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A1 ALUT desafia uma centena de atletas a correr 300 km na Via Algarviana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2019

Meio: Postal do Algarve Online Autores: Stefanie Palma

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=74cfbcb7

 
Perto de uma centena de atletas preparam-se para percorrer o Algarve de uma ponta a outra, a partir
do próximo dia 28 de novembro e até 1 de dezembro
 
Perto de uma centena de atletas preparam-se para percorrer, a partir do próximo dia 28 de novembro
e até 1 de dezembro, os 300 quilómetros da terceira edição do ALUT - Algarviana Ultra Trail, a prova
de trail running contínua mais longa de Portugal que tem o seu ponto de partida em Alcoutim junto ao
Rio Guadiana e o final no Cabo de São Vicente, em Sagres, no concelho de Vila do Bispo.
 
A prova, que atravessa o Algarve de uma ponta à outra e conta com 6680 metros de desnível positivo
ao longo dos 300 quilómetros, tem 92 atletas inscritos (de um limite máximo de 100 possíveis), dos
quais 20 constituem as cinco equipas de quatro elementos (que vão começar a prova 30 minutos
depois dos atletas que competem de forma individual).
 
Dos 92 competidores, dez são atletas femininas (nove delas a solo) e embora a maioria dos inscritos
sejam portugueses (68), o ALUT vai contar com atletas oriundos de países como Espanha (11), França
(5), Polónia (3), Inglaterra (2), Escócia (1), Brasil (1) ou Uruguai (1).
 
Quem também estará de volta para participar no ALUT é um velho conhecido dos caminhos do Algarve
mais interior e genuíno.
 
João Oliveira, ultramaratonista do Chaves Run Team - Associação Desportiva Dragões de Chaves,
regressa ao Algarve para defender os títulos nas duas edições anteriores da prova. Em 2018, precisou
de apenas 41 horas e 40 minutos (menos 1h24 do que no ano anterior) para chegar ao final de uma
prova que tem 72 horas como tempo limite previsto para a sua conclusão.
 
Uma Ultra que oferece dificuldades além da distância e da altimetria
 
O ALUT é a prova de trail running mais longa em Portugal, mas essa não é a única dificuldade que os
atletas vão enfrentar. Apesar de ser um percurso com um desnível relativamente baixo (6680 metros
de desnível positivo) para a distância (300 quilómetros), o facto de ser percorrido nesta altura do ano
oferece dificuldades como a grande amplitude térmica.
 
Slide 1 of 5.slider-slide   img { width: 100%; display: block; }
 
.slider-slide   img:focus { margin: auto; }
"O ALUT foi pensado para o mês de novembro para ir de encontro com dois dos seus objetivos
principais: o objetivo da promoção do território e o objetivo desportivo e competitivo. É um mês em
que todo o hemisfério Norte está em condições climatéricas adversas e queremos mostrar que aqui,
no Algarve, em plena época baixa, estão reunidas todas as condições para a prática desportiva",
refere Germano Magalhães, da Algarve Trail Running (ATR), responsável pela organização da prova.
 
"No entanto, esta altura é também de grande incerteza no que diz respeito à meteorologia, porque
nunca podemos saber de antemão se teremos uma prova com calor, muito frio ou chuva, por
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exemplo, e isso acrescenta dificuldade aos atletas naquilo que é a preparação e também a gestão da
prova", acrescenta.
 
Uma prova que dá a conhecer um Algarve interior
 
Além da vertente competitiva, o ALUT regressa para esta sua terceira edição com um objetivo de
consolidar o evento mas também de continuar a promoção do Algarve enquanto destino, em particular
do interior, bem menos conhecido e mais genuíno, e estimular assim a coesão territorial da região.
 
"Existe um Algarve ainda continua por descobrir e a melhor forma de descobrir um local é percorrê-lo.
Esse foi e continua a ser o mote principal do ALUT, dar a conhecer um Algarve longe das praias, ao
longo da Via Algarviana, percorrendo 300 quilómetros", explica Bruno Rodrigues, diretor da prova e
um dos seus mentores. "A forma genuína e pura com que as diferentes populações atravessadas pelo
percurso recebem os atletas é a maior recompensa e a forma de tornar, juntamente com as diferentes
paisagens atravessadas, esta prova muito especial", acrescenta aquele responsável.
 
