceano e encontrarão sempre pontes 

comunicantes.

contemplativo exercício que, sem 

di culdade, aponta para a efemeri-

dade e para a ideia de um m a que 

todos assistem cerimoniosamente. 

O Verão Azul chega ao Teatro das 

Figuras integrado numa programa-

ção que o director artístico da sala 

farense, Gil Silva, classi ca ao PÚBLI-

CO como “bastante eléctica”. É uma 

escolha diante do objectivo declarado 

de “tentar abranger vários públicos” 

numa sala com 794 lugares, apontan-

do tanto ao mainstream em que se 

encontram espectáculos de stand-up 

ou de nomes de grande popularidade 

(como Jorge Palma e Pedro Abrunho-

sa), mas também a espectáculos mais 

experimentais e dirigidos a nichos 

— como acontece com o Verão Azul 

ou o festival de dança contemporâ-

nea Dance, Dance, Dance. 

Verão Azul ajuda  
a fortalecer a teia 
de relações entre 
os vários espaços  
e as programações 
e reforça uma 
ligação com a 
criação 
contemporânea, 
desfazendo 
a ideia de que é 
uma programação 
inacessível  
e elitista

FILIPE FARINHA/CORTESIA FESTIVAL VERÃO AZUL

VASCO CÉLIO/CORTESIA FESTIVAL VERÃO AZUL
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1.0 Atlântico 
e o Castelo 
do Queijo 
servem de 
cenário para 
fotografias 
hilariantes 

2  A Baixa 
portuense 
é um local 
de passagem 
obrigatório 

iti 

Elas vêm ao 
Porto fazer 
a festa antes 
de dar o nó 
Mercado das despedidas de solteiro cresce na Invicta. 
Chegam do estrangeiro e há mais mulheres do que 
homens. França e Espanha são as principais 
proveniências. Viajam pela diversão e ficam fãs do país 

Passeio de barco 
custa so euros 
O cruzeiro das pontes 
no rio Douro, para um 
grupo entre 12 e 15 pes-
soas. custa 50 euros 
cada passageiro e inclui 
jantar a bordo. 

Jipe leva grupo 
por 30o euros 
A lotação do jipe dá para 
cinco pessoas. O passeio 
dura cerca de très horas 
e o preço oscila entre os 
250 e os 300 euros por 
grupo. 

Zona Histórica a pé e 
com jogos a 23 euros 
Entrar num jogo e cum-
prir missões no Centro 
Histórico, sempre a pé, 
em locais como os Clé-
rigos, a estação de São 
Bento e a Ribeira, custa 
23 euros a cada partici-
pante. 

Miguel Amorim 
mamorim@jn.pt 

TURISMO  Há cada vez mais 
estrangeiros a fazerem fes-
tas de despedida de solteiro 
no Porto. A maioria chega 
na primavera/verão, mas 
até na época baixa, apesar 
da incerteza do tempo, há 
quem siga este caminho. 
Elas, mais do que eles, an-
dam aí. Mascaradas ou com 
coroas de flores nas cabeças 
não passam despercebidas. 
De cara alegre e com adere-
ços mais ou menos pitores-
cos, interagem com os lo-
cais o quanto baste e se-
guem a sua vidinha. Distin-
guem-se facilmente. Até 
pela sonoridade. 

A Invicta está na moda 
para a jornada festiva antes 
de dar o nó, sendo este um 
nicho de mercado em cres-
cimento. Os voos low-cost, 
a proximidade do aeroporto 
e o auxílio da Internet, que  

permite traçar o plano no 
país de origem, propiciam a 
expansão do negócio. A lide-
rar a tabela de visitantes 
aparecem as francesas e as 
espanholas. 

"Já aconteceu estarmos à 
espera da noiva porque o 
voo se atrasou", diz Leonor 
Veloso, da Endlessenses. 
Para a empresária, são vá-
rios os fatores que tornam o 
Porto atrativo. Desde logo, 
a segurança. Depois, o pre-
ço, o clima, as paisagens, a 
gastronomia e por aí fora. 

STRIPPER A BORDO 
A Living Tours organiza pas-
seios pelo rio Douro. Sub-
contrata o iate e proporcio-
na umas horas para mais tar-
de recordar. Garante o trans-
porte do aeroporto para o 
barco e dali para o hotel ou 
restaurante. A bordo da em-
barcação, um stripper, femi-
nino ou masculino, con-
soante o público, dá o pican-
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ENTREVISTA 

"Trazem 
amigos 
e família 
à região" 

3 Grupo 
de raparigas 
e rapazes 
em festa 
na rua 

te à matiné que às vezes se 
arrasta pelo serão. "A procu-
ra tem aumentado", confe-
re Rui Terroso, timoneiro da 
empresa. Os circuitos de 
tuk-tuk, as visitas às caves e 
os jantares no Lingerie (res-
taurante com strippers) são 
outras das opções para noi-
vos e noivas. 

Andar de jipe pela cidade é 
o que sugere a Classic Porto 
Tours. Álvaro Pereira, foto-
jornalista que trocou o 
mundo dos jornais e das re-
vistas pelo turismo, já tinha 
jipe, um UMM, e decidiu ar-
riscar. Facebook, Trip Advi-
ser e Instagram são as ferra-
mentas para captar turistas. 
As mulheres estão em 
maioria e o programa é feito 
à medida. Os trajetos são 
um misto de lazer e de his-
tória. "Tenho bons pulmões 
e falo línguas", elucida, para 
explicar que faz de motoris-
ta e de guia. Há música e 
pode haver bombons, salga-

  

dos e espumante. O que não 
falha são as fotos. Em mé-
dia, entre 100 e 120 para 
eternizar os momentos pas-
sados em locais como as Vir-
tudes, no Porto, e a Serra do 
Pilar, em Gaia. 

A Endlessenses propõe 
duas horas e meia a pé pelo 
Centro Histórico do Porto. 
Amigos e familiares divi-
dem-se por equipas e en-
tram num jogo à descoberta 
das gentes, locais e histórias 
tripeiras. Leonor Veloso, 
que também trocou o jorna-
lismo por estes domínios, 
fala em "experiências sen-
soriais", desde uma prova 
cega de degustação até à 
caça ao tesouro, passando 
pela representação de um 
tema da azulejaria do átrio 
da estação de São Bento. 
"Trabalho para uma cliente-
la exigente, que antes de vir 
pesquisou sobre a cidade na 
Internet", faz notar, satis-
feita com os resultados. 

Álvaro Pereira 
Diretor da Classic Porto Tours 

"A partir de abril 
aumenta a procura. 
Na Páscoa vêm muitos 
espanhóis ao Porto. O 
outono e o inverno 
são períodos mais 
calmos" 

Leonor Veloso 
Diretora da Endlessenses 

"A viagem de 
elétrico é um 
sucesso. Noiva e 
acompanhantes 
apreciam a qualidade 
do serviço e tiram 
fotografias originais" 

Rui Terroso 
Diretor da Living Tours 

"Já tive grupos 
que vieram uma 
primeira vez ao 
Porto e depois 
falaram connosco 
para voltar e conhecer 
outros destinos"  

Luís Pedro Martins 
presidente do Turismo Porto 

e Norte de Portugal (TPNP) 

É um nicho de mercado 
que interessa à região? 
Obviamente que ficamos 
satisfeitos com a escolha do 
Porto para a realização das 
despedidas de solteiro. É um 
nicho deveras interessante, 
porque o desejo de um turis-
ta arrasta consigo familiares 
e amigos para a nossa região, 
resultando num aumento 
de dormidas, consumo em 
restaurantes e bares, e até 
ao nível da venda de artesa-
nato e produtos locais, por 
exemplo o vinho do Porto. 

Este caudal contribui para 
a estratégia da TPNP de le-
var turistas também para 
locais fora do Porto? 
O nosso esforço estratégico 
é conseguir que a região se 
afirme como destino turís-
tico no seu todo. É incontor-
nável que a cidade do Porto 
é o grande acelerador de 
procura da região, mas é 
também verdade que Mi-
nho, Douro e Trás-os-Mon-
tes possuem atributos. 
Sempre que conseguirmos 
organizar a oferta de expe-
riências que liguem o Porto 
a outros territórios estamos 
a atingir o objetivo de disse-
minar o fluxo e a contribuir 
para a respetiva coesão. 

A perceção das empresas é 
que o segmento das des-
pedidas de solteiro tem 
vindo a aumentar. A TPNP 
partilha desse otimismo? 
No caso dos indicadores ofi-
ciais que medem o desem-
penho do turismo, concre-
tamente os relacionados 
com a hotelaria, este cresci-
mento tem sido assegurado, 

em número e 
em valor. Só 
podemos 
estar satis-

 

feitos.  e 

4 Passeios 
de jipe fazem 
as delícias 
da noiva 
e das amigas 

 

5 As lojas 
também 
integram 
os roteiros 
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Alojamento local 
cal a pique em 
todo o território 
Travagem nos registos após período Porto e Lisboa são as mais afetadas. 
de recordes do turismo nas cidades Mercado atingiu saturação suplemento Urbano 

• • 
oreirense 

e Vitória de 
Guimarães 
empatam (1-1) P.42 

Consumo 
Portugueses 
rendidos 
às entregas 
ao domicílio P.8 

Justiça 
Mulher exige 
visitas íntimas 
ao marido 
agressor P.16 

Ciênelr 
Médico do 
Porto avalia 
saúde de 
astronautas P.10 

Burlaram 
seguradoras 
com falsos 
acidentes 
durante 
cinco anos 

Oito companhias 
enganadas em 1,5 
milhões de euros por 
rede organizada P. 6 e 7 

• el 

A. 

NOTICIAS MAGAZINE 

DIVÓRCIOS DE 
QUATRO PATAS 

Quando o amor 
acaba, é preciso 
decidir a "guarda 
partilhada" do animal 

BUFFET 
ALMOÇO I DOMINGO 

* * * * 

HOTEL SOLVERDE 
SPA & WELLNESS CENTER 

SOLVERDE 
IN  41S 121 4)  I  1!  / 
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FIRMES NO TRONO 

 

 
  

  

"As palavras 
não saíram 
como 
eu queria" 
Conceição lamenta 
excesso de linguagem. 

r ega na calha P.48 

Jornal de Notícias 
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Web Summit em Portugal
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Entrevista a Pedro Siza Vieira, ministro de Estado e da Economia, sobre a importância da Web
Summit.
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BAIRRO ALTO É UMA 
DAS ZONAS PREFERIDAS 
13 Parque das Nações, Bairro 
Alto e Mouraria são as zonas 
mais procuradas pelos confe-
ren.cistas para a estada em Lis-
boa durante o evento. • 

HÓSPEDES JOVENS E 
COM ORIGENS VARIADAS 
13 Rança, EUA. Reino Unido 
são os principais países enliC-
sores de hóspedes. São visi-
tantes jovens, em média, na 
casa das 30 anos. • 

CÇONMIÊNCIAIN~A.C10 AL EVENTO ,UuCk. IJE 

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

1111E13 SU 
ALOJAMENTO A MEIO GÁS 
EM SEMANA ALTA 
LISBOA O  Taxa de ocupação ronda os 60% nos alojamentos locais. Há hotéis praticamente esgotados 
CUSTOSO  Primeira edição em Portugal levou a escalada nos preços, o que já não se verifica este ano 

Pia MEIE 

F 

#0. 

Quarta edição em Lisboa volta a trazer rostos reconhecidos da tecnologia, do entretenimento, do desporto e da política 

SAIBA MAIS 

70 469 
Participantes vão alterar a di-
nâmica do Parque das Nações 
nos próximos quatro dias. O 
evento fica até quinta-feira, 
trazendo a Lisboa as melhores 
novidades da tecnologia e da 
inovação, bem como ideias de 
negócio bem excêntricas. 

Mais de 2 mil empresas 
O difícil mesmo será conseguir 
ficar a par de todas as ideias de 
negócio. Estarão presentes 
2150 'start-ups', incluindo pór-
tuguesas, em busca do finan-
ciamento certo que lhes permita 
ser "a próxima Google". 

Bilhetes para todos 
Os preços variavam entre os 
8,5 euros e os 25 mil euros. Os 
bilhetes mais baratos eram para 
estudantes. Já os mais caros in-
cluíam um conjunto de benefí-
cios, como acesso exclusivo ou 
refeições. Esgotaram todos a 
três dias do início do evento. 

Levar o essencial 
A PSP aconselha a transportar 
apenas o essencial, sem osten-
tar objetos valiosos ou grandes 
quantias de dinheiro. No caso 
das mochilas e das malas, o me-
lhor é levá-las na parte da fren-
te do corpo, para evitar furtos. 

Compromisso a 10 anos 
A Web Summit vai ficar em Lis-
boa, pelo menos, até 2028. O 
Governo português venceu os 
principais concorrentes no ano 
passado. Para tal, aceitou pa-
gar anualmente 11 milhões de 
euros e prometeu ainda obras 
de ampliação na zona da FIL e 
Altice Arena, que ainda não tive-
ram qualquer avanço. 

WILSON LEDO 

D
esta vez, nem OS 70 mil 
participantes da Web 
Summit vão chegar para 

deixar o alojamento local de 
Lisboa cheio ou até mesmo 
perto desse limite. Os dados 
disponíveis ontem na platafor-
ma Airbnb, a mais relevante no 
setor, mostravam que 60% dos 
espaços estavam reservados. 
Apesar da maioria dos confe-
rencistas fazer a reserva com 
antecedência, há muita mar-
gem para marcações de última 
hora. Os empresários ouvidos 
pelo CM falam num ritmo de 
reservas dentro cio "habitual". 

Pelo perfil mais jovem dos  

participantes, o ah )jamento lo-
cal é uma opção recorrente. 
Nesta semana houve margem 
para subir preços: a média diá-
ria para os espaços disponíveis 
de 4 a 7 de novembro é de 107 
caros, acima dos 90, 89 e 86 
registados nas semanas se-
guintes. 

O retrato de um setor a meio 
gás em plena Web Summit 
pode também ser explicado 
pelo aumento da oferta. Em 
2016, quando se deu a primeira 
edição em Lisboa, registaram - 
-se vários anúncios cobrando 
centenas de euros por um quar --
to, perante a falta de opções. 
Havia, nesse ano, no Registo  

Nacional do Alojamento Local, 
5716 alojamentos neste conce -
lho. O número hoje é três vezes 
maior, com 18 977 espaços. 

A Airbnb já deu conta que os 
anfitriões de Lisboa irão acolher 
mais de 38 mil hóspedes, de 116 

AUMENTO DA OFERTA 
AJUDA A EXPLICAR QUE 
HAJA ESPAÇOS LIVRES 

países diferentes, durante a 
Web Summit, com um retorno 
de 3,6 milhões de euros. 

Já para os hotéis da capital, o 
cenário parece ser ligeiramen-
te diferente. A plataforma Boo - 
king, uma das mais utilizadas  

para reservas, mostrava ontem 
que "88% dos alojamentos es-
tão indisponíveis" para as datas 
do evento. Havia disponíveis 
quartos em 706 alojamentos. 
Na semana seguinte, eram 
3269. 

