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A1 Capital Europeia da Cultura 2027 em Faro é trabalho para o Algarve todo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2019

Meio: Sul Informação Online Autores: Hugo Lopes Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=24298f6f

 
Isto não é fácil, mas vale a pena o esforço
 
O que é mais importante, à partida, é fazer com que o caminho também conte. Para isso, há que
envolver todos e não ir contra ninguém. Esta é a premissa por detrás dos vários acordos assinados
ontem, que oficializaram a Universidade do Algarve, a Região de Turismo e AMAL, que junta os 16
municípios do Algarve, como co-promotores da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura
(CEC) em 2027, juntamente com a Câmara da capital algarvia.
 
O Teatro das Figuras, a principal sala de espetáculos do concelho e a maior da região, uma das
marcas que ficaram da Faro Capital Nacional da Cultura 2005, acolheu uma cerimónia que serviu não
só para que os promotores da candidatura oficializassem a sua condição, mas também para que
outras entidades, nomeadamente a CCDR e as direções regionais de Cultura e do Instituto Português
do Desporto e Juventude, assinassem acordos de colaboração com a autarquia farense, que será
quem vai dar a cara pela proposta, junto de Bruxelas.
 
Hoje conseguimos reunir aqui os principais agentes do Algarve, políticos, decisores culturais e outros,
e há muito trabalho para fazer. Eu acho que as diferenças têm de ser assumidas, porque também é
isso que nos faz progredir, mas há coisas que nos devem unir e este projeto é uma dessas coisas ,
resumiu Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro.
 
Não estamos aqui a trabalhar para nós, estamos a trabalhar para o desenvolvimento do concelho e da
região. Certamente que já não estarei aqui, nestas funções, em 2027. Mas, se conseguirmos chegar lá
com a Capital Europeia da Cultura ou com um caminho percorrido e um trabalho transformador, para
ter uma região melhor e uma população mais feliz, então, já ganhámos todos , afirmou.
 
Este momento culmina um trabalho que já vinha sendo desenvolvido, não só a nível regional, mas
também no âmbito nacional e até internacional. A equipa que vem preparando a candidatura desde há
cerca de um ano, liderada por Bruno Inácio, tem tentado beber o máximo de informação possível,
bem como criar redes e pontes.
 
Uma ligação que Faro já garantiu - e que começou bem antes de haver a intenção de se candidatar a
CEC, através do já falecido Joaquim Guerreiro, o pai desta ideia - foi a com Carlos Martins, antigo
diretor executivo da Guimarães 2011, que esteve ontem na capital algarvia para dar algumas dicas
sobre o que é, afinal, esta coisa de se fazer uma Capital Europeia da Cultura, mas, principalmente,
sobre  o que não se deve fazer .
 
E o que uma Câmara de uma cidade que queira ser Capital Europeia da Cultura não deve, de forma
nenhuma, fazer, é apresentar uma candidatura preparada à revelia da população e das forças vivas
locais.
 
Esta não pode ser uma candidatura do município, tem de ser um projeto da cidade e dos cidadãos. Ou
é de todos e de cada um que queira dar o seu contributo, ou não faz sentido , considerou.
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Também não pode ser  um projeto só da malta da cultura. Tem de envolver as escolas, as empresas,
as associações, etc. .
 
No caso de Faro, esta  partilha do processo por todos  significa, para já, ir além das fronteiras do
município e avançar em conjunto com entidades de âmbito regional e com os demais concelhos do
Algarve.
 
Carlos Martins alertou, ainda, para a necessidade de avançar com algo diferente, original e que seja
genuíno. O importante, diz, é  não reproduzir o passado, e sim olhar para o futuro . Ou seja, para o
júri que escolhe as Capitais Europeias da Cultura, o que já existe numa cidade, nomeadamente o seu
património cultural, não é muito relevante. O que importa é aquilo que o evento poderá deixar e as
melhorias que trará .
 