Também João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), considera que "a
Natureza, o Desporto, a Cultura e as tradições das vilas e aldeias da serra são importantes eixos da
promoção do Turismo do Algarve e, pelas suas características, e ao estar ancorado em todos estes
eixos, o ALUT é sem dúvida um evento muito relevante para a região". "Esta prova vem contribuir
para a projeção de um território rico em experiências, seja qual for a altura do ano, e vem, acima de
tudo, promover a valorização turística do interior da região", acrescenta.
 
Germano Magalhães, da ATR, convida por isso todos, atletas ou não, a fazer parte desta prova que é
também uma experiência única: "O ALUT não se explica, sente-se. Não há maneira de o descrever em
textos ou imagens, só há mesmo uma única hipótese de se sentir o ALUT: é estar lá. É sentindo o que
os atletas sentem no percurso, nas Bases de Vida. É mais que uma prova, é uma experiência. Uma
experiência única para atletas, voluntários e público em geral".
 
(SP/CM)
 
Stefanie Palma
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A3

"Estrangulamento do aeroporto já leva à recusa de dois milhões de passageiros por
ano", alerta presidente da AHP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2019

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Sónia Bexiga

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d7c75156

 
Para a AHP, o futuro, sobretudo nos próximos três anos, será de abrandamento, o qual terá de ser
compensado pela promoção e o aumento da estada média.
 
Durante os próximos três dias, Viana do Castelo recebe o 31.º Congresso Nacional da Hotelaria e
Turismo, promovido pela AHP - Associação da Hotelaria de Portugal. Sob o mote "Portugal: Preparar o
Amanhã", os mais diversos players, direta ou indiretamente ligados a este universo, são desafiados a
debater os principais desafios que se colocam ao futuro do Turismo em Portugal.
 
Em entrevista ao Jornal Económico, Raul Martins, presidente da AHP, antecipa as grandes temáticas
que vão ser debatidas, fazendo, entre outros, um ponto de situação quanto ao plano de investimento
hoteleiro em curso para o país mas sobretudo em Lisboa; e ainda sobre a opção Montijo para o
próximo aeroporto e o seu impacto.
 
Os hoteleiros reúnem-se no 31.º Congresso Nacional para discutir como pode, e deve, Portugal
preparar o amanhã. Mas as escolhas e decisões serão tomadas no presente. Como descreve o atual
momento do setor da hotelaria?
 
Neste momento, na hotelaria, assistimos a um abrandamento do crescimento. A taxa de ocupação,
até agosto de 2019, caiu ligeiramente, cerca de meio ponto percentual, o preço médio que, em 2018
cresceu 7%, até agosto deste ano cresceu apenas 2%, tal como o REVPAR (Preço médio por quarto
disponível ) na hotelaria, que no ano anterior tinha crescido 5% e, até agosto deste ano, cresceu,
também, mas 2%.
 
Devido aos constrangimentos no aeroporto Humberto Delgado, nos próximos três anos poderemos ter
um decréscimo da ocupação, em particular na zona de Lisboa, que terá de ser compensado pelo
aumento da estada média e da receita total.
 
Em matéria de investimento hoteleiro em Portugal, em que ponto estamos? Ainda em fase de
expansão? Particularmente em Lisboa, os investimentos previstos e já anunciados são ajustados à
procura?
 
A procura tem aumentado, é uma realidade, no entanto o crescimento do parque hoteleiro tem sido
moderado e assim irá continuar.
 
A experiência da AHP diz que as aberturas anuais ficam muito aquém das previsões quando se faz um
balanço. No início de 2018, previam-se 61 novos hotéis, maioritariamente nas cidades de Lisboa (25)
e Porto (10). No final de 2018 constatámos que as intenções de aberturas não se confirmaram. Afinal
abriram apenas 26 dos 61 hotéis inicialmente previstos (10 hotéis em Lisboa e no 5 no Porto).
 
Neste ano de 2019, as previsões apontavam para um aumento da oferta, com 65 hotéis em carteira
para este ano. Todavia, no primeiro semestre abriram 17 novos hotéis (sendo 5 na cidade de Lisboa e
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5 na cidade do Porto). No entanto, outras formas de alojamento têm crescido desmesuradamente,
este ano a um ritmo inferior de anos anteriores, mas essa oferta já cresceu 17% em 2019, enquanto
que a oferta de empreendimentos turísticos cresceu apenas 3%. O alojamento local já tem o dobro
das camas da hotelaria.
 