A Associação da Hotelaria de 
Portugal ainda vai divulgar um 
inquérito aos associados. Con-
tudo, já adiantou que a taxa de 
ocupação, em mais de 80% dos 
casos, será igual ou superior ao 
verificado na edição anterior. 
Sete em cada 10 hotéis cia capi-
tal reconhecem uma ocupação 
acima dos 90%. • 

NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 
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Ruas cortadas 
à volta do evento 
G Haverá várias ruas corta-
das ou fortemente condi-
cionadas ao trânsito no Par-
que das Nações. Evite a Ala-
meda dos Oceanos, a Rua do 
Bojador, a Avenida do 
Atlântico bem como a Ave-
nida da Boa Esperança. o 

1  

.44 

Fás 

1 

Fluxo de gente obriga a mudanças 
no trânsito nesta zona de Lisboa 

r. 
4, 

art 

Transportes com 
passes especiais 
L Se participar no evento, 
os transportes públicos se-
rão a melhor forma de lá 
chegar. O Metro de Lisboa, 
a Carris e a CP criaram 
passes especiais e já pro-
meteram reforço na ope-
ração durante estes dias. o 

Aplicações com 
paragens no local 

O transporte privado 
através de aplicações como 
a Uber ou a Kapten é outra 
das alternativas para che-
gar à Web Summit. As di-
ferentes empresas defini-
ram pontos de recolha de 
passageiros no local. o 

Costa falta 
à abertura pela 
primeira vez 
G Ao contrário do que 
aconteceu nas anteriores 
edições da Web Summit, o 
primeiro-ministro não es-
tará presente na sessão de 
abertura do evento. Antó-
nio Costa estará fora do 
País, em Praga, para um 
encontro do grupo 'Amigos 
da Coesão'. Fonte oficial de 
São Bento confirmou ao CM 
que o líder do Governo de-
verá visitar a conferência 
internacional logo na 
quarta-feira. o 

Primeiro-ministro fora do Pais 

Siza Vieira fecha 
equipa de abertura 
G Além do fundador do 
Web Summit, Paddy Cos-
grave, e do autarca Fernan-
do Medina, a sessão de 
abertura do evento vai con-
tar com Pedro Siza Vieira, o 
ministro cia Economia e nú-
mero 2 do novo Governo, 
em substituição de Costa. A 
sessão tem início marcado 
para as 19h35. 

121 É urna verdadeira prova de 
obstáculos aquela que os parti 
cipantes da Web Summit vão 
enfrentar para aceder ao prin-
cipal recinto cio evento. A PSP 
está, desde há vários dias, -a 
montar o perímetro de segu-
rança em redor da Altice Arena 
e dos pavilhões da FIL. 

Quem quiser entrar, além da 
indispensáVel acreditação, terá 
de passar por barreiras de con 
trolo com detetores de metais e 
aparelhos de raio- X. Em teoria, 
será mais difícil levar uma faca 
ou pistola para a Web Summit 
-do que para um avião. As malas 
ficam à porta. 

Na rua, a vigilância será asse-
gurada por milhares de ele-

  

mentos policias, de diferentes 
áreas. Desde equipas de Turis - 
mo, Trânsito, Brigadas de Pre-
venção Criminal, Equipas de 
Intervenção Rápida, Equipas de 
Prevenção e Reação Imediata e 
até mesmo cia Unidade Especial 

PERÍMETRO VAI CONTAR 
COM BARREIRAS CAPAZES 
DE TRAVAR CAMIÕES 

de Polícia neste último caso, 
com agentes cio Centro de Inati - 
v ação de Explosivos e Seguran-
ça no Subsolo e do Grupo de 
Operações especiais, entre ou 
tras valências. 

No Parque das Nações, nas 
zonas de maior afluência, serão  

colocadas barreiras antiter - 
ror' , capazes de parar camiões 
a alta velocidade. A PSP só não 
revela se haverá `snipers' [ati-
radores especiais] nos telhados 
da zona. Certo é que os únicos 
drones a voar sobre o Parque 
das Nações, nos próximoS dias, 
serão os cia própria PSP (e, em 
alguns casos, cia organização do 
evento). Haverá também 14 câ-
maras fixas no recinto, com ca-
pacidade de ̀ zoom'. 

No resto cia cidade, onde exis-
tem eventos periféricos - corno 
no Bairro Alto, Cais do Sodré e 
zona circundante do LX Fac-
tory -, haverá também um re-
forço de meios policiais, tal 
como no metro. e 

I 
Y t 

Polícia tem em marcha vários procedimentos para garantir que todo o evento decorre sem sobressaltos 

Dispositivo de segurança 
chega mesmo ao subsolo 

Snowden e presidente da Huawei 
em destaque no início do evento 

!4„ 

Figuras internacionais marcam o programa da Web Summit 

G O primeiro dia da Web 
Summit vai contar, desde 
logo, com dois dos momen-
tos mais aguardados desta 
edição do evento. Pelas 
18h30, entra em cena Edward 
Snowden. O "homem que ar-
riscou tudo para expor" o sis-
tema de espionagem do go-
verno norte-americano, 
como o define a organização,  

vai estar em direto, a partir da 
Rússia, onde está exilado. Mais 
tarde, é a vez de Guo Ping su-
bir ao palco principal na Altice 
Arena. O presidente da Hua-
wei vai falar sobre os desafios 
da rede 5G, urna das matérias 
que tem alimentado o conflito 
comercial entre a China e os 
Estados Unidos da América ao 
longo dos últimos meses. 

TERÇA-FEIRA COM 
BREXIT E FUTEBOL 
G Michel Barnier, negociador 
da Comisso Europeia para o 
Brexit, é um dos destaques. E 
há sessões com Ronaldinho 
Gaúcho e Eric Cantona. • 

QUARTA-FEIRA COM 
MICROSOFT E ROBÔS 

Biad Smith, o presidente da 
Microsoft, vai discursar sobre 
os desafios da era digital. A 
tarde, também se vai falar de 
robôs no palco principal. • 
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Web Summit vai ter 
impacto no turismo 
de 64,4 milhões de euros 

Associação calcula 
que cada visitante 
gastará em média 920 
euros nos quatro dias 

FEIRA  A chegada de 70 mil 
visitantes à Web Summit 
deverá ter um impacto de 
64,4 milhões de euros no 
turismo, nas contas da asso-
ciação da hotelaria e restau-
ração. E isto só com os gas-
tos dos participantes duran-
te os quatro dias da feira de 
tecnologia que arranca hoje 
com lotação esgotada. 

"O evento é especialmen-
te impactante para o canal 
Horeca (hotéis e restaura-
ção), pois a necessidade de 
alojamento, alimentação, 
animação, entre outras, é 
uma realidade constante. O 
ano de 2019 será ainda mais 
positivo, prevendo-se mais 
visitantes e impactes dire-
tos e indiretos muito signi-
ficativos na economia". 

Para a edição deste ano da 
feira de tecnologia, a 
AHRESP faz uma projeção  

"otimista". Tendo por base 
os resultados das edições 
dos dois últimos anos, a as-
sociação calcula que, em 
novembro, o número de 
hóspedes possa subir 9,8% 
e as dormidas um cresci-
mento homólogo de 9,1%, 
com o mercado externo a 
contribuir com um aumen-
to de 10,1%. 

OCUPAÇÃO-CAMA AUMENTA 

A ocupação-cama também 
deverá registar um cresci-
mento de 1,6 pontos per-
centuais, chegando a 51,7%, 
com a receita por quarto dis-
ponível a fixar-se nos 66 eu-
ros, uma subida de 10,5%. 

A associação estimou tam-
bém os gastos que os partici-
pantes terão durante a feira 
de tecnologia. Tendo como 
referência um inquérito do 
Observatório do Turismo de 
Lisboa, prevê que, por dia, 
cada visitante terá um gas-
to médio de 230 euros, ele-
vando para 920 euros o va-
lor despendido durante o 
período da feira.•  A.M. E A.M.P. 
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Durante quatro dias, Lisboa vai receber o maior evento 
tecnológico. Os bilhetes já estão esgotados e a organização veio 

garantir que o número de startups e de parceiros excedeu as 
expetativas. Também os setores da restauração e do alojamento 

estão otimistas e os números falam por si: mais de 200 euros 
deverão ser gastos, por dia, por cada participante. 

ES 

 

  
 

  

TEXTOS Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto 
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O Zoo m  Web Summit 

Cimeira tecnológica. 
Maior evento arranca 

hoje mas ainda em 
instalações provisórias 

Depois do braço-de-ferro entre autarquia e Fundação AIP 
por causa das obras de ampliação da FIL, as negociações deverão 
ser retomadas. Nesta edição, a Câmara gasta 4,7 milhões só para 

aluguer de espaços, montagem de tendas e comunicações. 

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pintogionline.pt  

Arranca hoje mais uma edição do Web 
Summit, mas ainda em instalações "pro-
visórias". Depois de um braço-de-ferro 
entre a Câmara Municipal de Lisboa 
(CML) e a Fundação AIP - que detém a 
FIL, o Centro de Congressos e a Praça 
Sony -, a autarquia anunciou que as nego-
ciações para a ampliação do espaço vão 
ser retomadas. A CML pretendia que as 
obras que estava previsto serem desen-
volvidas pela fundação em 10 anos fos-
sem terminadas em três, com vista a res-
ponder ao crescimento do evento. "Foi 
tomada a decisão de se iniciar um pro-
cesso de negociação formal com a fun-
dação AIP que permita estudar e avaliar 
de que forma é possível, através de inves-
timento municipal, articular um progra-
ma relativamente à expansão da FIL", 
afirmou Fernando Medina. O i sabe que 
este impasse esteve relacionado com as 
contrapartidas financeiras envolvidas 
na negociação. 

Para esta edição, a autarquia terá de 
desembolsar 4,7 milhões de euros, além 
dos três milhões anuais pagos para a rea-
lização do evento. "Os 4,7 milhões de 
euros são relativos ao aluguer de espa-
ços (FIL e Altice Arena), às tendas pro-
visórias para garantir as áreas de expo-
sição de que a organização necessita e a 
aquisição de logística de comunicação - 
wi-fi de última geração, crucial para a 
realização de um evento desta nature-
za", revelou a Câmara. 

Em cima da mesa está a criação de con-
dições para que o espaço entre pavilhões 
fique unido, o que irá aumentar de for-
ma significativa a área atualmente exis-
tente. Outra das alterações diz respeito 
à cobertura das traseiras da FIL, o que  

irá permitir instalar ali salas de reuniões. 
Também a Praça Sony será alvo de alte-
rações. A ideia é construir um pavilhão 
com vários andares. Feitas as contas, a 
expansão da Feira Internacional de Lis-
boa permite que a área expositiva qua-
se triplique, para cerca de 111 mil metros 
quadrados. Um investimento contabili-
zado na ordem dos 150 milhões de euros, 
daí a Fundação AIP ter apontado um pra-
zo de 10 anos para o desenvolvimento 
de todas estas obras. 

Também o próprio presidente da Câma-
ra reconheceu que "há uma prioridade 
à expansão da FIL e não uma priorida-
de à construção de um edifício novo, de 
raiz". No entanto, a autarquia reserva a 
possibilidade de "não havendo entendi-
mento, poder seguir outros caminhos", 
ainda que a desejável seja "procurar um 
entendimento". E, por isso, considera 

Fernando Medina 
e Paddy Cosgrave 
chegaram a analisar 
outras localizações 
para o evento 

AICEP fala em 
"vitórias" que Portugal 
tem tido "em termos 
de investimentos" 
nos últimos anos 

que "no fundo, a novidade é o início e 
aceleração do compromisso da expan-
são da nossa capacidade de feiras e con-
gressos". Recorda, aliás, que antes da 
realização da Web Summit "já se falava 
nisso". Fernando Medina adiantou tam-
bém que o objetivo é que esta fase fique 
concluída até ao fim do primeiro trimes-
tre de 2020. 

Recorde-se que o alargamento da FIL 
é uma obrigação assumida junto de Paddy 
Cosgrave, para que o evento possa aco-
lher um maior número de participantes. 
O contrato assinado entre o Estado, a 
CML e a Connected Intelligence Limi-
ted (CIL), empresa que organiza a Web 
Summit, prevê que a área da FIL mais 
do que duplique para um mínimo 90 mil 
metros quadrados de espaços de expo-
sição permanente até 2021. 

Aliás, a falta de acordo entre Medina e 
Rocha de Matos, presidente da Funda-
ção AIP, relativamente ao modelo de 
expansão da FIL levou Paddy Cosgrave 
e Fernando Medina a equacionar outros 
locais para os próximos anos do evento 
em Lisboa. A Foz do Trancão (entre os 
concelhos de Lisboa e Loures) e um espa-
ço junto à Feira Popular (em Carnide) 
foram algumas das localizações que che-
garam a estar em cima da mesa. 

PERSPETIVAS Ao i, o empresário Tim Viei-
ra garante que o empreendedorismo 
registou um grande impulso nestes últi-
mos anos, o que se deve, em grande par-
te, ao mega evento. 

Também o presidente da Agência para 
o Investimento e Comércio Externo de 
Portugal (AICEP) garantiu ter "perspe-
tivas muito positivas" sobre esta quarta 
edição. "A Web Summit é sempre uma 
semana fantástica para nós, há muita 
ação, muitos clientes novos, há muitos 
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Bilhetes já estão 
esgotados para mais 
uma edição do Web 
Summit. Só no passado, 
o evento gerou cerca 
de 124 milhões de euros 
DIANATINOCO 

conhecimentos novos", afirmou Luís Cas-
tro Henriques à Lusa. 

O responsável apontou ainda as "vitó-
rias" que Portugal tem tido "em termos 
de investimentos" nos últimos anos. 
"Temos uma história cada vez mais for-
te, hoje em dia temos desenvolvimento 
de software das maiores empresas do 
setor automóvel alemão em Portugal. 
Todas", sublinhou. "Temos a Google, 
temos a Cisco, temos um conjunto mui-
to alargado de outras empresas ameri-
canas e empresas de altíssimo valor tec-
nológico", exemplificou, acrescentando 
que há também tecnológicas inglesas a 
virem para Portugal e "isso gera interes-
se das outras geografias". 

A última edição do evento terá gerado 
cerca de 124 milhões de euros. E, numa 
altura em que as startups portuguesas 
representam 1,1% do produto interno 
bruto (PIB), as que participaram na pri-
meira edição conseguiram angariar até 
agora cerca de 60 milhões de euros. 

O que é certo é que a organização já 
veio garantir que não há bilhetes dispo-
níveis, acrescentando que o número de 
participantes "superou as projeções" e 
que "o número de startups e de parcei-
ros excedeu as expectativas para este 
ano" em cerca de 20% (ver texto ao lado). 

Recorde-se que a primeira conferên-
cia aconteceu em Dublin. Fundada por 
Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David 
Helly, o que começou com uma equipa 
de três pessoas passou rapidamente a 
uma organização com centenas de cola-
boradores. Quando Lisboa começou a 
posicionar-se para receber o evento, o 
primeiro-ministro irlandês não escon-
deu a desilusão por ter perdido a confe-
rência. Enda Kenny sublinhou que o even-
to sempre foi "muito bom para a Irlan-
da e a sua reputação nos últimos anos". 

immit. 
Edward 
Snowden 
é uma das 
atrações 

Discurso vai ser 
feito em vídeo, a 
partir da Rússia. 
Mas evento conta 
com outras estrelas. 

Edward Snowden será uma das 
estrelas maiores desta edição. 
Mas a sua participação vai ser fei-
ta à distância, a partir da Rússia, 
através da transmissão de um 
vídeo em direto. A organização 
da Web Summit espera que o con-
vidado conte a sua história enquan-
to funcionário da Agência de Segu-
rança Nacional (NSA) e todo o 
seu percurso, passando pela for-
ma como ajudou a construir o 
sistema de vigilância em massa 
das mensagens de cidadãos nor-
te-americanos e o porquê de ter 
exposto este caso. 

Mas o evento reserva muito 
mais atrações. Do leque de luxo 
dos convidados fazem parte Guo 
Ping, presidente da Huawei; Brad 
Smith, presidente da Microsoft; 
Jaden Smith, ator e cofundador 
dos projetos 501cTHREE.org e 
JUST water; Katherine Maher, 
CEO da Wikipédia; Tony Blair, 
ex-primeiro-ministro inglês; Ian 
Somerhalder, ator; e Kathleen 
Kennedy, presidente da Lucas-
film, entre outros. E como não 
podia deixar de ser, o primeiro-
ministro. António Costa, e o Pre-
sidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, vão também 
marcar presença. 