É aqui que entra o Plano Estratégico para a Cultura, um documento fundamental da candidatura. E
esta estratégia deverá  ser construída a muitas cabeças e ser um projeto com o qual muitos se
comprometam, pois este não é um projeto para um mandato. 2027 não está no horizonte imediato de
nenhum dos atuais agentes políticos, pelo que é importante que haja convergência e não divisão ,
disse Carlos Martins.
 
Ou seja, este não pode ser um projeto de um determinado partido, tem de ultrapassar a dimensão
partidária.  Já houve candidaturas que caíram por causa disto , avisou.
 
No caso de Faro, esta última mensagem parece ter sido bem interiorizada. É que a declaração inicial
por parte do executivo camarário, liderado pelo social-democrata Rogério Bacalhau, eleito por uma
coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM, em maioria na Câmara, foi feita por Miguel Sengo Costa, um
vereador da oposição minoritária,  algo que não é comum , como o próprio admitiu.
 
Também António Miguel Pina, presidente da AMAL e da Câmara de Olhão, eleito pelo PS, salientou
esta dimensão de colocar para trás das costas rivalidades, partidárias e territoriais.
 
Vem o moço de Olhão aqui pedir para que Faro seja Capital Europeia da Cultura. É preciso dizer mais
alguma coisa? , brincou. Num registo mais a sério, o presidente da Comunidade Intermunicipal do
Algarve garantiu que o empenho dos 16 municípios é total, o que pareceu ser confirmado pela
presença de muitos presidentes de Câmara, do PS, do PSD e da CDU.
 
Este processo exige uma grande humildade de todos, desde logo do município que lidera a
candidatura, mas também de todos os parceiros. Eu espero que isto seja visto como uma Algarve
Capital Europeia da Cultura. O que nós quisemos mostrar hoje aqui é que nós somos Algarve e não
apenas a cidade ou o concelho de Faro. Nunca será um projeto de Faro para Faro. Nasce para a região
e com ela será realizado , assegurou Bruno Inácio.
 
A mensagem principal que queremos passar é que um investimento com esta dimensão, com o
envolvimento de diversos organismos e com as dificuldades que significam para uma Câmara
Municipal dedicar-se a um projeto desta natureza, se estivéssemos apenas focados no objetivo final e
não percebêssemos que o caminho que nos pode levar lá deve ser estruturante e transformador, não
faria sentido fazer o esforço , acrescentou.
 
Quanto à verba necessária para levar a cabo o evento, Bruno Inácio estima que andará entre os 30 e
os 40 milhões de euros. Para os conseguir, o Algarve terá de encontrar fontes de financiamento,
públicas, mas também privadas.
 
É que, assegurou Carlos Martins, da Guimarães 2011, uma Capital Europeia da Cultura  é cara , mas o
retorno financeiro é enorme.  Em Guimarães, o investimento rondou os 25 milhões de euros. Mas o
retorno, em termos macroeconómicos, foi de 167 milhões. É um exercício difícil, mas que acaba por
compensar .
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Ou seja, resumiu o mesmo responsável,  isto não é fácil, mas vale a pena o esforço .
 
Hugo Rodrigues
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A4

Faro quer ser Capital Europeia da Cultura em 2027, mas a candidatura é de todo o
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2019

Meio: DiáriOnline Online Autores: Edgar Pires

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d8485121

 
A Câmara Municipal de Faro deu ontem início ao processo formal de candidatura a Capital Europeia da
Cultura em 2027, assinando protocolos com diversas entidades no sentido de congregar esforços e
alargar o movimento a todo o Algarve.
 
"Com o envolvimento empenhado de todos os parceiros, vamos percorrer o caminho rumo ao Algarve
Capital Europeia da Cultura", frisou o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, a
concluir o discurso que finalizou a cerimónia de cerca de duas horas realizada no Teatro das Figuras,
retomando um ponto sublinhado por quase todos os oradores.
 