Os investimentos hoteleiros estão ajustados à procura, com o aumento da oferta de camas em
Portugal, tanto em empreendimentos turísticos, como em alojamento local, a taxa de ocupação
continua elevada, o que é um sinal de vitalidade de uma oferta que é adequada.
 
Como estão os hoteleiros a responder aos desafios da Transformação Digital em curso e transversal a
todas as atividades?
 
Os hoteleiros estão atentos à importância da "Transformação Digital" no setor. A própria AHP está a
desenvolver um projeto, o Click2Portugal, que vai ao encontro das necessidades da hotelaria nesta
matéria. Por um lado, tem como objetivo capacitar os hotéis para o digital e, por outro, é a primeira
plataforma agregadora da oferta hoteleira nacional.
 
A plataforma Click2Portugal pretende ser um canal alternativo de reservas, que funciona como
extensão do website próprio dos hotéis, permitindo-lhes alcançar novos potenciais clientes.
 
Em matéria de transportes, como tem sido afetado o setor com o estrangulamento do aeroporto?
Montijo é a melhor solução?
 
Montijo é a melhor solução. O esgotamento do aeroporto Humberto Delgado afeta todo o país, uma
vez que é a principal porta de entrada em Portugal. Portela + Montijo vai permitir passar de 29
milhões passageiros/ano para 50 milhões, o que irá aumento em mais de 30% os turistas que chegam
ao nosso país. O estrangulamento do aeroporto Humberto Delgado, agravado nos próximos anos pelas
obras de remodelação, está a fazer com que já tenhamos de recusar cerca de 2 milhões de
passageiros por ano. A procura aumenta, mas não estamos a conseguir dar resposta. É uma situação
que não pode acontecer e que urge ser resolvida em prol do país e pela sua economia.
 
Que impacto poderá assumir um investimento relevante na ferrovia?
 
O investimento na ferrovia contribuirá decisivamente para aumentar a taxa de ocupação hoteleira nas
regiões do interior e prolongar a estadia média dos turistas, aumentando assim a receita total do
Turismo.
 
Neste encontro dos hoteleiros estarão dois destinos em evidência. Internamente, a região Norte. Que
potencial encerra esta zona e o que se pode perspetivar sobre a sua evolução? Lá fora, o foco aponta
para Espanha. O que está por fazer para concretizar uma "convergência ibérica"?
 
Em 6 anos, o turismo na região Porto e Norte cresceu bastante, bem acima da média nacional e
perspetiva-se que assim continue a ser nos próximos anos. Pelo que é fundamental, e porque estamos
a realizar o Congresso em Viana do Castelo, debater as oportunidades e desafios com que a região se
depara com empresários que apostaram nela, mas também com alguns responsáveis políticos da
região.
 
Quanto à convergência Ibérica, é preciso criar sinergias entre os dois países, a relação entre Portugal
e Espanha quer a nível histórico, quer a nível cultural é imensa e deve ser explorada e mantida. O
investimento na promoção de Portugal em Espanha tem que aumentar, sendo que o principal mercado
externo no Norte é Espanha, e Portugal é o segundo país mais procurado pelo turista espanhol. Mas
porque é que não somos o principal mercado emissor para Espanha? Tendo em conta a proximidade
dos dois países, temos que conseguir captar mais turistas espanhóis e passar a ser o país com mais
turistas.
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Diante deste cenário, como antevê o futuro do setor em Portugal?
 
O futuro, sobretudo nos próximos 3 anos, será de abrandamento. Este abrandamento terá de ser
compensado pela promoção e o aumento da estada média. Portugal tem todas as condições para
competir com os melhores players internacionais e empresários inovadores e bem preparados.
Deparamo-nos com grandes desafios, é verdade, mas estamos na linha da frente dos destinos
mundiais e a nossa notoriedade é evidente. Estamos, por isso, convictos de que o Turismo irá crescer
sustentavelmente, nos próximos anos, em Portugal, podendo crescer, a partir de 2022, até mais 3
pontos percentuais do PIB (Produto Interno Bruto).
 