A Altice Arena e a FIL são os 
palcos principais do evento, mas 
não são os únicos, até porque 
quem participar na Night Summit 
vai usufruir de espaços mais 
informais da cidade de Lisboa 
como a rua cor-de-rosa ou a LX 
Factory. A organização espera 
receber mais de 70 mil visitan-
tes, incluindo 1800 startups, 1500 
investidores e dois mil repre-
sentantes de órgãos de comuni-
cação social. D.S.F. 
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Zoom Web Summit 

Turismo. 
Participantes 
da Web Summit 
vão gastar mais 
de 64 milhões 
em quatro dias 
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A estimativa, calculada com base em 70 mil participantes, 
é da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de 
Portugal (AHRESP). Lisboa tem os alojamentos 
praticamente lotados e a PSP já está preparada para o evento. 

• 

DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreira@ionling.pt 

Eventos de grande envergadura são moti-
vo mais do que suficientes para deixar 
o setor do turismo a sorrir: mais de 64 
milhões de euros é quanto podem gas-
tar os participantes da Web Summit em 
Lisboa durante os quatro dias do even-
to que hoje começa. Pelo menos são essas 
as contas da Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de Portugal 
(AHRESP). Numa estimativa calculada 
com base em 70 mil participantes, a 
AHRESP prevê que sejam gastos 64,4 
milhões de euros nestes quatro dias, divi-
dindo as contas da seguinte forma: 125 
euros por dia em alojamento, 50 euros 
por dia em restauração, 20 euros por dia 
em deslocações e 35 euros por dia nou-
tras despesas. Em média, cada pessoa 
gastará 230 euros por dia, o que perfaz 
um total de 920 euros em quatro dias. 

Feitas estas contas, a AHRESP prevê 
um evento "extremamente positivo para 
as atividades económicas do turismo", 
tal como já tinha acontecido nas duas  

edições anteriores. "O evento é especial-
mente impactante para o Canal HoRe-
Ca [conceito que engloba hotéis, restau-
rantes e cafés], pois a necessidade de alo-
jamento, alimentação, animação, entre 
outras, é uma realidade constante. O ano 
2019 será ainda mais positivo, preven-
do-se mais visitantes e impactos diretos 
e indiretos muito significativos na eco-
nomia", avança a AHRESP. 

Nesse sentido, a associação prevê que 
o número de hóspedes em novembro 
poderá aumentar 9,8%, as dormidas 
deverão apresentar um crescimento 
homólogo de 9,1% onde o mercado exter-
no poderá contribuir com um aumen-
to de 10,1%, a ocupação-cama pode cres-
cer 1,6 pontos percentuais para os 51,7% 
e o RevPar [Revenue per Available 
Room, receita por quarto disponível] 
deve fixar-se nos 66 euros, um cresci-
mento de 10,5%. 

É sabido que grande parte dos partici-
pantes na Web Summit vêm do estran-
geiro, motivo pelo qual, nesta altura, o 
alojamento em Portugal, principalmen-
te na zona de Lisboa, fica mais escasso. 

A Associação da Hotelaria de Portugal 
(AHP) avançou ao i que "do inquérito rea-
lizado, e ainda em curso, às unidades 
hoteleiras associadas da AHP, da cidade 
e da Área Metropolitana de Lisboa, sobre 
a Web Summit 2019, mais de 80% dizem 
que a taxa de ocupação será igual ou supe-
rior à verificada no evento de 2018. Para 

Participantes da Web 
Summit podem gastar, 

em média, 230 euros por 
dia durante o evento, 

garante a AHRESP 

Dados preliminares de 
inquérito às unidades 

hoteleiras revelam que 
taxa de ocupação pode 
variar entre 91 e 100% 

cerca de 70% dos inquiridos, a taxa de 
ocupação está entre os 91% e os 100%". 
Contudo, os dados finais deste inquérito 
só serão divulgados durante o evento. 

A AHP garante ainda que os principais 
mercados que contribuem para estes 
valores são Reino Unido, Espanha, EUA 
e Alemanha. 

Já os dados preliminares do Airbnb 
para os quatro dias do evento revelam 
que os anfitriões de Lisboa vão receber 
mais de 38 mil hóspedes, provenientes 
de 116 países e 4108 cidades diferentes. 
E é exatamente por causa da Web Summit 
que os lisboetas vão ganhar, coletiva-
mente, 3,6 milhões de euros pela parti-
lha das suas casas. 

PREÇOS DO ALOJAMENTO LOCAL DISPA-

 

RARAM As receitas com o alojamento 
local em Lisboa durante estes quatro 
dias podem disparar para os 10,1 milhões 
de euros, um valor que é superior em 
3,6 milhões de euros em relação ao espe-
rado para uma semana média de novem-
bro deste ano. Esta é a principal conclu-
são do índice elaborado pela GuestReady 
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Setor do turismo em 
Portugal tem motivos 
para sorrir com os ganhos 
da Web Summit 
JOÃO PORFIRIO 

- empresa de gestão de exploração de 
propriedades em arrendamento de cur-
ta duração -, que teve por base os valo-
res de receita obtidos para o período da 
Web Summit, o universo de unidades de 
alojamento local disponíveis para alu-
gar em Lisboa e os valores praticados 
este ano. 

A empresa revela que durante a pri-
meira semana deste mês algumas zonas 
da capital "registam subidas potencial-
mente significativas" nos valores. No 
topo encontra-se o local mais próximo 
do evento, o Parque das Nações, onde os 
preços sobem, em média, 46,1% face aos 
valores médios de uma semana duran-
te este mês. Mas este não é o único local 
a registar aumentos significativos. Des-
taque ainda para Bairro Alto (14,5%), 
Mouraria (12,7%) e Campo de Ourique 
(13,2%) como os três locais de Lisboa 
onde os preços do alojamento local mais 
sobem nesta altura. Dentro destas áreas, 
Socorro e Santo Contestável são as zonas 
com a maior subida de preços médios 
diários: 18,7% (82 euros) e 17% (72 euros), 
respetivamente. 

A GuestReady relembra que, na edição 
do ano passado, a Web Summit foi res-
ponsável por um aumento significativo 
nos preços do alojamento local em Lis-
boa. Segundo os dados da empresa, os 
proprietários de alojamentos locais na 
zona do Parque das Nações ganharam, 
no ano passado, mais cerca de 400 euros 

Dados da GuestReady 
garantem que as receitas 

do alojamento local em 
Lisboa podem atingir os 

10,1 milhões de euros 

Apesar de não existir 
aumento do grau de 

ameaça, PSP vai 
implementar medidas de 

segurança adicionais 

nessa semana, uma diferença de 109% 
em relação à média semanal desse mês. 

MEDIDAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS A 
realização de mais uma edição de Web 
Summit não leva as autoridades a subir 
onível do grau de ameaça. Ainda assim, 
a Polícia de Segurança Pública (PSP) vai 
implementar medidas de segurança adi-
cionais, como detetores de metais e raio-
X. "Apesar de não ter existido um aumen-
to do nível do grau de ameaça para a edi-
ção deste ano, relativamente à de 2018, 
serão implementadas medidas de segu-
rança adicionais, com a delimitação de 
perímetros e no controle de visitantes 
nas entradas por forma a garantir a segu-
rança de todos os participantes", referiu 
oComando Metropolitano de Lisboa da 
PSP em comunicado. 

Ao i, a PSP explica que eventos ligados 
à Web Summit que vão ocorrer noutros 
pontos da cidade, designadamente nas 
zonas do Bairro Alto, Cais do Sodré e 
zona circundante da LX Factory, "pode-
rão provocar congestionamento à circu-
lação, pelo que serão acompanhados por  

equipas da PSP que localmente darão 
todo o apoio necessário às populações e 
participantes neste evento", acrescen: 
tando que vai promover o reforço de 
segurança através do patrulhamento far-
dado e à civil. 

Como acontece com os eventos que 
mobilizam um grande número de pes-
soas, a PSP garante que vai ter o poli-
ciamento adequado ao evento em ques-
tão, com um aumento do número de 
policias envolvidos "em virtude de haver 
um aumento do recinto em relação ao 
ano anterior". 

Nesse sentido, a PSP "montará um dis-
positivo de segurança centrado na pre-
venção e proatividade, recorrendo às 
suas várias valências, nomeadamente 
polícias do Modelo Integrado de Policia-
mento de Proximidade (incluindo Equi-
pas de Turismo), Equipas de Trânsito, 
Brigadas de Prevenção Criminal, Equi-
pas de Intervenção Rápida, Equipas de 
Prevenção e Reação Imediata, Unidade 
Especial de Polícia, contando igualmen-
te com a colaboração da Polícia Munici-
pal de Lisboa". 
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Água do Tejo 
W abre disputa entre 

Espanha e Portugal 

 

 

Governo português quer mais controlo sobre os caudais 

Porta-voz do proTEJO diz que espanhóis podem 
enviar o grosso dos caudais "quando bem lhes apetecer" 
e aponta o dedo a empresas hidroelétricas 

"Se não chover bastante este inverno vamos ter uma continuada 
e extensa falta de água", diz Paulo Constantino PÁGS. 2-3 

 

alk 

Rui Tavares põe-se à margem de guerra entre Joacine e Daniel Oliveira 

"NÃO COMENTO POLÉMICAS DO T1/1/ITTER"„pÁG.5 
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h , Web Summit. 
Cimeira tecnológica 

começa hoje 
em instalações 

provisórias 

 

         

• Câmara de Lisboa paga perto 
de cinco milhões por aluguer 

- espaços, montagem de tendas 
e comunicações ,/ PÁGS. 12-17 

"MIP 

f 

 

Transportes Montepio. Finanças Sereias. 
públicos. Estatutos pessoais. Banda do Porto 
Novos passes discutidos hoje Saiba como lança álbum 
trazem mais longe de gerarem criar o seu que promete pôr 
160 mil utentes consenso próprio negócio O País a Arder 

Parlamento tem 
novo sistema de 
voto eletrónico 
que custou 
43 mil euros 
// PÁG. 4 // PÁG. 6 // PÁG. 8 // PÁGS. 18-19 // PÁGS. 22-23 
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RTP 1

 	Duração: 00:03:01

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 83288224

 
02-11-2019 20:41

1 1 1

Web Summit

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2e0db7f3-12aa-4042-bd46-

ab436d418cc0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Começaram a chegar a Lisboa muitos participantes da Web Summit. 70 por cento dos hotéis da cidade
estão com uma taxa de ocupação entre os 91 por cento e os 100 por cento.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2019-11-03 08:11
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2019-11-03 09:31
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-11-03 08:11
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-11-03 09:31
 RTP 3 - 360 , 2019-11-02 21:54
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2019-11-03 12:10
 RTP 3 - 3 às... , 2019-11-03 14:13
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Alojamentos 
locais em queda 

PORTUGAL O alojamento local 
está em queda no país. Até outu-
bro deste ano foram registados 
menos 43% de alojamentos locais, 
face a igual período do ano pas-
sado. Os dados do Registo Nacio-
nal do Alojamento Local, divul-
gados pelo Jornal de Notícias, 
revelam ainda que foi em Lis-
boa que ocorreu a maior queda 
(-73%), que é justificada pelo fac-
to de o alojamento local já não 
ser novidade. 
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TVI

 	Duração: 00:02:11

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 83297902

 
03-11-2019 20:34

1 1 1

Novos alojamentos locais em queda

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=501eaab5-f9ab-45aa-b56d-

a0e5475c0463&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A abertura de novos locais está a ter uma forte queda em todo o país. O "Jornal de Notícias" fez
contas e revela que, no ano passado, abriram quase 25 mil novos alojamentos, enquanto que este ano
os novos registos são cerca de metade, não chegaram aos 13500. Lisboa e Porto são as cidades mais
atingidas por esta redução.
Declarações de Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa (30 de outubro).

 
Repetições: TVI - 1ª Hora , 2019-11-04 06:48
 TVI 24 - 1ª Hora , 2019-11-04 06:49
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2019-11-03 20:34
 TVI - Diário da Manhã , 2019-11-04 09:37
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2019-11-04 09:37
 TVI 24 - Notícias , 2019-11-04 10:54
 TVI 24 - Notícias , 2019-11-04 11:15
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SIC

 	Duração: 00:01:30

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 83294084

 
03-11-2019 13:14

1 1 1

Alojamento local em queda

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=512f10c4-06c0-40b0-b0da-

5e2d381f4ec6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A criação de novos alojamentos locais está a descer a pique. No espaço de um ano, a redução foi
superior a 40 por cento. A maior descida está a acontecer em Lisboa.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2019-11-03 13:15
 SIC Notícias - Notícias , 2019-11-03 16:10
 SIC - Jornal da Noite , 2019-11-03 20:08
 SIC Notícias - Notícias , 2019-11-03 18:18
 SIC - Edição da Manhã , 2019-11-04 06:21
 SIC - Edição da Manhã , 2019-11-04 07:18
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2019-11-03 00:13
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2019-11-04 06:21
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2019-11-04 07:19
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2019-11-04 10:23
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RTP 1

 	Duração: 00:00:42

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 83291783

 
03-11-2019 08:02

1 1 1

Alojamento local

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b9013124-0fe5-4b4d-802d-

8f7169fe5b8b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O alojamento local atingiu o limite e está em declínio. Os novos registos estão a diminuir de forma
significativa.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2019-11-03 09:11
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2019-11-03 10:04
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-11-03 08:03
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-11-03 09:12
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-11-03 10:05
 RTP 3 - 3 às... , 2019-11-03 11:04
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2019-11-03 12:04
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Lisboa foi uma 
das cidades 
onde o tombo 
na concessão 
de novos registos 
foi mais ruidoso 

Alojamento local 
atinge o limite 
e cai a pique 

Os números são claros e apontam para uma 
descida significativa de novos registos. Lisboa e Porto 
são quem mais sofre, mas a tendência é nacional 
e explica-se pelo rebentar da capacidade de oferta. 
Os próximos tempos serão de reajuste do mercado 

Pedro Emanuel Santos 
urbano@jn.pt 

alojamento local (AL) 
está em declínio. Entre 
janeiro e o final de mês 
de outubro, foram ofi-
cializados 13 201 novos 
AL em Portugal, um 
número significativa-
mente mais baixo em 

relação ao total de 2018 (24 812) e 
43% inferior ao período homólo-
go do ano passado (22 831). 

O JN consultou os dados do Re-
gisto Nacional de Alojamento Lo-
cal (RNAL) referentes a 2019 e 
constatou que a queda mais acen-
tuada se verificou em Lisboa. De 
7036 alojamentos inaugurados 
em 2018, a capital apenas viu nas-
cer 1754 este ano, uma descida na 
ordem dos 73%. O Porto não foi 
tão abalado pela violência dos nú-
meros, mas também não tem 
grandes motivos para sorrir. De 
2600 alojamentos abertos em 
2018 passou para 1754 até 31 de 
outubro, pouco mais do que meta-
de. Grosso modo, quer as cidades 
médias quer as pequenas foram 
afetadas pelo movimento. 
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QUEDA GENERALIZADA 
Nas capitais de distrito fora 
das grandes áreas metropoli-
tanas, os novos registos de 
alojamento local desceram 
em praticamente todas as ci-
dades. As quedas mais acen-
tuadas verificaram-se em 
Coimbra (de 113 para 72), Bra-
ga (de 148 para 105) e Évora 
(60 para 35). 

EXCEÇÕES À REGRA 
Leiria, Santarém e Guarda fo-
ram as únicas capitais distri-
tais em que o alojamento lo-
cal subiu em 2019, ainda que 
ligeiramente, de acordo com 
os dados do RNAL. 