Apesar de ser a capital algarvia a protagonizar a  corrida , o autarca vincou que o o entendimento
entre os municípios e as instituições regionais, já com alguns frutos face ao resultado do trabalho de
um ano, permitirá "captar a transcendência do momento".
 
O Algarve, disse, será capaz de "lançar-se em mais um desígnio crucial" que constitua um "virar de
página para o concelho e região". Mesmo que a cidade não seja designada Capital Europeia da
Cultura, o trabalho deixará frutos a longo prazo.
 
"Mais do que um desiderato, este é um processo que permitirá pensar as cidades do futuro, aumentar
a produção cultural e aperfeiçoar os mecanismos de participação pública", sublinhou Rogério Bacalhau.
 
Também Carlos Martins, responsável por Guimarães Capital Europeia da Cultura em 2012, apelou a
um projeto de cariz regional, que "arrisque, que faça diferente, que faça o que ainda não foi feito",
frisando que neste percurso não está apenas em causa o resultado final.
 
"Se o trabalho for bem feito, mesmo que não saia vencedora, a cidade de Faro e o Algarve serão
muito melhores do que são hoje", acrescentou.
 
A capacidade de deixar de lado as divergências políticas entre os vários atores algarvios ficou patente
pelo facto de todo o executivo - os cinco eleitos do PSD/CDS-PP e os quatro vereadores do PS - ter
assinado a deliberação de intenção de candidatura, cabendo depois a palavra, em nome dos nove
membros, ao socialista Miguel Sengo da Costa.
 
Membros do executivo assinam a deliberação de intenção de candidatura
 
"Não é hábito a oposição tomar a palavra num ato destes, mas isto prova que esta candidatura não é
propriedade de qualquer força política. Esta é uma ideia rebelde e é de uma candidatura rebelde,
inovadora, irreverente e criativa que precisamos", disse o vereador, secundado pelo companheiro de
partido e presidente da assembleia municipal de Faro, Luís Graça.
 
"É um acordo maior do que nós próprios. Apesar das muitas divergências e das formas diferentes de
olhar para a cidade, em matéria cultural acreditamos que podemos reinventar-nos", considerou o
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deputado.
 
Depois, o presidente da AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, António Miguel Pina, o reitor
da Universidade do Algarve, Paulo Águas, e o presidente da Região de Turismo do Algarve, João
Fernandes, assinaram os protocolos que tornam estas três entidades co-produtoras da candidatura.
 
"Querem melhor sinal de união do que um moço de Olhão vir aqui pedir para Faro ser Capital Europeia
da Cultura?", brincou o recém-eleito líder da AMAL e também presidente da Câmara de Olhão,
assegurando que "o algarvio tem a capacidade de somar vontades e superar aspetos negativos".
 
A candidatura contará com a parceria de mais três entidades. Francisco Serra, presidente da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Adriana Nogueira, diretora regional de
Cultura do Algarve, e Custódio Moreno, diretor regional do Instituto Português do Desporto e
Juventude, assinaram as cartas de colaboração em representação dessas instituições.
 
Segundo Bruno Inácio, chefe de divisão de Cultura na autarquia farense e coordenador da equipa de
projeto que está a planear a candidatura, uma das bases será a criação, até meados de 2020, de um
plano estratégico para a cultura de Faro.
 
"Os mecanismos de auscultação do público, que normalmente está longe dos processos de decisão,
serão permanentes", prometeu.
 
O responsável avançou, em declarações aos jornalistas, que o orçamento de uma iniciativa desta
dimensão rondará os 30 a 40 milhões de euros, existindo várias soluções de financiamento a nível
europeu.
 
Carlos Martins lembrou que, em Guimarães - onde se realizaram 700 iniciativas no espaço de um ano
-, o orçamento foi de 25 milhões de euros, mas o retorno chegou aos 167 milhões de euros, além dos
2.000 novos postos de trabalho.
 