Ler mais
 
Sónia Bexiga
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Easyjet dispara com resultados 
e entrada nos pacotes de viagens 

EASVJET GANHA MAIS DE 5% 
Valores em libras 

1500 

1350 

1200 
1276,5 1344,5 
18.11-2019 
16h15 16:35 

Fonte: BlOOMberg 

A Easyjet disparou 5%, o maior ga-
nho em mais de um mês. Isto depois 
de a "low-cosi" ter reportado lucros 
para o ano fiscal que ficaram em li-
nha com as estimativas, para além 
de ter anunciado um novo serviço. A 
falência da Thomas Cook abriu espa-
ço no setor dos operadores turísti-
cos e a companhia aérea avançou 
com a Easyjet holidays, que vai ofe-
recer pacotes de viagens. ■ 

5,33% 

easyJet 

Variação este ano: 21,67% 
Valor em bolsa: 
5.340 milhões de libras 
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Viana espera 450 participantes no Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2019

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f0aa13d4

 
O 31.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de
Portugal (AHP), começa hoje em Viana do Castelo e vai reunir 450 participantes, mais do que o
inicialmente previsto.
 
Em 15 de outubro, em Lisboa, o presidente da AHP, Raul Martins, disse que a estimativa era de cerca
de 400 congressistas, "o mesmo número dos outros anos em que o congresso acontece fora de
Lisboa", mas hoje fonte oficial da AHP disse à Lusa que as inscrições estão nos "450 congressistas".
 
O 31.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, que termina na sexta-feira, tem como tema
"Portugal: Preparar o Amanhã".
 
Aquando a apresentação do congresso, em 23 de setembro, em Viana do Castelo, o presidente da
associação anunciou que os cinco principais grupos hoteleiros portugueses (que representam cerca de
140 hotéis e mais de 20 mil quartos em Portugal) iriam participar no primeiro painel do congresso
deste ano, que contará com mais cinco momentos.
 
"Em 2014, Braga foi palco deste congresso, pelo que, cinco anos depois, faz todo o sentido voltar ao
Norte e realizá-lo, pela primeira vez, nesta cidade. Nestes últimos anos, muita coisa mudou, o turismo
cresceu, surgiram projetos inovadores e o Norte tornou-se num dos destinos de preferência e
referência do nosso país, tendo sido o destino que mais cresceu em 2018, com quatro milhões de
hóspedes e quatro milhões de dormidas", destacou o responsável da AHP na ocasião.
 
Organizado pela AHP, a maior associação hoteleira nacional, o congresso tem o apoio da Câmara de
Viana do Castelo.
 
Continuar a ler
 
Raul Martins sublinhou a importância do debate em torno das perspetivas de um setor que "tem ciclos
de expansão e contração, estádios de maturação, concorrência e afirmação de modas, tendências e
destinos".
 
"Os anos mais recentes em Portugal foram os do ciclo de expansão. Que sinais há no horizonte?
Continuaremos a crescer? Como, onde, em que mercados e em que segmentos? Que indicadores
temos hoje que nos permitem antecipar o que será o amanhã?", questionou.
 
O congresso começa hoje pelas 19:00, com uma mostra de produtos regionais.
 
Os dias de quinta e sexta-feira serão dedicados a debater temas como "Crescer a Norte", "A
Convergência Ibérica", "O Investimento Hoteleiro em Portugal" e "A Transformação da Indústria da
Aviação".
 
O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, vai estar presente na
quinta-feira. Já na sexta-feira, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, estará no
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encerramento do congresso.
 
Sobre o tema do segundo painel "Convergência Ibérica. As oportunidades de Portugal em Espanha -
Como seduzir Espanha?", a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, disse, também em 15 de
outubro, em Lisboa, que se quer tentar perceber se é possível captar espanhóis com mais poder de
compra.
 
A responsável da AHP lembrou que o mercado espanhol é o segundo em termos emissor de turistas,
mas é o terceiro mercado em termos de receitas.
 