FONTE REGISTO NACIONAL DE ALOJAMENTO LOCAL INgOGRAF IA JN 

B12018, O REGISTO 
NACIONAL DE 
ALOJAMENTO LOCAL 
CONIABILOU 
24 812 NOVOS 
ESPAÇOS. ATE 
OUTUBRO DE 2019, 
O VALOR CAIU PARA 
CERCA DE MEMDE 

Apesar de dura, esta contabilida-
de não surpreende a Associação do 
Alojamento Local em Portugal 
(ALEP), a única de âmbito nacio-
nal que se dedica em exclusivo ao 
setor. "O AL deixou de ser novida-
de. De atividade de nicho passou 
a atividade madura que se trans-
formou em pilar essencial do tu-
rismo, onde representa 40% do to-
tal de dormidas", explica ao "Jor-
nal de Notícias" Eduardo Miran-
da, presidente da ALEP. 

A isto junta-se o "esgotamento 
da capacidade de oferta" nos locais 
onde a procura é maior e o desen-
canto de alguns investidores que 
entretanto optaram por abando-
nar os projetos. "Depois da explo-
são inicial, os espaços disponíveis 
foram naturalmente diminuindo 
com o decorrer dos anos. Muitos 
proprietários desistiram de negó-
cios por não os acharem rentáveis 
ou porque perceberam que as difi-
culdades para os manter seriam 
maiores do que aquilo que expec-
tavam. A rentabilidade de um alo-
jamento local não é aquilo que se 
chegou a apregoar, está longe de 
ser uma galinha dos ovos de ouro", 
descreve Eduardo Miranda.  

O ritmo de decréscimo coincide 
com as medidas de regulação ao 
alojamento local que Lisboa e Por-
to começaram recentemente a 
implementar. Em Lisboa, as novas 
regras foram aprovadas pela Câ-
mara Municipal na última quarta-
-feira, 30 de outubro, e proíbem 
novos espaços no eixo Baixa/Ave-
nida da Liberdade/Avenida da Re-
pública, além de prever "zonas de 
contenção absoluta" nos períme-
tros Bairro Alto/Madragoa, Caste-
lo/Alfama/Mouraria, Colina de 
Santana e no eixo Avenida da Li-
berdade /Avenida da Repúbli-
ca/Avenida Almirante Reis. 

TENDÊNCIA GERAL DE DESCIDA 
No Porto, regulamento idêntico 
foi aprovado em julho, colocado 
em discussão pública nos meses 
seguintes e, apurou o JN, deverá 
entrar em vigor depois de dezem-
bro. Prevê a críação de Zonas Tu-
rísticas Condicionadas (nomeada-
mente no Centro Histórico e Bai-
xa, onde o AL será restringido) e 
de Zonas Turísticas de Exploração 
Sustentável (sem qualquer restri-
ção), além de duas áreas de con-
tenção (ambas em áreas de maior  

concentração turística). A nível 
nacional, a realidade dos números 
é clara e confirma a tendência ne-
gativa verificada em Lisboa e no 
Porto, espécie de barómetros do 
alojamento local. Em 2018, o 
RNAL contabilizou 24 812 autori-
zações de novos AL. Este ano, até 
outubro, o valor caiu para pouco 
mais do que metade: 13 201. 

"Trata-se de um processo normal 
de amadurecimento do setor. E 
ainda bem. Vai levar a processo de 
grande competitividade, o que a 
breve trecho exigirá maior profis-
sionalismo e aprimoramento da 
oferta", antecipa Eduardo Miran-
da. É fora dos principais centros 
urbanos que o alojamento local 
mais tem asas para crescer nos 
próximos anos. Assim acredita 
quem conhece de perto o mercado 
e lhe antecipa as movimentações. 
"Há muito espaço para crescer 
onde o país mais precisa, sobretu-
do no Interior. "Uma nova forma 
de descentralização que irá bene-
ficiar regiões onde o desenvolvi-
mento é necessário", prevê o líder 
da ALEP. Uma nova esperança para 
um setor que se levanta de uma 
queda difícil de superar. • 

NÚMEROS BAIXOS 
Guarda (oito), Castelo Branco 
(oito), Beja (cinco) e Portale-
gre (cinco) são as únicas cida-
des sede de distrito em que o 
número de novos AL não atin-
giu sequer a dezena, de janei-
ro a outubro de 2019. 

BASE DE DADOS 
O Registo Nacional de Aloja-
mento Local (RNAL) é a base 
onde é obrigatória a inscrição e 
publicação de todos os AL de-
vidamente legalizados a nível 
nacional. Os números podem 
ser consultados online no site 
do Turismo de Portugal. 
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Depois do boom, 
alojamonto local 

cai com estrondo 

Registos turísticos praticamente diminuíram para 
metade, sobretudo em Lisboa e no Porto. Mas 

o fenómeno também se sente nas cidades médias 
e pequenas. Mercado começa a ajustar-se P. 8-7 
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Alojamento local 
cal a pique em 
todo o território 
Travagem nos registos após período Porto e Lisboa são as mais afetadas. 
de recordes do turismo nas cidades Mercado atingiu saturação suplemento Urbano 

• • 
oreirense 

e Vitória de 
Guimarães 
empatam (1-1) P.42 

Consumo 
Portugueses 
rendidos 
às entregas 
ao domicílio P.8 

Justiça 
Mulher exige 
visitas íntimas 
ao marido 
agressor P.16 

Ciênelr 
Médico do 
Porto avalia 
saúde de 
astronautas P.10 

Burlaram 
seguradoras 
com falsos 
acidentes 
durante 
cinco anos 

Oito companhias 
enganadas em 1,5 
milhões de euros por 
rede organizada P. 6 e 7 

• el 
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NOTICIAS MAGAZINE 

DIVÓRCIOS DE 
QUATRO PATAS 

Quando o amor 
acaba, é preciso 
decidir a "guarda 
partilhada" do animal 

BUFFET 
ALMOÇO I DOMINGO 

* * * * 

HOTEL SOLVERDE 
SPA & WELLNESS CENTER 

SOLVERDE 
IN  41S 121 4)  I  1!  / 
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"As palavras 
não saíram 
como 
eu queria" 
Conceição lamenta 
excesso de linguagem. 

r ega na calha P.48 
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Zonas de contenção em Lisboa 
obrigam a rendas acessíveis 
Câmara chega a acordo para aprovar o regulamento do alojamento local no prazo-limite
Os edifícios dos bairros histó-
ricos de Lisboa vão poder fun-
cionar como alojamento local 
se também tiverem uma parte 
alocada a habitação de renda 
acessível — é a novidade que 
traz o regulamento da Câmara 
de Lisboa que foi aprovado esta 
semana.

Foi por um triz que a câmara 
de Fernando Medina conse-
guiu reunir o apoio dos verea-
dores dos vários partidos para 
aprovar o regulamento do alo-
jamento local, sem ver expira-
do o prazo para as suspensões 
que já tinha decretado para os 
novos registos nas zonas histó-
ricas, e que culminava a 8 de 
novembro. O autarca teve aqui 
de fazer concessões face à pro-
posta de regulamento que o seu 
gabinete já tinha apresentado, 
e que era considerada demasi-
ado permissiva pelos partidos 
de esquerda, o que fez arrastar 
o processo.  

Da negociação com o PCP e 
o BE resultou a decisão da Câ-
mara em alargar o espectro das 
chamadas zonas de contenção 
na cidade onde não poderão 
abrir novos alojamentos lo-
cais, tendo em conta que esta 
pressão já é superior a 20% no 
total do edificado (mas salva-
guardando-se aqui exceções). 
E os bairros da Baixa, Avenida 

da Liberdade, Avenida da Re-
pública e Avenida Almirante 
Reis — que na proposta inici-
al de Medina tinham ficado 
excluídos de restrições por 
se considerar terem “um uso 
predominantemente terciário” 
— passaram a ser zonas de con-
tenção absoluta ao alojamento 
local, juntando-se ao Bairro 
Alto, Madragoa, Castelo, Alfa-
ma e Mouraria, além da Colina 
de Santana. 

Nestas zonas da cidade fica 
proibida a abertura de novos 
alojamentos locais. A exceção 
é se envolverem a reabilitação 
de edifícios em ruínas ou devo-
lutos há mais de três anos, ou 
ainda se incluírem habitação 
de renda acessível em simul-
tâneo com o arrendamento a 
turistas. Em todo o caso, se-
rão situações de “exceção”, 
ficando sujeitas a autorização 
camarária.

Também ficaram definidas 
no regulamento da Câmara 
de Lisboa zonas de contenção 
relativa ao alojamento local, 
como a Graça e o Bairro das 
Colónias. Estes bairros, onde a 
taxa dos arrendamentos turís-
ticos atinge 10% a 20% do volu-
me total de habitação, ficarão 
sob restrições, mas com regras 
um pouco menos apertadas.

Medina garante que “não 
haverá fechos compulsivos”

“O alojamento local não pode 
proibir o acesso à habitação 
ou comprometer a autentici-
dade dos bairros”, sustentou 
Fernando Medina à saída da 
reunião de Câmara em que foi 
aprovado o regulamento, fri-
sando que este irá “estabilizar” 
as zonas de maior pressão, e 
“não haverá fechos compulsi-
vos de alojamentos locais, que 
têm uma grande importância 
para o turismo e as famílias”.  

Enfatizando que “Lisboa 
aprovou o primeiro regulamen-
to do país”, e com “largo apoio 
político, de dois terços dos ve-
readores”, Medina destacou 
ainda que “estamos a dar um 
passo pioneiro nesta revolução 
do alojamento local”.

Conceição Antunes
cantunes@expresso.pt

Zonas históricas ficam 
interditas a mais 
alojamento local. Mas 
se no mesmo prédio 
houver casas de renda 
acessível, pode ser  
uma exceção à regra

A Baixa passa a ser uma das zonas de contenção absoluta ao alojamento local 
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O SOBE 
WANG 
QUNBIN 
PRESIDENTE FOSUN 

Adquiriu a marca 
Thomas Cook e 
toda a proprieda-
de intelectual do 
operador turísti-
co, que entrou em 
colapso, por 12,7 

1 milhões de euros. 

DESCE 
DENNIS 
MUILENBURG 
PRES. EXEC. BOEING 

b., 

Dezenas de 
aviões Boeing 
737 estão em 
terra para serem 
reparados, de-
pois de terem 
sido detetadas 
fissuras. 
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Táxis e jipes em 
"guerra aberta" 
nos passadiços 
Motoristas queixam-se de concorrência desleal 
e ilegal de empresas de turismo em Arouca 

dsfi 

4 z' 

I 

Há duas praças de táxis junto aos passadiços 

Salomão Rodrigues 
locais@jn.pt 

CONFLITO  Taxistas e pro-
prietários de viaturas todo-
-o-terreno das empresas de 
turismo que operam nos 
Passadiços do Paiva, em 
Arouca, estão em "guerra 
aberta", devido à concorrên-
cia no transporte de clien-
tes. Os taxistas acusam os ji-
pes de fazerem transporte 
ilegítimo de passageiros. 

Os turistas são aos milha-
res, mas o negócio já teve 
dias melhores. Quem o ga-
rante são os taxistas que 
operam junto aos passadi-
ços. Perderam o monopólio 
com o aparecimento de em-
presas de viagens e anima-
ção turística que também 
transportam a clientela. 

"Estão a fazer o serviço de 
táxi e nós ficamos com as 
migalhas. É uma concorrên-
cia desleal", diz António Te-
les. "Uma empresa turística 
não é para estar parada num 
sítio e levar os clientes de 
um local para o outro, mas 
sim para vender um produ-
to turístico, previamente 
adquirido", explicou. 

"Só deviam transportar 
clientes no âmbito das ativi-
dades pré-programadas e 
não o serviço ocasional, pró-
prio dos táxis. É uma con-
corrência desleal e ilegal", 
juntou António Azevedo. 

EMPRESÁRIOS CONTRAPÕEM 

"Temos cerca de duas mil 
pessoas todos os dias a faze-

  

remos passadiços. Há traba-
lho para todos e não faz sen-
tido este tipo de guerras", 
contrapõe Pedro Teixeira, 
da "Just Come", empresa de 
viagens e animação turísti-
ca. Para aquele responsável 
a concorrência "existe entre 
os próprios taxistas". "Che-
gam a estar mais de 20 táxis 
na praça", sustenta. 

Pedro Teixeira afirma que 
a concorrência é "natural" e 
que as empresas "estão le-
gais". "Não há nada a fazer 
quanto a isso", frisa. 

Sónia Barbosa, da "Rotas 
no Paiva", concorda: "Não 
há ilegalidade, temos as li-
cenças do Turismo de Portu-
gal". Acusa os taxistas de 
"não aceitarem concorrên-
cia", porque "estavam habi-
tuados a estar sozinhos". 
"Nós fazemos um trabalho 
diferente, falamos sobre as 
potencialidades de Arouca, 
não nos limitamos a trans-
portar pessoas", conclui. • 

DADOS 

Duas praças de táxis 
Há duas praças de táxis 
junto aos passadiços: em 
Espiunca e no Areinho. 
Cada uma tem lotação má-
xima de cinco táxis, mas é 
habitual estarem mais. 

Preço 
A viagem entre as duas lo-
calidades pode custar, à se-
mana, entre 12,5 e 19 eu-
ros. Aos fins de semana e 
feriados cobra-se 19 euros. 
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No seu novo romance, Francisco José Viegas diz ter procurado "ser fiel aos lugares, à alma dos lugares" 

"O turismo veio salvar uma 
parte da cidade do Porto" 
Francisco José Viegas faz 
regressar à Invicta a sua 
criação mais célebre, Jaime 
Ramos, no novo romance, "A 
luz de Pequim". Germano Silva 
é uma das personagens do livro 

Sérgio Almeida 
sergio@jn.pt 

LITERATURA O regresso de Fran-
cisco José Viegas aos romances 
policiais marca também o re-
gresso do seu protagonista, o 
inspetor Jaime Ramos, à sua ci-
dade de sempre, o Porto. Em "A 
luz de Pequim" - cuja ação se es-
praia também pela capital chi-
nesa e pelas paisagens minho-
tas e durienses -, vemos o mais 
carismático dos nossos policiais 
a observar os "telhados da Sé 
como um mar encapelado e dis-
forme a riscar o céu que não tem 
fim" e a perder-se na multidão 
de turistas às portas de "lojas 
de sardinhas em lata, gar-
rafas solitárias de vi-

 

nhos do Porto ou rosés 
que hão de ser substi-
tuídos por queijos de 
vale de Cambra". 

Cético, Jaime Ra-

  

mos sente que aquela já não é 
bem a sua cidade, o que só au-
menta o seu desencanto. Fran-
cisco José Viegas, que até prefe-
re o novo ao antigo, compreen-
de o estado de alma da sua cria-
ção. "A verdade é que ele tem 60 
anos e a cidade que conheceu, 
onde passou a sua juventude e 
idade adulta, mudou muito. Al-
gumas coisas do Porto modemi-
nho são ridículas, mas o turismo 
também veio salvar uma parte 
da cidade, não é? A recuperação 
da Baixa e de muitas zonas de-
primidas deve-se ao turismo...". 

No capítulo dedicado à Invic-
ta, impressiona a reconstituição 
fidedigna dos espaços e das his-

  

tórias. Um rigor que se explica 
pela determinação em "ser fiel 
aos lugares, à alma dos lugares". 
Mas não só. "O Porto é o meu 
território imaginário, o meu 
mapa sentimental", defende 
Viegas, que garante contar com 
auxílios vários nessa tarefa, seja 
da sua esposa, originária do Por-
to, ou até de leitores. 

Nesta convocação do Porto an-
corada na realidade não falta se-
quer a figura do jornalista e his-
toriador Germano Silva, que a 
dada altura passeia com Jaime 
Ramos pela Rua das Flores, su-
bindo até São Lázaro depois de 
passarem pelas ruas da Baixa. 
"Uma pessoa está com o Germa-
no e apetece folheá-lo", graceja 
o romancista. 