Em 2027, as cidades anfitriãs desta iniciativa da União Europeia serão partilhadas por Portugal e
Letónia, existindo cerca de uma dezena de cidades portuguesas que anunciaram a intenção de
avançar com uma candidatura.
 
Rogério Bacalhau anunciou ter endereçado um convite a todas essas cidades pré-candidatas para uma
convenção já com data e local marcados - 13 de janeiro de 2020, em Portimão.
 
"Procuramos ser pioneiros e queremos sentar-nos à mesa com estas cidades para discutir possíveis
colaborações, modelos de financiamento e, também, que apoio do estado vamos ter", revelou o
autarca.
 
As candidaturas deverão ser oficializadas até ao final de 2021 e a decisão será tomada no espaço de
dois anos, até 2023, por um júri de peritos europeus.
 
A cerimónia de segunda-feira (em que vários oradores recordaram o autor da ideia de candidatar Faro
a Capital Europeia da Cultura, o falecido Joaquim Guerreiro) contou ainda com as atuações de artistas
algarvios: o acordeonista Nelson Conceição e o cantor lírico Rui Baeta, acompanhado ao piano por
Joana Shumova.
 
Edgar Pires
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A6

Lançada "semente" de Faro Capital Europeia da Cultura 2027
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2019

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d048c571

 
A Câmara Municipal de Faro promoveu, esta segunda-feira, no Teatro das Figuras, a sessão oficial de
assinatura dos acordos de colaboração locais e regionais no âmbito da Candidatura de Faro a Capital
Europeia da Cultura 2027.
 
O objetivo passa por apresentar Faro e o Algarve enquanto candidato ao título de Capital Europeia da
Cultura 2027, em que a Universidade do Algarve, a Região de Turismo do Algarve e a Comunidade
Intermunicipal do Algarve, se juntam ao Município, na respetiva candidatura.
 
Na sessão foram assinadas cartas de colaboração com a Direção Regional do Algarve do IPDJ, Direção
Regional de Cultura do Algarve e CCDR, entidades que estão igualmente empenhadas na colaboração
deste processo.
 
Uma cerimónia que contou com muitos convidados e dois momentos musicais protagonizados pelo
barítono Rui Baeta e o acordeonista Nelson Conceição.
 
Todos os representantes das entidades que assinaram as cartas de colaboração para a candidatura de
Faro a Capital Europeia da Cultura 2027, foram unânimes em vincar a união que este processo
representa - sem olhar a cores políticas - num objetivo global em torno de uma ambição, que se
espera difícil, mas que ao mesmo tempo ficou demonstrada a disponibilidade para trabalhar de forma
a privilegiar neste contexto, o nome de Faro e do Algarve.
 
Bruno Inácio - Coordenador de Equipa do Projeto da Candidatura de Faro a Capital Europeia da
Cultura 2027 anotou ao Algarve Primeiro que,  a base para que consigamos acreditar que é possível
concretizar este projeto passa pelo amor que as pessoas têm ao seu território . Para este responsável,
 é preciso também ter em conta que, mais do que nos focarmos neste objetivo de alcançar o produto
final que pretendemos, o importante é fazer com que este caminho conte e, para isso, é preciso uma
grande dose de humildade, e que nós, enquanto equipa, saibamos criar as condições para que todos
possam participar .
 
Bruno Inácio evidenciou a capacidade transformadora deste projeto,  estamos a falar de uma
candidatura que tem uma enorme capacidade mobilizadora, que representa uma grande capacidade
de congregação, como assistimos aqui hoje e, acima de tudo, tem uma real capacidade de poder
transformar o território e a cidade e isso, é algo que acontece poucas vezes .
 
Este projeto não engloba necessariamente a construção de novos equipamentos culturais para a sua
realização, mas essencialmente  ideias , o que para o mesmo coordenador representa  uma
oportunidade para as cidades olharem para os seus problemas, para os seus espaços culturais e que
equacionem situações em que as pessoas possam beneficiar desses recursos . Atualmente o intuito
deste tipo de iniciativa é  mudar e resolver os problemas que existem nas cidades, não propriamente
criar novas infraestruturas .
 