MadreMedia / Lusa
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Volunteers plant record 42,000 trees to make Algarve greener
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2019

Meio: Portugal Resident Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8c723d94

 
Volunteers plant record 42,000 trees to make Algarve greener. The Algarve has become a little
greener thanks to 'Operação Montanha Verde'
 
Home Top Stories Volunteers plant record 42,000 trees to make Algarve greener
 
Top Stories
 
TAGSalgarvenatureZoomarine
 
Volunteers plant record 42,000 trees to make Algarve greener
 
By
 
Michael Bruxo
 
-
 
19th November 2019
 
Facebook
 
Twitter
 
The Algarve has become a little greener thanks to 'Operação Montanha Verde', which saw over 4,000
volunteers planting a record 42,000 trees in eight Algarve municipalities on November 10 and 11.
 
The initiative, organised by Zoomarine and backed by several partners, was carried out in Portimão,
Silves, Lagoa, Monchique, Loulé, São Brás de Alportel and Tavira and accomplished its goal of doubling
the number of trees it had planted last year.
 
The number of volunteers also skyrocketed from around 1,250 in 2018 to around 4,000 this year.
 
'Operação Montanha Verde' was held for the first time in 2016. It has been the driving force behind
the plantation of thousands of trees in the region, which is too often affected by devastating wildfires.
 
As many of the volunteers are schoolchildren, the initiative also aims to instill a sense of
environmental mindfulness in future generations.
 
Among the initiative's partners this year were the Algarve's tourism board (RTA), waste management
company Algar, regional water company Águas do Algarve and the Porches' Vila Vita Parc resort.
 
'Operação Montanha Verde' was also once again granted the official President of the Republic
sponsorship (Alto Patrocínio da Presidência da República), considered one of the most prestigious
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'seals of approval' in Portugal.
 
"We are aware that planting 42,000 more trees in 2019 won't change the world, but it can be a huge
boost for the Algarve," Zoomarine says, adding that "sometimes all it takes is one tree to help make a
difference for humans, other species and collective consciousness".
 
Schoolchildren to plant trees in Lagos
 
Around 600 students from Lagos' Gil Eanes and Júlio Dantas schools will be taking part in a national
reforestation initiative taking place until the end of this month.
 
Entitled 'Movimento Terra de Esperança', the initiative is promoted by Fundação Galp with the help of
ANEFA, the national association of forest, agriculture and environmental companies.
 
The goal is to have 4,500 schoolchildren across the country planting around 110,000 trees until the
end of November in 14 municipalities.
 
It also aims to mark the Day of Indigenous Forests which will be celebrated on November 23.
 
michael.bruxo@algarveresident.com
 
Latest  News19/11/2019Algarve hote ls  welcome near ly  ha l f -a-mi l l ion tour is ts  in
Sep tember19/11/2019Vo lun tee r s  p l an t  r eco rd  42 ,000  t rees  to  make  A lga rve
greener19/11/2019Record-breaking Junior Championship at Quinta do Lago19/11/2019Algarve loses
electric scooter-sharing systems19/11/2019MAR Shopping first in Portugal with pet-sitting service
 
[Additional Text]:
Volunteers plant record 42,000 trees to make Algarve greener
Volunteers plant record 42,000 trees to make Algarve greener
Volunteers plant record 42,000 trees to make Algarve greener
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Contraband Festival returns to Alcoutim in March
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2019

Meio: Portugal Resident Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b9573783

 
Contraband Festival returns to Alcoutim in March. The festival has slowly become one of the biggest
cultural events in the Eastern Algarve
 
Home Algarve News Contraband Festival returns to Alcoutim in March
 
Algarve News
 
TAGSAlcoutimalgarve events
 
Contraband Festival returns to Alcoutim in March
 
By
 
Michael Bruxo
 
-
 
18th November 2019
 
Facebook
 
Twitter
 
Alcoutim Council has confirmed that the Contraband Festival is returning for its fourth edition between
March 27 and 29, 2020.
 
The festival has slowly become one of the biggest cultural events in the Eastern Algarve, attracting
thousands of visitors.
 
It has become best known for its floating footbridge, set up especially for the event, that allows people
to walk over the Guadiana River between Alcoutim and its Spanish neighbouring town of Sanlúcar de
Guadiana.
 
While the name of the festival may be confusing to some, it aims to act as a reminder of the not-so-
distant times when contraband was key to survival in these communities.
 
The idea of the event is not to glorify illegal activity but instead to demonstrate how life was so hard
for local communities that late-night smuggling was seen as an opportunity for a better life and future.
 
Thus, the streets of the two towns are taken back in time with historical re-enactments, street
entertainment, markets and handicraft demonstrations.
 