Entrar como personagem 
num livro de ficção não é novi-
dade para o experiente jornalis-
ta. Richard Zimler, Germano Al-
meida e Alberto S. Santos foram 
alguns dos autores que já o 
transpuseram para as suas pági-
nas. A repetição em nada dimi-
nui "a grande honra", diz. "Aci-
ma de tudo, sinto que o Porto 

está cada vez mais repre-

 

sentado na literatura e é 
isso que me agrada tan-

 

to", remata. • 

Germano Silva 
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TVI

 	Duração: 00:02:25

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 83288184

 
02-11-2019 20:11

1 1 1

Seca no interior algarvio

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3cadcd46-7b2c-46fa-bb1d-

55469b4fd768&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A seca extrema está a atingir zonas remotas do Algarve. A população já é abastecida pelos serviços
camarários devido à falta de água nos furos e nas reservas. As previsões indicam que a chuva não
deverá tão cedo repor os níveis de água necessários.
Comentários de Filomena Sintra, Câmara Municipal de Castro Marim.

 
Repetições: TVI - Jornal da Uma , 2019-11-03 13:02
 TVI 24 - Notícias , 2019-11-02 18:13
 TVI 24 - Notícias , 2019-11-02 19:08
 TVI 24 - Notícias , 2019-11-02 22:08
 TVI 24 - Notícias , 2019-11-02 00:04
 TVI 24 - Notícias , 2019-11-03 12:18
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2019-11-03 13:03
 TVI 24 - Notícias , 2019-11-03 14:03
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RTP 3

 	Duração: 00:00:38

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 83295324

 
02-11-2019 19:31

1 1 1

Gruta da Tailândia - Atração turística

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1828ab94-32d5-4a92-8bf3-

7e407ee7707a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A gruta da Tailândia, onde 12 crianças e o treinador de futebol estiveram presos virou atração
turística.
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MAIS&MENOS 

MÃO DE OBRA 

FALTAM 140 MIL 
Só na construção e no 
imobiliário estão em 

falta 70 mil operários, nú-
mero que sobe para os 
140 mil se juntarmos os 
setores do turismo e da 
indústria, segundo o 'Di-
nheiro Vivo'. Os empresá-
rios reclamam mais in-
vestimento em formação 
e incentivos para reter 
quadros sob pena de se 
travar o crescimento. 

DESEMPREGO AÇORES 

FICARÁ NOS 5,8% 
♦ 0 Governo dos Açores 

estima que a taxa de 
desemprego na região fi-
que nos 5,8% em 2020, ao 
passo que para este ano a 
previsão é de 8%, segundo 
o Plano e Orçamento para o 
próximo ano da região, en-
quanto a nível nacional se 
estima uma taxa de 5,9% 
em 2020.0 Orçamento dos 
Açores tem um valor global 
de 1812 milhões de euros. 
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No Freeport, 60% dos visitantes são extracomunitários, sobretudo brasileiros, angolanos e chineses. FOTO: RICARDO RAMDS/G1 

Turistas já asseguram 20% 
das vendas na VIA Outlets 
Unidade de vila do Conde está a investir 13 milhões em melhoramentos na expectativa 
de reter visitantes mais tempo e de aumentar o volume de negócios dos seus lojistas. 

Desafios Digitat 
e futuro do brexit 
não preocupam 

Srexit 

A VIA Outlets tem sede em Lon-
dres, mas, apesar da incógnita do 
brexit, a empresa olha para o lado 
positivo da questão. "A acontecer, 
poderia implicar que todos os cida-
dãos de origem inglesa passariam a 
ser elegíveis para questões de tax 
refund, o que seria uma oportuni-
dade para todos os nossos centros 
capitalizarem na vertente do turis-
mo." 

11, 
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—ILÍDIA PINTO 

ilidia.pinto@dinheirovivo.pt 

Portugal entrou no radar do turis-
mo de compras há apenas uma dé-
cada, mas este é um segmento que 
vale já cerca de SOO milhões de eu-
ros, e com tendência para crescer. E 
a VIA Outlets, dona do Vila do 
Conde Porto Fashion Outlet e do 
Freeport, está apostada em reforçar 
a sua posição junto destes turistas, 
que asseguram já cerca de 20% das 
vendas de cada um destes centros. 
Nuno Oliveira, diretor ibérico do 
grupo detido em partes iguais pelos 
ingleses da Hammerson e os holan-
deses da APG, garante que a mar-
gem de progressão é "enorme". 

No Porto, então, este é um "te-
souro" que está, ainda, por desco-
brir, dada a falta de oferta na cida-
de. Ou, pelo menos, a falta de uma 
artéria, que aglutine as grandes 
marcas de luxo como a lisboeta 
Avenida da Liberdade, prejudica a 
tarefa. "Há todo um trabalho es-
trutural que a cidade tem de fazer.  

Os passos têm de ser dados, mas é 
um processo lento. E nós não so-
mos a locomotiva do mercado, 
tentamos ir a reboque, ainda que 
em passo acelerado", diz. 

O primeiro passo da VIA Outlets 
foi já dado, com o arranque das 
obras de remodelação do centro de 
Vila do Conde, um investimento 
de 13 milhões de euros que estará 
concluído no final do verão do pró-
ximo ano. Uma empreitada que 
pretende tornar o espaço "mais 
acolhedor e mais elegante" e com 
um serviço "mais orientado para a 
hospitalidade", de modo a conse-
guir atrair "mais marcas do seg-
mento premium", quer nacionais 
quer internacionais. A exemplo do 
que aconteceu no Freeport, alvo 
de idêntica intervenção em 2016 e 
que desde a sua reinauguração, em 
outubro de 2017, conseguiu au-
mentar o tempo médio de visita de 
90 minutos para duas horas e meia 
e aumentar o volume de negócios 
de alguns lojistas em 20% a 30%, 
através da mera alteração da dispo-

  

sição interna das lojas. E claro, con-
quistou novas marcas e recolocou 
outras em espaços novos. A taxa de 
ocupação subiu dos 76% para os 
91% e deverá, "em função das ne-
gociações em curso", chegar aos 
97% em meados de 2020. Já em 
Vila do Conde, a taxa de ocupação 
está nos 92%, fruto dos trabalhos 
de remodelação, mas para o ano, 

"A haver algo de 
positivo no brexit, é o 
facto de os ingleses 
passarem a 
ser elegíveis 
para o 
tax refund." k 

—NUNO 

OLIVEIRA 

VIA Outlets 

regressará aos 97 a 98%. 
E se o peso do turismo no volu-

me de negócios dos dois centros é 
sensivelmente o mesmo - 21% 
em Alcochete e 20% em Vila do 
Conde -, já a origem dos turistas é 
distinta. No Freeport, 60% dos vi-
sitantes são extracomunitários, 
com os brasileiros, angolanos e chi-
neses a assegurarem dois terços 
dos gastos totais dos visitantes in-
ternacionais. Em Vila do Conde, 
90% são turistas europeus, em es-
pecial espanhóis e franceses. E este 
é, ainda, dos 11 centros que a VIA 
Outlets tem em nove países (Espa-
nha, Alemanha, Suíça, Holanda, 
República Checa, Polónia, Suécia, 
Noruega), o que mais visitantes re-
cebe. Cinco milhões de pessoas 
passam todos os anos por Vila do 
Conde, um patamar a que Palma 
de Maiorca está quase a chegar. O 
centro espanhol foi já remodelado, 
o português só o está a ser agora. A 
experiência do grupo mostra que, 
após as obras, todos os centros 
cresceram sempre a dois dígitos. 

—E-commerce 

Com as vendas ontine a crescerem, 
sobretudo entre os millennials, 
como lida o grupo com essa reali-
dade? "Não é uma ameaça, enten-
demos que estamos do lado certo 
da oferta, numa altura em que tan-
to se fala na necessidade da 
(re)humanização da sociedade. 
O toque, as sensações, as emoções 
são fundamentais no retalho:' 

"Vila do Conde não pode ser exce-
ção", diz Nuno Oliveira. 

Boas notícias para um espaço 
que está já no Top 3 de vendas do 
portefólio do grupo. "Vila do Con-
de beneficia de ser o único outlet 
na região Norte e de ter uma loca-
lização privilegiada, muito perto 
do Porto - sem que constitua uma 
concorrência ao comércio da cida-
de-, da autoestrada e do aeropor-
to", explica Nuno Oliveira. Aten-
dendo ao elevado número de visi-
tantes - cada pessoa faz, em mé-
dia, 13 visitas por ano ao Vila do 
Conde Fashion Outlet -, a aposta 
passa, agora, por aumentar o ticket 
médio por visita, através do "incre-
mento do mix comercial, com um 
posicionamento de marcas mais 
fashion premium". A intervenção 
na restauração vai permitir au-
mentar a duração média das visi-
tas, que é, agora, de duas horas. 

Já a sul, aguarda-se novidades 
em relação ao novo aeroporto de 
Lisboa que, a ser construído no 
Montijo, ficará a 10 minutos do 
Freeport. O que permitirá reabili-
tar o centro de congressos do outlet 
e "torná-lo numa vertente de ne-
gócios adicional". 

VEJA O VÍDEO EM 
DINHEIROVIVO.PT 
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Renato Leite, diretor-geral 
da Global Blue. 
FOTO: LEONARDO NEGRÃO/GI 
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Brexit põe Portugal 
na rota das compras 
com desconto de IVA 
Global Blue prevê gastos de Soo milhões de euros em compras 
este ano em Portugal. Angolanos, chineses e brasileiros no top. 

—ANA LARANJEIRO 
e ANA MARGARIDA PINHEIRO 
redação@din hei rovivo. pt 

O Reino Unido vai ficar na União 
Europeia por, pelo menos, mais 
três meses. Mas a saída que muitos 
temem pode esconder uma opor-
tunidade: é que os britânicos, que 
valem 15,3% dos nossos turistas, 
passam a estar elegíveis para o 
reembolso do IVA pago à saída do 
país e que pode ser visto como um 
incentivo para virem às compras a 
Portugal. 

"No turismo de compras, o bre-
xit pode representar oportunida-
des para os países da Europa conti-
nental", explica ao Dinheiro Vivo 
Renato Leite, diretor-geral da Glo-
bal Blue, empresa que trouxe para 
Portugal este conceito que devolve 
o valor do IVA pago em compras 
feitas por estrangeiros de fora da 
UE. "Quando vemos a libra taco a 
taco com o euro, o que faz sentido 
é: se eu tenho um desconto adicio-

 

NÚMEROS' 

—compras 
A maioria das compras feitas pelos 
brasileiros que mais gastam, com 
tax free, ainda é fora de Portugal. 

—crescimento 
O segundo semestre é tradicional-
mente o melhor. No arranque do 
ano as compras cresceram 36%.  

nal por comprar em Portugal com-
pensa mais do que comprar no 
Reino Unido. Para o próprio Reino 
Unido é uma oportunidade no 
sentido inverso: todos nós euro-
peus continentais passamos a ser 
elegíveis para taxfree, o que é inte-
ressante." 

Os britânicos são os turistas que 
mais visitam Portugal, chegando a 
representar mais de 60% das dor-
midas do Algarve, mas estão longe 
de ser os que mais gastam. O pódio 
divide-se entre turistas angolanos, 
brasileiros e chineses. Os norte-
-americanos, que estão a descobrir 
Portugal como destino de férias, 
vêm logo a seguir. "Os turistas que 
mais compram com tax free são 
brasileiros - mais de 30% ", refere 
Renato Leite, lembrando o apetite 
que esta nacionalidade tem pelas 
compras emocionais e pelos des-
contos. "O brasileiro é das naciona-
lidades mais sensíveis ao preço. 
Tem desconto? Compro. Se puder 
parcelar, ainda compro mais." 

Mas está longe de ser a naciona-
lidade que melhor conhece esta 
benesse. "Há quem faça viagens só 
para vir às compras porque o valor 
devolvido paga a viagem. Aprovei-
tam a viagem, passam umas férias 
e os descontos pagam-nas." 

É o caso do turista chinês - 75% a 
80%, mostram estudos, já chegam 
ao destino a saber exatamente o 
que vão comprar, onde e quanto 
vão pagar. "É um comprador profis-
sional, que conhece o tax free. O 
brasileiro não conhece e o norte-
-americano, como o tax free não 
existe nos Estados Unidos, tam-
bém não. O turista chinês sabe o 
que existe, conhece os preços e os 
descontos, e confere tudo", explica. 

São uma espécie de calculadora. 
Até porque os mesmos artigos na 
China, "com taxas de importação 
de 30%, são mais caros. Junta-se o 
tax free e a diferença de preço tor-
na-se enorme". 

500 milhões em compras 
Neste ano, os turistas estrangeiros 
deverão gastar 500 milhões em 
compras em Portugal, estima a Glo-
bal Blue. "No primeiro semestre, as 
compras estavam a crescer 36%. A 
época forte de compras é de junho 
a novembro", diz Renato Leite, re-
conhecendo, em todo o caso, que 
"o Natal é sempre a pior altura do 
ano porque as pessoas viajam me-
nos. O que estão a comprar é nos 
seus locais de residência". 

Apesar da subida, o potencial 
ainda não está totalmente apro-
veitado. O desconhecimento ain-
da é grande e é preciso colocar to-
das as entidades a trabalhar para 
colocar Portugal nas primeiras op-
ções para turismo de compras. "O 
turista de um segmento de elite 
gasta mais de 40 mil euros por ano 
em compras. No caso do brasileiro, 
apenas 19% desse montante é gas-
to em Portugal", nota Renato Lei-
te, que reforça a necessidade de 
um pensamento mais estratégico. 

"Quando olhamos para o plano 
estratégico do turismo vemos que 
não há uma referência a compras. 
O driver não está lá e não há um 
foco neste segmento. Muitos co-
merciantes preferem exportar." O 
potencial, diz, está lá todo. "o turis-
mo continuará a crescer, com cada 
vez mais pessoas a viajar, cada vez 
mais dinheiro disponível, logo 
mais valor gasto em compras." 

VEJA O VÍDEO EM 
DINHEIROVIVO.PT 
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Aeroporto 
Montijo 
preso 
por uma 
surpresa de 
dez milhões 

IMPACTO AMBIENTAL A Compra 

de barcos para a Transtejo 
é um ponto de discórdia, 
depois da luz verde que obriga 
a gestora aeroportuária ANA a 
zoo medidas compensatórias 
para o ambiente e impõe 
um pacote financeiro 
de 48 milhões de euros. 

ENTREVISTA — P. 27 

André Jordan 
"Portugueses 
têm grande 
complexo 
em relação 
ao turismo" 

EMPRESÁRIO AOS 85 anos, o 
criador da Quinta do Lago 
lançou um livro de memórias 
que começa na Polónia e vai 
até aos Estados Unidos. Ao 
Dinheiro Vivo, o pai do turismo 
português recorda episódios 
do passado e deixa conselhos 
aos líderes do futuro. 

INVESTIMENTO — P. 25 

"Privatizações em 
Angola são excelente 
oportunidade 
para empresários 
portugueses" 

z 

o 
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EMBAIXADOR CARLOS ALBERTO 

FONSECA sublinha "medidas 
adotadas nos últimos dois anos 
que dão garantias de incentivos 
e certeza jurídica". 