The event is part of the 365 Algarve cultural programme. Admission is free.
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michael.bruxo@algarveresident.com
 
Latest News17:31Algarve hotels welcome nearly half-a-million tourists in September16:39Volunteers
plant record 42,000 trees to make Algarve greener16:34Record-breaking Junior Championship at
Quinta do Lago15:57Algarve loses electric scooter-sharing systems14:57MAR Shopping first in
Portugal with pet-sitting service
 
[Additional Text]:
Contraband Festival returns to Alcoutim in March
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Algarve hotels welcome nearly half-a-million tourists in September
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2019

Meio: Portugal Resident Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7872dcd1

 
Algarve hotels welcome nearly half-a-million tourists in September. Tourism officials in the Algarve are
celebrating yet another important mark
 
Home Top Stories Algarve hotels welcome nearly half-a-million tourists in September
 
Top Stories
 
TAGSalgarvehotels
 
Algarve hotels welcome nearly half-a-million tourists in September
 
By
 
Michael Bruxo
 
-
 
19th November 2019
 
Facebook
 
Twitter
 
Tourism officials in the Algarve are celebrating yet another important mark after the region's hotels
welcomed around 445,000 guests in September, which translated into 1.9 million overnight stays.
These numbers represent 3.9% and 1.3% year-on-year increases, respectively.
 
Revenue (+7.2%) and overnight stays by Portuguese holidaymakers (+7%) also increased, helping
strengthen the Algarve's status as the country's main holiday destination.
 
Data from the National Statistics Institute (INE) also shows that the Algarve welcomed, overall, an
impressive 624,000 holidaymakers in September, when taking into account all forms of tourist
accommodation. In other words, there were over 2.5 million overnight stays thanks largely to the
British (+3.1%), Portuguese (+7%), Irish (+7.7%), Spanish (+4.8%) and French (+1.1%).
 
While the number of overnight stays by German tourists took a significant dip (-12.2%) in September,
Germany still remains the second largest tourist market in the Algarve.
 
INE also reveals that the average stay at Algarve hotels was just over four nights and that revenue
reached the impressive mark of EUR164.2 million.
 
"The Algarve accounted for 33.8% of overnight stays at Portuguese hotels, 1.1 million passengers
walked through Faro Airport and demand from the British market increased in terms of guests
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(+7.6%), overnight stays (+3.1%) and passengers at Faro airport (+3.8%)," said João Fernandes,
president of both the Algarve Tourism Association (ATA) and Tourism Board (RTA).
 
He added that September is "becoming one of the most popular high season months in the Algarve".
 
Another important figure was the 1.8% increase in the number of golf rounds played in the region,
which in September topped 135,000.
 
Taking the first nine months of the year into account, the Algarve has welcomed 4.2 million guests
(+8%), 17.6 million overnight stays (+2.5%) and over EUR1 billion in revenue (+7.5%).
 
michael.bruxo@algarveresident.com
 
Latest  News19/11/2019Algarve hote ls  welcome near ly  ha l f -a-mi l l ion tour is ts  in
Sep tember19/11/2019Vo lun tee r s  p l an t  r eco rd  42 ,000  t rees  to  make  A lga rve
greener19/11/2019Record-breaking Junior Championship at Quinta do Lago19/11/2019Algarve loses
electric scooter-sharing systems19/11/2019MAR Shopping first in Portugal with pet-sitting service
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A importância dos transportes no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2019

Meio: Postal do Algarve Online

URL: https://postal.pt/opiniao/2019-11-19-A-importancia-dos-transportes-no-Algarve

 
Artigo de opinião de Desidério Silva sobre a enorme carência de transportes na região, não só de
autocarros mas também de comboios
 
Sabendo nós, por experiência própria, das fragilidades que esta Região possui em várias áreas, e que
vão tendo efeitos no dia a dia das populações residentes, mas também para os milhões de turistas que
todos os anos nos visitam, não posso deixar de abordar algumas que me parecem extremamente
importantes no dia a dia dos Algarvios.
 
Conhecendo-se um pouco da importância dos transportes no Algarve, é evidente uma atenção especial
sobre o funcionamento dos mesmos numa escala regional, e não apenas concelho por concelho.
 
O que existe é, efectivamente, uma carência enorme de transportes a nível regional, não só de
autocarros mas também de comboios.
 
Só não é maior, porque desde há vinte anos atrás que as autarquias chamaram a si a
responsabilidade de colocarem à disposição dos utentes, um conjunto de circuitos, em especial, nas
zonas urbanas, e aí com a componente também social, já que os utilizadores, quer os mais idosos
quer os estudantes, começaram a ter passes especiais de utilização.
 
Foi e continua a ser, uma realidade muito positiva e a verdade é que os circuitos vão aumentado e
alguns já passaram ou vão passar das zonas urbanas para outras rurais, procurando assim criar as
condições para uma Mobilidade total em todos os Municípios.
 
Sabendo nós que algumas zonas do Barrocal e da Serra, cada dia que passa, vai ficando com menos
pessoas derivado exactamente à falta de condições para a sua fixação, e em alguns casos pelo
encerramento de serviços públicos, e outros pela falta de transportes necessário à sua mobilidade
para foras desses locais onde habitam.
 
Se às necessidades dentro dos Municípios, de uma forma ou de outra, se vão minimizando com a
grande preocupação dos autarcas, a verdade é que a grande dificuldade consiste em criar uma rede
global para a região, com ligações quer a norte (Alentejo) quer a Andaluzia, já que temos fortes
ligações com estas duas regiões fronteiriças.
 
Estamos num mundo cada vez mais global, com ligações a tudo e a todos, e certas vezes até
demasiado ligados, mas isso tem a ver com os avanços tecnológicos e outras formas de comunicação.
 
Mas estamos no Algarve, uma região com alguns milhares de habitantes e milhões de visitantes.
Visitantes esses que gostariam de visitar e usufruir das belezas do interior algarvio, e essas visitas
podiam ser reforçadas se houvesse transportes públicos a circular que seriam rentabilizados com estes
Utilizadores, e também por aqueles residentes que se deslocam a sul para tratar das suas vidas
pessoais e profissionais.
 
Sabemos que a AMAL chamou a si, e em boa hora, a questão da Mobilidade na Região, e com isso a
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abertura de um concurso para criação de transportes em todo o Algarve, que esperamos venha a dar
respostas concretas e objectivas às necessidades das populações.
 
O que se espera é que essa rede funcione, quer em termos de localidades a serem servidas, quer nos
horários disponibilizados, já que são fatores fundamentais para o sucesso ou insucesso do projecto.
 
Num contexto de valorização de uma região impõe-se criar todas condições, para que um projecto
como este seja um verdadeiro sucesso.
 
Impõe-se pelo facto de, para além da mobilidade que trás ela possibilita, que os residentes nas zonas
fora do litoral algarvio se desloquem para os seus locais de trabalho, e são muitos em transportes
públicos reduzindo com isso o numero de veículos nas estradas com poupanças para os próprios, mas
também, para uma redução da pegada ecológica, uma das grandes preocupações nos dias de hoje e
obviamente contribuirá para menos alterações climáticas.
 
Seria, como é óbvio, extremamente importante para todos.
 
Temos outra componente regional que é o transporte ferroviário.
 
Este em Lagos e Vila Real Santo António com material circulante a nível de terceiro mundo, e com
horários nem sempre compatíveis com as necessidades das pessoas.
 
Aqui o que se pede, e com urgência, é a electrificação da linha férrea entre Lagos e Tunes.
 
Carruagens a condizer com o século XXI, e obviamente horários compatíveis.
 
Aqui juntar a necessidade de mais ligações a Lisboa, em determinadas alturas do ano, mas com
comboios onde os horários sejam respeitados e tenham ar condicionado, ao contrário de alguns que
foram colocados no último verão.
 
Assim não!
 
Um País no topo do Turismo Mundial com o Algarve como maior referência nacional, não pode ter
ofertas destas, que nada dignificam a nossa imagem. Para além de que os passageiros nacionais
precisam de melhores condições de transporte para as suas necessidades pessoais e profissionais.
 
É uma boa altura para os nossos governantes (Algarvios) olharem para estes problemas, que
infelizmente não são poucos.
 
Pensem nisso!
 
O Algarve Agradece!
 