  

   

  

ENTREVISTA ovisr — P. 04 e 05 

   

       

"A penalização 
imposta 
aos bancários 
em Portugal 
foi excessiva" 

ECONOMIA — P. men COMPRAS — P. 26 e 30-31 TRABALHO — R 13 

  

Fazer reformas 
estruturais em fim 
de mandato 
rouba votos 

Há vida depois do 
brexit: desconto 
de IVA vai atrair 
turistas 

Siza Vieira tem lugar 
na concertação 
social - ao lado 
de Ana M. Godinho 
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ue abriu 
ao nasci menu 
da maior cimeira 
tecnológica do 
mundo, que teva 
70 mil pessoas 
à Atice Arena 
e já iucra 4 mithões. 
Texto: Ana Laranjeiro 

e Ana Margarida Pinheiro 
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Como 
a viagem 
de Paddy 
mudou Lisboa 
e Dublin 

Adrian Weclder lembra-se bem de 
quando o multimilionário Elon 
Musk aceitou ser orador da Web 
Summit (WS). O evento ainda esta-
va em Dublin e longe de mobilizar 
as 70 mil pessoas de hoje. "Musk dis-
se que aceitara ira Dublin porque es-
perava uma grande festa com pes-
soas como Bono dos U2", conta o 
editor de tecnologia do Irish & Sun-
day Independent ao Dinheiro Vivo. 
A "atmosfera da cidade" era a gran-
de vantagem da capital, cujas in-
fraestruturas e transportes de pouca 
capacidade, além do wi-fi, acaba-
riam por ser fundamentais na mu-
dança do evento para Lisboa. 

A Irlanda foi casa da Web Summit 
entre 2009 e 2015. Mas a organiza-
ção liderada por Paddy Cosgrave só 
começa a contar em 2010. "Na altu-
ra, fiz duas coisas, a Lectures Ireland 
e a Dublin Web Summit Series, uma 
série de talks que arrancou em feve-
reiro de 2010 e outra em junho", 
conta o fundador e CEO. "A primei-
ra Web Summit a sério, que recebeu 
os fundadores do YouTube e do 
Skype, foi em outubro de 2010", re-
corda. "Dublin era um local interes-
sante em 2009, quando se sentia 
ainda o impacto da recessão", conta  

Jess Kelly, jornalista da rádio News-
taik. O PIB irlandês, longe dos dias 
do "tigre celta", terminaria o ano a 
contrair 5,1%. Em 2010, a economia 
cresceu 1,8%, mas o défice era de 
32% - Bruxelas não permite mais de 
3%. No final desse ano veio a troika 
e o resgate financeiro que prometia 
salvar a banca da bolha imobiliária 

"A WS começou na altura certa, 
quando o ecossistema começou a 
crescer e fazia todo o sentido que 
Paddy e companhia criassem um 
evento", diz a jornalista. No piloto, 
em 2009, não houve mais do que 
120 participantes "e quase todos se 
conheciam", porque estavam inte-
ressados ou envolvidos no mundo 
tecnológico, lembra Paddy. Mas ra-
pidamente o evento passou as fron-
teiras da Irlanda e começou a atrair 
mais tecnológicas. "Mais de 40 vie-
ram à Irlanda e só depois abriram es-
critórios", conta o empreendedor. 

O país "já estava no mapa porque 
oferecia algo bem diferente do que 
Portugal dá - os incentivos fiscais", 
que começaram por ser atribuídos à 
Apple. "A maioria das empresas es-
tão em Dublin por questões de im-
postos, têm ali a área de vendas e o 
apoio ao cliente. É muito diferente  

de criar software", como está a acon-
tecer em Portugal, reforça Cosgrave. 

Quando o governo de Passos pis-
cou o olho à cimeira em 2015, Lisboa 
já tinha seguido a "saída limpa irlan-
desa". Nesse ano, o PIB cresceu 1,8% 
(depois de 0,8% em 2014), porém, o 
défice ainda era de 4,4% e a dívida 
batia recordes: 132,9% do PIB. 

Aterragem em Lisboa 
Ainda ninguém sonhava que a ci-
meira ficaria cá até 2028 e já Fernan-
do Medina esbanjava elogios: "O 
impacto da Web Summit vai ser ex-
traordinário, tem um valor incalcu-
lável para Lisboa. Vai permitir-nos 
entrar na Liga dos Campeões dos 
ecossistemas de empreendedores." 

Confirmou-se, diz João Borga, di-
retor da Startup Portugal, entidade 
responsável pelo desenho de uma 
estratégia de empreendedorismo. 
"A primeira coisa que o evento fez 
foi mudar a perceção do que Portu-
gal é para uma comunidade de ino-
vadores. Poderia conseguir-se com 
campanhas de marketing, mas nada 
como experimentar." Além disso, 
contribuiu para "o rebranding: pas-
sámos a ser o sítio onde se discute a 
inovação e não onde se põe centros 
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Da FIL às Lojas: 
Lisboa também 
chama às compras 

'45 

"Há três anos, todos 
os empreendedores 
na WS eram homens 
e portugueses. Hoje. 
40% são mulheres 
e 30% estrangeiros." 
—PADDY COSGRAVE 

CEO da Web Summit 

de operações secundárias. Há cen-
tros de investigação, empreendedo-
res reúnem-se com investidores e 
debatem com startups o futuro... te-
mos o Davos desta comunidade." 

José Salas Pires destaca que o 
evento "veio reforçar até as iniciati-
vas do governo para as startups". 
"Inicialmente, tentávamos vender 
Portugal como destino turístico, 
país seguro... com a WS mostrámos 
que temos qualidade de recursos 
humanos e universidades fantásti-
cas. Não somos só praia, sol e segu-
rança, mas também competência, 
bom ensino e vantagens na criação 
de negócios", salienta o presidente 
da ANETIE, associação que repre-
senta as tecnológicas. 

Os números confirmam: só no 
ano passado, foram investidos 485 
milhões em startups. O impacto 
destas empresas no PIB foi de 1,1% 
e, de 2016 a 2018, abriram mais de 
25 mil empregos. O volume de ex-

  

portações cresceu em 673 milhões, 
valor que escalou para 1,1 mil mi-
lhões em 2018. Para o futuro, há que 
transformar visibilidade em reten-
ção de empresas, destaca José S. Pi-
res. "Precisamos de mais capital. É 
fãcil encontrar seed, business angels, 
mas queremos venture capital, mais 
músculo financeiro. Precisamos de 
startups estrangeiras. A nível fiscal 
temos espaço para melhorar - e o 
governo está a dar passos na direção 
certa. O terceiro ponto é trazer em-
preendedores jovens de elevado po-
tencial. E aí haverá retenção de ta-
lento." 

Parceiro de Paddy, Adrian Weck-
ler estreou-se em Lisboa em 2016 e 
ficou rendido. "É muito mais fãcil 
andar na WS em Lisboa do que em 
Dublin. Na primeira vez que aqui 
vim fiquei arrebatado." Jess Kelly 
concorda: "A evolução tem sido in-
crível O caminho não tem sido fãcil, 
mas o evento já se tornou um dos 
principais no calendário tecnológi-
co. A equipa da WS parece estar a 
aprender com os anos e está cada 
vez mais forte." 

Empresa de sucesso 
Numa década, não mudaram só os 
países, mas também a Manders Ter-
race, que detém a WS, está em ex-
pansão, com os lucros a disparar des-
de a mudança para Lisboa. Em 2015, 
quando disse adeus a Dublin, o gru-
po - detido maioritariamente (81%) 
por Paddy Cosgrave, através da Pro-
to Roto, e que tem os irlandeses Da-
vid Kelly (12%) e Daire Hickey (7%) 
como sócios - registava um lucro 
operacional de 128 mil euros. Em 
2016, excedia os dois milhões e um 
ano mais tarde quase duplicava. 

A justificar a crescimento está o 
enorme aumento do número de 
participantes: na última edição de 
Dublin eram 30 mil; na estreia em 
Lisboa reuniu 50 mil e no ano pas-
sado chegou aos 70 mil participan-
tes - número que se espera torne a 
subir quando Lisboa tiver um espa-
ço com mais capacidade. 

VEJA O VÍDEO EM 
DINHEIROVIVO.PT 

Participantes asiáticos 
são os que mais 
procuram as Lojas 
Lisboetas na semana 
do grande evento. 

São três dias, mas valem por 
muito mais. No ano passado, 
a semana da Web Summit, que 
reuniu no Parque das Nações 
cerca de 70 mil pessoas, rendeu 
a Lisboa uma subida de 13% no 
turismo de compras. Entre os 
que mais gastaram estiveram os 
participantes de Hong Kong, 
seguidos pelos macaenses e sul-
-coreanos, mostra a Global Blue. 

"Enquanto este tipo de even-
tos está a decorrer, as compras 
disparam. Mesmo as pessoas 
que vêm para uma Web 
Summit, que ficam dois ou três 
dias, não estão dois ou três dias 
fechadas, têm horas extra e vão 
também fazer compras. Tive-
mos um crescimento de 13% na 
última edição", diz Renato Lei-
te, responsável pela empresa de 
operações de tax-free. 

NÚMEROS-Cif AVI 

Os 70 mil participantes 
da web Summit aproveitam 
para fazer compras em Lisboa. 

2/3 
Os reis dos artigos comprados 
são relógios e joalharia, os sou-
venirs vêm logo atrás. (41%) 

Com o evento a arrancar para 
mais uma edição, a quarta a rea-
lizar-se em Portugal, o diretor-
-geral diz que, "seguramente, 
o efeito vai repetir-se neste 
ano". O responsável não adian-
ta valores, mas reforça que a se-
gunda metade do ano é tradicio-
nalmente a melhor para o turis-
mo de compras. 

No ano passado, os maiores 
compradores durante a terceira 
edição da cimeira tecnológica 
foram, além dos já referidos, os 
turistas que habitualmente 
mais compram em Portugal: an-
golanos, brasileiros, chineses, 
russos e norte-americanos, ain-
da que o valor das compras des-
tes últimos tenha sido inferior 
em 53% ao ano anterior. 

Logo atrás vieram nacionali-
dades que, em regra, não figu-
ram nas listas dos que mais 
compram em Portugal. É o caso 
dos russos, que em 2016 não es-
tavam entre os maiores com-
pradores e no ano passado subi-
ram compras em 56%. O maior 
aumento em compras veio en-
tão dos turistas de Hong Kong, 
seguidos dos macaenses e sul-
-coreanos que, no ranking dos 
turistas que mais compram em 
tax-free em Portugal, ocuparam 
a 5.a, 6.a e 8.a posições, respeti-
vamente. Israel, a nação star-
tup, também se destacou neste 
segmento: as suas compras du-
plicaram face a 2017.0 segmen-
to mais procurado foi o de reló-
gios e joalharia, que subiu mais 
66%. Logo atrás vieram os tradi-
cionais souvenirs (+41%). 

Dados da SIBS mostram ain-
da que as operações feitas com 
cartões estrangeiros durante a 
edição de 2018 da Web Summit 
aumentaram 20,5% face ao pe-
ríodo comparável. 2018 foi o 
terceiro ano consecutivo em 
que se verifica um aumento de 
compras com cartões estrangei-
ros. A restauração foi a ativida-
de que mais beneficiou. 

Paddy C sEirgyr. 
"Grandes nomes? 
Excitante é estar 
ao lado 
de startups que 
vão ser Googles" 

Quais vão ser as maiores novi-
dades desta edição? 
Talvez o tempo... Vai chover pela 
primeira vez, mas eu até gosto de 
chuva, sou irlandês. Agora a sério, 
oque me está a entusiasmar mais 
é o Edward Snowden; temos al-
guns delatores; o chairman da em-
presa chinesa mais importante 
do momento, a Huawei... é muito 
excitante e temos um pequeno 
evento secreto pela primeira vez 
no Estoril, que também é muito 
interessante. 
O que se pode saber? 
Posso falar um pouco, vai reunir 
150 startups em início de vida, 
dez delas portuguesas, com os dez 
maiores investidores em fases ini-
ciais do mundo. 
O que vai atrair mais visitantes 
nesta edição? 
Eu acho que não se vem à Web 
Summit para ver pessoas que já 
são famosas, mas antes as que vão 
ser famosas daqui a cinco/dez 
anos. Para mim esse é o fator mais 
interessante da Web Summit. Al-
gumas pessoas poderão falar dos 
grandes nomes, mas excitante é ir 
para o Bairro Alto e estar lado a 
lado com urna startup que daqui a 
dez anos vai ser o novo Google ou 
a nova Amazon. 
Esta poderá ser a última edição 
na FIL e Altice Arena. O que vai 
acontecer com os espaços? 
O meu foco está neste ano. Está 
tudo a correr muito bem, claro 
que em janeiro ou fevereiro, na 
off-season, vamos fazer uma revi-
são, mas para já está a correr tudo 
bem. 
O palco principal mantém-se na 
Altice Arena e as startups e em-
presas na FIL? 
E temos algum espaço adicional 
na Praça Sony e... noutro sítio. 
Noutro sítio? 
Será uma grande surpresa, mas 
toda a gente vai poder ver quando 
lá chegar. Mal posso esperar... Há 
uma série de pequenas melhorias 
de que acho que as pessoas vão 
gostar muito. 
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Web Summit 

Nesta semana todos os caminhos 
vão dar ao Parque das Nações 

Espaços com capacidade 
para muitos são os preferidos 
À quarta edição, a normalidade 
parece ter chegado ao aloja-
mento. No Airbnb já não se 
vê as referências que em anos 
anteriores foram chamariz. 
Esta plataforma conta 38 mil 
reservas de hóspedes entrei 
e 8 de novembro. Os aloja-
mentos com capacidade para 
grupos são os preferidos. 
Mesmo assim, 45°/o dos hote-
leiros têm reservas para a al-

  

tura deste evento, embora 
32% não conheçam a razão 
para a vinda dos hóspedes. O 
preço por noite ronda zoo 
euros. Em 2018, a taxa de 
ocupação era de 93% na se-
mana da cimeira. A AHRESP 
prevê um aumento de 9,80/, 
no número de hóspedes e 
que os 70 mil participantes 
na WS gastem um total de 
64-1 de ouros. 

Mais metro 
e autocarros com 
ajuda tecnológica 

Duas décadas depois da Expo, ainda 
há multidões a correr a zona norte da 
cidade, sobretudo na primeira semana 
de novembro. Neste ano, a Web Summit 
não se fica pelo Altice Arena e pela FIL: 
vai trazer "novas surpresas". Palavra 
de Paddy. A cidade já está a postos. 

Drones 
proibidos e mais 
controlo dos 
participantes 

Apenas a organização e a se-
gurança poderão fazer voar 
drones por cima da FIL e do 
Altice Arena entre os dias 4 
e 8 de novembro. A PSP, em 
colaboração com a Polícia 
Municipal, garante que vai 
manter um "dispositivo de 
segurança centrado na pre-
venção e proatividade" no 
Parque das Nações e tam-
bém no Bairro Alto, no Cais 
do Sodré e perto do Lx Fac-
tory. Apesar de "não ter havi-
do aumento do grau de 
ameaça", serão "implemen-
tadas medidas de segurança 
adicionais, com a delimita-
ção de perímetros e no con-
trolo de visitantes nas entra-
das, através de detetores de 
metais e aparelhos de raio-x 
para garantir a segurança 
de todos os participantes. 
A partir de amanhã, as ruas 
junto à Fil. já estarão corta-
das à circulação automóvel. 

A NOS e a Vodafone reforça-
ram a rede para receber as 
mais de 70 mil pessoas espe-
radas na WS. Na zona do re-
cinto, a NOS reforçou a rede 
oito vezes mais, "o que per-
mite dispensar soluções 
de reforço temporárias e au-
mentar as velocidades de 
acesso a dados", diz fonte ofi-
cial. As aéreas adjacentes 
"estão também cobertas por 
uma rede 5G integralmente 
operacional para demonstra-
ções e pilotos". Com o 5G da  

Vodafone. a startup portu-
guesa Live Electric Tours vai 
fazer uma demonstração do 
novo Renault Zoe, com trans-
missão em streaming no Par-
que das Nações. A operadora 
instalou 3o antenas dentro 
e fora do recinto, duplicando 
assim a capacidade de dados 
da rede móvel. Pelo quarto 
ano consecutivo parceira tec-
nológica da WS, a Altice "tem 
grandes novidades", mas só 
vai revelá-las no arranque 
da cimeira. 

O Metro de Lisboa e a Carris 
vão reforçar o serviço nos 
dias da Web Summit. O me-
tro vai funcionar com seis 
carruagens em todas as 
linhas entre as 06.30 e a 
01.30, nos quatro dias, com 
oferta reforçada nas linhas 
verde e vermelha na hora 
de ponta. A Carris vai ter 
mais autocarros nas carrei-
ras 728 e 744 e ainda vai 
testar três linhas especiais 
de autocarros, que vão utili-
zar computadores quânti-
cos para fugir ao trânsito, 
com destino ao Parque das 
Nações, entre terça e quinta. 
As duas empresas, em con-
junto com a CP, têm passes 
especiais de um, três e cinco 
dias, com descontos entre 
14% e 53%, para desloca-
ções ilimitadas em Lisboa, 
Cascais e Sintra na próxima 
semana. 

Textos de: Ana Marcela, 
Ana Margarida Pinheiro 
e Diogo Ferreira Nunes 

Redes e wi-ff  NOS e Vodafone 
reforçam rede e fazem pilotos 5G 
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Aeroporto 
Montijo 
preso 
por uma 
surpresa de 
dez milhões 

IMPACTO AMBIENTAL A Compra 

de barcos para a Transtejo 
é um ponto de discórdia, 
depois da luz verde que obriga 
a gestora aeroportuária ANA a 
zoo medidas compensatórias 
para o ambiente e impõe 
um pacote financeiro 
de 48 milhões de euros. 

ENTREVISTA — P. 27 

André Jordan 
"Portugueses 
têm grande 
complexo 
em relação 
ao turismo" 

EMPRESÁRIO AOS 85 anos, o 
criador da Quinta do Lago 
lançou um livro de memórias 
que começa na Polónia e vai 
até aos Estados Unidos. Ao 
Dinheiro Vivo, o pai do turismo 
português recorda episódios 
do passado e deixa conselhos 
aos líderes do futuro. 

INVESTIMENTO — P. 25 

"Privatizações em 
Angola são excelente 
oportunidade 
para empresários 
portugueses" 
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EMBAIXADOR CARLOS ALBERTO 

FONSECA sublinha "medidas 
adotadas nos últimos dois anos 
que dão garantias de incentivos 
e certeza jurídica". 
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"A penalização 
imposta 
aos bancários 
em Portugal 
foi excessiva" 

ECONOMIA — P. men COMPRAS — P. 26 e 30-31 TRABALHO — R 13 

  

Fazer reformas 
estruturais em fim 
de mandato 
rouba votos 

Há vida depois do 
brexit: desconto 
de IVA vai atrair 
turistas 

Siza Vieira tem lugar 
na concertação 
social - ao lado 
de Ana M. Godinho 
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RTP 1

 	Duração: 00:02:57

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 83279492

 
01-11-2019 20:30

1 1 1

A Madeira está a perder turistas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=605fdbcd-ea5d-483e-ba42-

a055b3aaa2fb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Madeira está a perder turistas. Em 8 meses, a região ficou com menos 140 mil visitantes. A perda
de turistas parece estar ligada a sucessivas falências de companhias aéreas.
Declarações de António Almeida, Professor Universitário.

 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2019-11-01 21:17
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2019-11-02 08:19
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2019-11-02 08:19
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2019-11-02 12:39
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RTP 3

 	Duração: 00:02:11

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 83277942

 
01-11-2019 16:46

1 1 1

Segurança dos trilhos da Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7123261b-251b-4df2-873a-

251343d970d8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A derrocada na Madeira desta semana, a 2ª em poucos dias, motivou o arquipélago a retomar o
debate sobre os cuidados necessários em percursos como o do Caldeirão Verde. Os guias de montanha
reconhecem que é difícil prever estes acidentes naturais e dizem também que podem acontecer
noutros trilhos da ilha.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2019-11-01 17:13
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O SORE 

FERNANDO 
MEDINA 
PRES. C. M. LISBOA 

.,41Pk 

A conferência 
Web Summit de-
verá representar 
um impacto de 10 
milhões de euros 
apenas no setor 
do alojamento lo-
cal em Lisboa. 

ANA MENDES 
GODINHO 
MINISTRA DO TRABALHO 

Precários do Es-
tado lamentaram 
ontem que o pro-
grama do Execu-
tivo não faça 
qualquer referên-
cia à sua integra-
ção nos quadros. 
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Região tem de aumentar a capacidade de retenção de água, diz líder da AMAL 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE 

Municípios preocupados 
com a escassez de água 
MEDIDA O  Novo 
presidente da AMAL 
admite dessalinização 
JOSÉ CARLOS EUSÉBIO 

A
ntónio fina foi ontem 
eleito presidente da Co-
munidade Intermunici-

pal do Algarve - AMAL. Ao CM, 
o autarca olhanense define 
como prioridades para o seu 
mandato as questões das altera-
ções climáticas, saúde, mobili-
dade e gestão do território. 

Segundo António Pina, a re-
gião tem de aumentar "a capa-
cidade de retenção de água", o 
que pode passar por "novas 
barragens ou alargamento das 
atuais", devendo ainda ser ana-
lisada a possibilidade de "des-
salinização" da água do mar. 

O autarca considera que o es -
tudo feito pela AMAL sobre a 
adaptação ás alterações clima - 
ticas "foi um marco", devendo 
agora ser "repercutido nos ins - 
trumentos de gestão do territó-
rio". A esse nível, os municípios  

"vão elaborar a sua própria pro-
posta" de revisão cio plano de 
ordenamento da orla costeira, 
em vez de aceitarem que seja 
apenas a Administração Central  

a desenvolver o referido pro-
cesso. Na área da saúde, Pina 
promete "batalhar" pela cons-
trução do hospital central e pela 
melhoria dos serviços de saúde,  

PORMENORES 

Eleito pelos autarcas do PS 
António Pina foi eleito com os 
votos a favor dos presidente de 
câmara do PS e a abstenção dos 
dos do PSD e da CDU. Substitui 
no cargo o tavirense Jorge Bo-
telho, que foi eleito deputado e 
depois nomeado secretário de 
Estado da Descentralização e 
da Administração Local. 

Importância do turismo 
O novo presidente da AMAL 
destaca a importância do turis-
mo, que é o principal setor eco-
nómico do Algarve, registar "um 
crescimento este ano". Mas fri-
sa que "vivemos num Mundo al-
tamente competitivo e essa in-
dústria tem de ser defendida". 

enquanto, ao nível dos trans -
portes, considera essencial de-
finir "quem fica com a gestão" 
cio troço cla EN125 que continua 
por requalificar no Sotavento. o 
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Golfe da premi 
ao Algarve 

% .4 

O SUL DE PORTUGAL VENCEU GALARDÃO 
A NÍVEL MUNDIAL, APÓS VOTAÇÃO 
DE 700 OPERADORES TURÍSTICOS 
DE MAIS DE 60 PAÍSES. A REGIÃO 
É O LOCAL PREFERIDO PARA 2020, 
DEPOIS DE TER ALCANÇADO 
O TÍTULO EUROPEU EM 2006 E 2014 

f. 

NI 

ais de 700 
operadores 
turísticos pro-
venientes de 

60 países decidiram eleger o Algar-
ve como o Melhor Destino de Golfe 
do Mundo para 2020. A distinção foi 
atribuída pela Associação Interna-
cional de Operadores de Turismo de 
Golfe (IAGTO), no âmbito da 20.a 
edição dos IAGTO Awards, que de-
correu em Marraquexe, Marrocos. 

Esta é  a  terceira vez que  a  região 
é distinguida pela Associação, tendo 
em 2006 e 2014 alcançado o título  

de Melhor Destino de Golfe da Euro-
pa. Segundo  a  Associação de Turis-
mo do Algarve, "entre os diversos fa-
tores que permitiram chegar ao 
topo da votação contam-se  a  quali-
dade  e a  diversidade das infraestru-
turas que o Algarve oferece para  a 
prática de golfe,  a  facilidade de 
acesso ao destino através da exis-
tência de ligações frequentes com o 
aeroporto de Faro  e a  relação cus-
to/benefício". 

João Fernandes, o presidente da 
entidade algarvia, acrescenta outros 
argumentos:  "A  ampla seleção de  

opções de alojamento,  a  beleza na-
tural da região, o bom clima que per-
mite jogar golfe ao longo de todo o 
ano e, ainda,  a  enorme variedade de 
atracões  e  motivações adicionais". 

Já Peter Walton, presidente da 
IAGTO, realçou que "o Algarve sem-
pre colocou  a  experiência dos visitan-
tes de golfe no topo da sua agenda': 

AO LONGO DO ANO 
Os 40 campos de  golfe da região, si-
tuados entre Lagos e o rio Guadia-
na, na fronteira com Espanha, per-
mitem uma experiência ao longo  de 
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INGLESES 
TROUXERAM 
MODALIDADE 
O golfe foi introduzido em Portugal pela 

colónia inglesa que vivia no Porto e se de-

dicava à produção e comércio do vinho do 

Porto. Em 1890 foi criado, em Espinho, o 

Oporto Niblicks Club. Já em Lisboa, o Lis-

bon Sports Club foi fundado em 1922 por 

funcionários britânicos das companhias 

de telefones e dos transportes ferroviários. 

A vida destes dois clubes, bem como os de 

Miramar e de Vidago, inaugurados em 

1934, definiram a vida da modalidade nos 

• primeiros anos em Portugal. 

e 
e e e 

a 

I 
1 

todo o ano, resultado de um clima 

ameno. 

O início da prática da modalida-

de na região data da década de 

1930, quando o primeiro percurso de 

nove buracos foi construído por in-

 

OPERADORES 
DE TURISMO 
DÃO PRÉMIO 

À REGIÃO 

gleses perto de Portimão. Agora são 

quatro dezenas de campos à esco-

lha, com diferentes perfis e caracte-

rísticas. Muitos já foram palco de 

torneios internacionais PGA, do 

qual o Portugal Open ou o Portugal 

Masters são exemplo. 

A Penina, os campos da Quinta do 

Lago, Vale do Lobo e Vilamoura são 

dos mais conhecidos. Na lista anual 

da revista `Golf World, que mapeia o 

ranking dos melhores campos na 

Europa, surge, classificado em quar-

to lugar, o Monte Rei Golf & Country 

Club. Fica em Vila Nova de Cacela. 
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NEGATIVO

POSITIVO

Polícia Judiciária detém 
suspeitos para extradição
A Polícia Judiciária, atra-
vés da Unidade de Informa-
ção de Investigação Criminal, 
desencadeou uma operação 
no Algarve, no dia 21 de ou-
tubro, com o objetivo de dar 
cumprimento a mandados de 
detenção europeus (MDE), 
pendentes contra dois indiví-
duos estrangeiros, um irlan-
dês e um luso-francês, com 
idades compreendidas entre 

os 46 e os 74 anos. O cidadão 
irlandês foi requerido pelas 
autoridades irlandesas por 
ser suspeito da prática de um 
crime de pornografia de me-
nores. O indivíduo, que já ti-
nha cumprido pena por cri-
mes semelhantes nos Esta-
dos Unidos, regressou à sua 
terra natal, onde voltou a co-
meter novo crime. Deslocou-
-se depois para o sul de Por-

tugal, onde veio a ser loca-
lizado e detido. Presente ao 
Tribunal da Relação compe-
tente, foi-lhe aplicada a me-
dida de coação de prisão pre-
ventiva até ser entregue à au-
toridade requerente. Já o ci-
dadão luso-francês foi con-
denado a 18 meses de prisão 
pela prática dos crimes de 
burla, fraude e abuso de con-
fiança, praticados entre maio 

de 2010 e outubro de 2012. 
Tendo regressado recente-
mente a Portugal, juntamen-
te com a família, veio tam-
bém a ser localizado e detido 
no Algarve. Presente ao Tri-
bunal da Relação competen-
te, ficou a aguardar pelos ul-
teriores termos do processo 
de extradição em prisão pre-
ventiva até ser entregue à au-
toridade requerente.

ISILDA 
GOMES
Presidente 
da Câmara 
Municipal 

de Portimão

JOAQUIM 
PERES

Presidente 
da Águas 

do Algarve

O município de Portimão requalificou as Escolas Básicas de 
Chão das Donas, Coca Maravilhas e Major David Neto, que 
no total acolhem cerca de mil crianças, com um custo total 
de obras de 475325,03 euros. A intervenção teve uma com-
participação comunitária aprovada, no âmbito do Fundo Eu-
ropeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no valor de 
203306,50 euros. As obras enquadram-se num dos eixos prio-
ritários do Programa Operacional CRESC Algarve 2020.

A Águas do Algarve ganhou um prémio devido ao seu Pla-
no de Eficiência e de Produção de Energia (PEPE), relativo 
ao período 2018/19. Este galardão é atribuído anualmente 
às empresas do Grupo Águas de Portugal, com vista ao reco-
nhecimento e valorização da eficiência energética.  A entre-
ga do galardão ocorreu dia 22 de outubro, no Centro Cultural 
de Belém, em Lisboa. A distinção sublinha o trabalho que, no 
âmbito da eficiência energética e produção própria de ener-
gia, vem sendo desenvolvido pela empresa.

ALEXANDRA 
GONÇALVES

Investigadora 
e professora 

da UAlg

A investigadora e professora da Universidade do Algarve é 
nova diretora da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Tu-
rismo (ESGHT) da Universidade do Algarve. A tomada de 
posse teve lugar ao final da manhã de quarta-feira, dia 30 de 
outubro, numa cerimónia aberta a toda a comunidade acadé-
mica. Alexandra Gonçalves foi Diretora Regional da Cultura 
entre dezembro de 2013 a 2018.

Filmes promocionais do Algarve
brilharam no festival ART&TUR
O filme promocional «Algar-
ve Bonito por Natureza» de-
dicado a Monchique, da cam-
panha de sensibilização com 
o mesmo nome desenvolvida 
pela agência Comunica.me 
para a Região de Turismo do 
Algarve (RTA), foi premiado 
na 12ª edição do Festival In-

ternacional de Cinema de Tu-
rismo ART&TUR, que decor-
reu em Torres Vedras, de 22 
a 25 de outubro. Este certa-
me pretende dar a conhecer 
as melhores produções au-
diovisuais de turismo reali-
zadas em Portugal e no mun-
do. No total estiveram 331 

filmes a concurso, sendo 219 
filmes submetidos à compe-
tição internacional e 112 fil-
mes submetidos à competi-
ção nacional. Realizado por 
Eduardo Sousa, «Algarve Bo-
nito por Natureza» concor-
reu na competição nacional 
da secção TourFilm, dedica-
da a produções audiovisuais 
de promoção turística, e foi 
distinguido pelo júri do fes-
tival com o 2º prémio na ca-
tegoria de Ecoturismo.