Redacao
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Esta foi uma das principais conclu-
sões da última conferência da Se-
mana da Reabilitação Urbana do 
Porto, que se realizou na última 
sexta-feira, sob o mote “Os investi-
dores à descoberta do Porto!”, orga-
nizada em conjunto pela Vida Imo-
biliária e pela CBRE.

A Invicta tem hoje uma nova di-
nâmica de notoriedade e atração de 
investimento. Cristina Arouca, res-
ponsável de Research da CBRE, con-
textualizou na ocasião que já foram 
investidos cerca de 200 milhões de 
euros em imobiliário comercial no 
Porto este ano, e mais operações 

devem ser fechadas até ao fi nal do 
próximo mês. Só o setor dos escri-
tórios somou os 120 milhões inves-
tidos, o maior volume de sempre. 
Sem surpresa, 85% do investimen-
to é internacional. Luís Mesquita, 
também da CBRE, acredita que "o 
investimento vai continuar a au-
mentar” nomeadamente nos seto-
res "que tenham camas”.

Exemplo disso é a NIPA Capital. 
Patrick Grasso explicou que "o talen-
to qualifi cado e o preço são atraen-
tes, foram os fatores macroeconó-
micos que nos trouxeram ao Porto, 
onde há investimos há um ano. A 
qualidade de vida é também mui-
to importante”. Já Alexandre Man-
sour, da Optylon, encontrou no Por-
to "turismo a crescer, hospitalida-
de, cultura, foi um mix de fatores 
que pesaram na hora de investir 
no Porto”.

Pessoas, preços e turismo: 
investidores seguem rumo ao Porto
Os custos competitivos, os recursos humanos, acolhimento e turismo continuam a atrair as atenções
dos investidores internacionais para o Porto, que descobrem uma Invicta pujante e em desenvolvimento.

DR

O momento de investir 
“massivamente”
em habitação
Apesar (e devido) à grande procu-
ra, continua a não haver oferta su-
fi ciente de habitação no Porto, um 
problema que público e privado de-
vem resolver juntos. E há quem 
acredite que "chegou o momento de 
investir massivamente em residen-
cial para a classe média”.

É o caso de Rui Ávila, administra-
dor do Grupo Ferreira, que defende 
que o “best use” "aponta para a habi-
tação e não tanto para a hotelaria”. 
Também Armando Lacerda Quei-
roz, da Finangeste, diz acreditar "no 
mercado de arrendamento para to-
das as idades”, mas que os atuais 
preços dos imóveis "são um desa-
fi o para conseguir ter rendas que as 
pessoas possam pagar”. Já Manuel 
Puerta da Costa, Board Member do 

BPI Gestão de Ativos, lembra que "a 
oferta não aparece de um momen-
to para o outro, temos de trabalhar 
em conjunto”.

"O nosso papel passa por criar 
condições a nível administrati-
vo para que os investidores consi-
gam instalar-se na cidade”, afi rmou
Ricardo Valente, vereador do pelou-
ro da Economia, Turismo e Comér-
cio da CMP. Por isso mesmo, a autar-
quia está focada na criação do novo 
Plano Diretor Municipal. "Queremos 
acabar com os constrangimentos de 
densifi cação da cidade”.

Por seu turno, Henrique Carvalho 
da Silva, da Clip Hotel, alertou pa-
ra as questões burocráticas que di-
fi cultam os processos e "impedem 
de avançar com os investimentos”, 
nomeadamente os de média dimen-
são. Mas acredita que o Porto "vai 
continuar a crescer muito”.
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Pessoas, preços e turismo: 
investidores seguem rumo ao Porto
Os custos competitivos, os recursos humanos, acolhimento e turismo continuam a atrair as atenções
dos investidores internacionais para o Porto, que descobrem uma Invicta pujante e em desenvolvimento P02
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RTP Açores
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 	OCS: RTP Açores - Telejornal Açores
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Associação Turismo dos Açores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=209bf3c6-049f-4052-999f-

4c746603a479&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Luís Capdeville Botelho é o novo diretor executivo da ATA, vai assumir as funções no início do próximo
ano. Um dos principais desafios e o reforço da notoriedade do destino Açores.

 
Repetições: RTP Açores - Telejornal Açores , 2019-11-19 04:04
 RTP Açores - Telejornal Açores , 2019-11-19 05:20
 RTP 3 - Telejornal Açores , 2019-11-19 05:20
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