Já o filme promocional 
da Grande Rota do Guadia-
na (GR15), lançado pela As-
sociação Odiana no início 
de 2019, arrecadou o 1º lu-
gar na competição nacional, 
categoria de Turismo Ati-

vo. Tratou-se de um traba-
lho conjunto com a empresa 
«Pequena Túlipa» e os mu-
nicípios de Alcoutim, Castro 
Marim e Vila Real de Santo 
António. Por fim, o novo fil-
me promocional «Tavira ge-
nuína e inspiradora», finan-
ciado pelo programa CRES-
CE Algarve 2020, alcançou o 
primeiro lugar na categoria 
gastronomia. O filme, produ-
zido pela Slideshow, foi vota-
do pelo júri internacional do 
Festival que integrou 25 pe-
ritos de 15 países. Também o 
vídeo «À conquista do pau de 
sebo», relativo às Festas de 
Santa Luzia e produzido pelo 
«PlanoAlto», mereceu a esco-
lha do diretor do Festival.
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Faro acolhe o 
8º Congresso da 
APECATE sob o 
mote «Turismo e 
Democracia»

Maria Simiris
maria.simiris@hotmail.com 

O objetivo é criar um fórum 
de discussão, com mais de 
duas centenas de especialis-
tas, de maneira a antecipar 
tendências no sector do tu-
rismo. «Escolhemos um tema 
que achamos que é pertinen-
te e que faz sentido na atual 
sociedade e no ritmo de mu-
dança que esta mesma so-
ciedade tem. Decidimos que 
é deveras importante con-
tinuar a reflexão sobre o tu-
rismo. Há um grande desa-
fio para o mundo em geral, 
e em particular para Portu-
gal, que é perceber quais são 
as novas tendências e o que é 
que vai ser o século XXI», afir-
mou António Vidal, presiden-
te da Associação Portuguesa 
de Empresas, de Congressos, 
de Animação Turística e de 
Eventos (APECATE), no Sa-
lão Nobre da Câmara Munici-
pal de Faro, na segunda-feira, 
dia 28 de outubro. Vidal veio 
à capital algarvia apresentar 
o 8º Congresso da APECATE 
que terá lugar na Universi-
dade do Algarve e na Escola 
de Hotelaria e Turismo do Al-
garve, entre os dias 6 e 8 de 
fevereiro de 2020.

Segundo o dirigente, o 
ponto de partida para os tra-
balhos será «perceber qual o 
modelo de sociedade que que-
remos para viver em Portugal 
e o que é que temos de ofere-
cer ao mundo. Há temas de-
terminantes que continuam 
como a qualificação, o novo 
olhar para as questões do or-
denamento e a sustentabilida-
de. Estes serão os temas cen-
trais» do evento. «Turismo e 
democracia são dois concei-
tos que se têm de entender, 
por isso, temos de perceber 
como é que cada um contribui 
para o outro», rematou.

Ainda em relação à temá-
tica escolhida, Fátima Cata-
rina, vice-presidente da Re-
gião de Turismo do Algarve 
(RTA), no uso da palavra, re-
feriu que se trata de uma es-
colha «de enorme pertinên-
cia, uma vez que o sector do 
turismo enfrenta hoje enor-
mes desafios, novos modelos 
de negócio, novos mercados, 
novas necessidades e novas 
realidades». 

«A atividade turística 
permite a aproximação entre 
os povos e entre regiões dis-
tintas. É a indústria da paz. 
A liberalização, a globaliza-
ção e a abertura das econo-

mias criou novas oportunida-
des para os vários territórios 
e povos. Várias são as dimen-
sões que podem ser analisa-
das no âmbito deste grande 
tema que é o turismo e a de-
mocracia», considerou.

Uma linha de pensamen-
to que Rogério Bacalhau, pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Faro acompanhou. «Quan-
do falamos sobre turismo, nin-
guém sabe como vai ser o sec-
tor daqui a 10 anos. O que se 
sabe é que a mobilidade das 
pessoas vai aumentar, fruto 
da evolução tecnológica e dos 
meios de transporte. Este é 
um tema que está na ordem do 
dia e que estará nos próximos 
anos e décadas. Precisamos de 
uma atenção redobrada para 
perceber quais serão as ten-
dências para não sermos ul-
trapassados. Estamos perante 
uma região cuja principal ati-
vidade e cujo principal ren-
dimento é o turismo. Não po-
demos perder esse comboio e 
por isso há que antecipar o fu-
turo», disse.

Questionado pelo «barla-
vento» sobre qual o motivo 
que levou a autarquia a que-
rer acolher este certame no 
concelho de Faro, Rogério Ba-
calhau explicou que se inse-
re numa estratégia com o ob-
jetivo de aumentar o turis-
mo no município. «Um cres-
cimento que tem de ser feito 
de forma sustentável, propor-
cionado aos operadores for-
mação e contacto com outras 
entidades. Trabalhamos há 
quase uma década para que 
Faro seja um concelho com 
atividade turística e o facto 
da APECATE nos ter contac-
tado é uma grande oportuni-
dade para que, em conjunto, 
possamos debater estes te-
mas. Operadores e parceiros 

têm de ser complementares 
uns dos outros e não concor-
rentes. Um operador forte no 
Algarve transforma a região 
numa potência com maior ca-
pacidade turística e é isso que 
queremos transmitir», res-
pondeu o autarca.

Além disso, na opinião 
do edil farense, o Congresso 
é também importante para o 
problema crónico que não só 
o Algarve tem vindo a sentir, 
a falta de recursos humanos. 
«Esta é uma questão ainda 
mais importante quando que-
remos um turismo de quali-
dade. Para isso precisamos de 
ter equipamentos com quali-
dade e recursos humanos for-
mados. O turista de hoje exi-

ge, e este congresso é também 
uma forma de potenciar isso 
mesmo, o saber como se faz 
e o uso de novas tecnologias».

Ao «barlavento» Antó-
nio Vidal enalteceu o valor do 
evento para a região. «O Al-
garve tem de trabalhar com o 
turismo e a APECATE repre-
senta o sector determinante. 
Somos o sector que trabalha 
as experiências, as pessoas e 
que as motiva a escolherem o 
destino. As pessoas não vêm 
para o Algarve para o hotel 
específico. Os turistas vêm 
porque a região lhes ofere-
ce uma série de experiências. 
O principal são as vivências 
e isso é o meu sector que faz 
através dos eventos, dos con-

gressos e da animação turísti-
ca. É o cimento que estrutura 
o todo o sector», considerou.

Apesar de ainda não po-
der revelar as novidades, o 
presidente da Associação, 
desvendou ao «barlavento» 
que espera juntar em Faro 
cerca de 250 especialistas. 
Além disso, o congresso irá 
contar com «um convidado 
especial. Será feita uma in-
tervenção de fundo com uma 
reflexão sobre as tendências 
mundiais da sociedade, do 
turismo e da democracia. O 
exercício da democracia im-
plica um turismo consciente 
e são estas questões que se-
rão colocadas de uma manei-
ra que promova a cidadania».

Associação Portuguesa de Empresas, de Congressos, 
de Animação Turística e de Eventos (APECATE) ruma à 
Universidade do Algarve e à Escola de Hotelaria e Turismo 
do Algarve, entre os dias 6 e 8 de fevereiro de 2020
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Carlos Baía, António Vidal, Rogério Bacalhau e Fátima Catarino

António Vidal e Rogério Bacalhau
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Roupa Vegan 
de São Brás
faz sucesso P5

Pintor algarvio 
realista brilha 
além fronteiras P4

Festival LUZA deixa  
Loulé para iluminar Faro P12

Arranca primeira rent-a-car 
100 por cento elétrica P13

Jovem coach  
quer criar 
«estrelas»
empresariais

«Turismo e 
Democracia» 
prevê futuro
do sector

Nas redes sociais, onde todos os 
dias interage com milhares de se-
guidores, Ana Martins, 27 anos, está 
a lançar um novo desafio. Quer en-
sinar jovens empresários a criar e 
gerir uma marca pessoal, orientar 
a carreira, projetos e inciativas de 
marketing digital. P8

Oitava edição do Congresso da  
Associação Portuguesa de Empre-
sas, de Congressos, de Animação 
Turística e de Eventos (APECATE) 
vai juntar mais de duas centenas 
de especialistas, no início de feve-
reiro de 2020 na capital algarvia.  
Objetivo do encontro é antecipar 
tendências e perceber qual o rumo 
do principal sector da economia  
algarvia. P7
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Londres prepara-se para receber a maior WTM de sempre
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2019

Meio: Ambitur Online Autores: Inês Gromicho

URL: https://www.ambitur.pt/londres-prepara-se-para-receber-a-maior-wtm-de-sempre/

 
No ano em que comemora o seu 40º aniversário, a World Travel Market (WTM) espera a maior edição
de sempre, prevendo a visita de mais de 50 mil profissionais do turismo, 11 mil buyers, cinco mil
expositores e três mil membros de imprensa de mais de 180 países. Isso mesmo confirmou à Ambitur
Simon Press, senior exhibition director da WTM, que explicou que estes expositores irão ocupar mais
de 42 mil metros quadrados no ExCeL Centre London entre hoje, dia 4, e 6 de novembro.
 
Simon Press
 
Portugal marcará presença uma vez mais e, de acordo com o responsável, é já "crucial" para a WTM
London. Isto porque "o turismo para as principais cidades de Lisboa e Porto nunca esteve tão em alta,
e cada vez mais jovens preferem city breaks curtos para lugares como estes. O Algarve e a Costa
Atlântica do país continuam extraordinariamente populares junto dos turistas de todo o mundo com a
sua combinação de praias, alternativas de desporto e vilas autênticas", sublinha.
 
Simon Press avança que serão mais de 150 entidades a representar Portugal na WTM London deste
ano, um número "sem precedentes", desde entidades de turismo nacionais, operadores turísticos,
companhias aéreas, empresas e destinos. E observa que são algumas as organizações que estarão
presentes no evento de 2019, especialmente hotéis e marcas que zonas tradicionalmente menos
turísticas. "Portugal tem investido no sucesso da WTM London e, em troca, o evento proporciona-lhe a
plataforma para se desenvolver ainda mais no mercado turístico global", frisa o responsável.
 
Novidades em 2019
Todos os anos a busca pela inovação está presente em cada edição da WTM London e, todos os anos,
uma equipa dedicada analisa aquilo que os visitantes querem deste evento para que lhes possa
oferecer a "melhor experiência possível", assegura Simon Press.
 
Este ano, uma data comemorativa, haverá eventos e festas nas "Regional Inspiration Zones", desde
iguarias culinárias vindas da Ásia a bailarinos da América do Sul, criando um ambiente festivo. Outra
novidade é a London Travel Week, um festival de sete dias que se realiza na cidade e que inclui
eventos que poderão interessar a toda a indústria do turismo. Londres torna-se assim "o centro do
universo da indústria turística durante a WTM", um verdadeiro "hub turístico".
 
Simon Press destaca ainda o programa de conferências deste ano e a presença de personalidades
como Simon Vincent, presidente da Hilton Hotels para a Europa, Médio Oriente e África que, no dia 4
de novembro, altura em que a cadeia comemora o seu 100º aniversário, estará no palco global; ou de
Shai Weiss, CEO da Virgin Atlantic, que marcará presença no dia 5 para debater o futuro da aviação. A
não perder também debates com a easyJet, Celebrity Cruises e a OMT.
 
Recorde-se que, em 2018, a WTM gerou 3,4 mil milhões de libras (cerca de 3,9 mil milhões de euros)
em contratos no setor turístico. E a edição do ano passado bateu recordes no número de participantes
e buyers, com mais de 3,5 mil milhões de libras de negócios acordados.
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Inês Gromicho, em Londres, com o apoio da easyJet
 
Inês Gromicho
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365 Algarve convida a descobrir sabores, caminhos e música no próximo fim-de-
semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/11/2019

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7b7362b7

 
Entre 8 e 10 de novembro, a programação cultural do  365
Algarve  propõe uma descoberta da história e património cultural e natural da
região através dos seus sabores, percursos na paisagem e concertos.
 
O primeiro convite para esta viagem sensorial é lançado pelo
Festival da Comida Esquecida, a 8 de novembro, sexta-feira, com Momentum - Da
Floresta ao Prato, Uma Experiência Sensorial , no Convento do Carmo, em
Lagoa. O Momentum é um jantar e, simultaneamente, uma experiência
culinária inovadora, cujos menus se inspiram nas temáticas da recuperação
da biodiversidade, no fortalecimento de ecossistemas e na sustentabilidade
ambiental, refletindo, igualmente, os ciclos de produção tradicionais, a
identidade do território, a utilização de produtos de proximidade, assim como o
seu tratamento nas cozinhas. No espaço da antiga capela do Convento do Carmo, vai-se
poder experimentar uma atmosfera de mistério que evoca as antigas
vivências deste lugar. No dia seguinte, sábado, o Momentum acontece no Museu do Traje, em São
Brás de Alportel.
 
Sábado é também o dia em que a carrinha pão de forma de  (A)
Prender-me no Algarve  regressa à circulação,
agora no Parque Municipal do Sítio das Fontes, em Estômbar, propondo uma
viagem pelo património, costumes e musicalidades através de uma visita
encenada. Em Silves, o Convento do Paraíso recebe também no sábado, 9 de
novembro, e novamente no domingo, mais uma edição do  Jazz nas Adegas , com concertos
realizados na casa dos produtores de vinhos, desta vez a cargo dos algarvios Low
Tech Groove.
 
A 10 de novembro, domingo, é tempo de  Em Canto pela
Argarviana , que, em Monchique, apresenta a  Festa da Castanha .
Um passeio pelo Trilho dos Moinhos que dá a conhecer o potencial da
região enquanto destino de turismo de natureza, e um concerto do Grupo Coral
Ossónoba fazem parte do programa desta festa.
 
Daniel Pina
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365 Algarve propõe descobrir sabores, caminhos e música
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/11/2019

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3ac28e01

 
Entre 8 e 10 de novembro a programação cultural 365 Algarve propõe uma descoberta da história e
património cultural e natural da região através dos seus sabores, percursos na paisagem e concertos.
 
O primeiro convite a esta viagem sensorial é lançado pelo Festival da Comida Esquecida a 8 de
novembro, sexta-feira, com Momentum - Da Floresta ao Prato, Uma Experiência Sensorial, no
Convento do Carmo, em Lagoa.
 
O Momentum é um jantar e, simultaneamente, uma experiência culinária inovadora, cujos menus se
inspiram nas temáticas da recuperação da biodiversidade, no fortalecimento de ecossistemas e na
sustentabilidade ambiental, refletindo, igualmente, os ciclos de produção tradicionais, a identidade do
território, a utilização de produtos de proximidade, assim como o seu tratamento nas cozinhas.
 
No espaço da antiga capela do Convento do Carmo, poder-se-à experimentar uma atmosfera de
mistério que evoca as antigas vivências deste lugar.
 
Já no dia seguinte, sábado, o Momentum acontece no Museu do Traje, em São Brás de Alportel.
 
Sábado é também o dia em que a carrinha pão de forma de (A) Prender-me no Algarve regressa à
circulação, agora no Parque Municipal do Sítio das Fontes, em Estômbar, propondo uma viagem pelo
património, costumes e musicalidades através de uma visita encenada.
 
Em Silves, o Convento do Paraíso recebe, ainda no sábado, 9 de novembro, e novamente no domingo,
mais uma edição do Jazz nas Adegas - concertos realizados na casa dos produtores de vinhos - desta
vez a cargo dos algarvios Low Tech Groove.
 
Em 2013, os Low Tech Groove iniciaram uma viagem pelos caminhos do groove, percorrendo
diferentes estilos musicais, como o jazz, o funk, os blues e a bossa nova. Essa aventura continua e é a
partir dela que vão criando uma diversificada herança sonora, base das suas criações musicais.
 
A 10 de novembro, domingo, é tempo de Em Canto pela Argarviana, que, em Monchique, apresenta a
Festa da Castanha.
 
Um passeio pelo Trilho dos Moinhos, que dá a conhecer o potencial da região enquanto destino de
turismo de natureza, e um concerto do Grupo Coral Ossónoba fazem parte do programa desta festa.
 
A 4ª edição do 365 Algarve decorre de outubro de 2019 a maio de 2020 e o ciclo de programação
parte de uma ideia de território enquanto paisagem à escala humana, que se pode percorrer a pé. Um
conceito desde logo associado à Europa, um continente onde as ligações são feitas à distância de uma
caminhada, e que constitui o fio condutor desta edição: a profunda ligação humana ao território, quer
física quer metaforicamente.
 
São mais de 400 iniciativas culturais que o 365 Algarve vai promover por toda a região e que incluem
mais de uma centena de concertos, cerca de 50 espetáculos de teatro e cerca de cem ações
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relacionadas com o património da região, entre outros eventos.
 
[Additional Text]:
A-prender-me-no-Algarve-365
Print Icon
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