Bruno Inácio registou que,  existirá sempre um plano de investimento, mas não estamos a falar em
construir mais teatros, ou mais espaços culturais. Isso terá sempre de acontecer, em parte, mas não
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com essa dimensão de construir obras importantes para concretizar este projeto. O que se tem de
construir é a forma de poder juntar as pessoas e com elas, criar novas dinâmicas .
 
Para o Presidente da Câmara Municipal de Faro,  é importante sublinhar que hoje foi lançada esta
'semente', mas a mesma já tem um ano de trabalho. Tem sido realizado um vasto trabalho neste
sentido que passou pela visita a algumas cidades europeias que já foram Capital Europeia da Cultura,
a equipa já visitou cidades que ainda não conseguiram concretizar esse desejo, pelo que temos estado
de alguma forma, a aprender como é que tudo isto se processa . É nesse sentido que, Rogério
Bacalhau fala de  um trabalho exaustivo, em que se tem de perceber também quais os seus reais
objetivos e o que a União Europeia espera de nós . A iniciativa realizada no Teatro das Figuras é  uma
materialização  daquilo que tem vindo a acontecer e uma forma de  pensar acerca do que já se fez, do
que se está a fazer e do que se terá de fazer .
 
O autarca de Faro considerou muito importante a ocasião que juntou  nesta sala o Algarve todo , já
que,  só esta união nos permitirá ter hipóteses de ganhar .
 
Segundo o edil,  se nos resumirmos à cidade de Faro, ao nosso concelho, a nossa dimensão é muito
pequena , pelo que,  fico muito satisfeito com esta mobilização, com esta capacidade de colocar de
lado as nossas divergências político-partidárias e que nos unamos em torno de uma causa que é muito
importante para a nossa região .
 
Rogério Bacalhau reforçou que,  o amor que temos pelas nossas gentes e pela nossa região está acima
dessas divergências, o que é muito positivo . Ao mesmo tempo, registou que,  as nossas diferenças
até são um ponto fulcral para discutirmos aspetos importantes e colocarmos mais questões sobre a
mesa na altura em que se dá o nosso melhor em torno desta candidatura .
 
O mesmo responsável assume que  estamos a trabalhar o mais possível para que sejamos
ganhadores, mas aceitamos que tal pode não acontecer, o importante é percorrer este caminho, e
garantir que, certamente em 2027, a visão que teremos do Algarve e das nossas populações será
diferente. O que nós queremos é que as pessoas tenham mais conforto e sejam mais felizes .
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Algarviana Ultra Trail

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=97385b17-0c57-4868-b226-

148a6b90a468&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Realiza-se entre esta quinta-feira e o próximo domingo, o Algarviana Ultra Trail. De Alcoutim e a
Sagres, a prova de trail de 300 quilómetros, vai atravessar o Algarve.
Entrevista a Germano Magalhães, da Organização, e a Rui Pinho, atleta.
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Depois da euforia, 
alojamento local cai para 
mínimos de 33 meses 
O pico máximo de 
registos foi atingido em 
outubro de 2018, altura 
em que se verificaram 
3842. 

O mercado do alojamento local 
(AL) caiu para um valor mínimo 
dos últimos 33 meses, ou seja, pas-
sou de 705 novos registos em janei-
ro de 2017 para 781 novos regis-
tos em outubro deste ano, tendo 
o seu pico máximo atingido os 
3842 registos em outubro do ano 
passado. Os dados são do estudo 
da consultora Imovendo, na sua 
análise mensal de novembro. 

A consultora afirma que "após 
dois anos em que o AL absor-
veu parte significativa do stock 
imobiliário disponível no mer-
cado — uma média de dois mil 
novos imóveis por mês —, o ano 
de 2019 tem sido sinónimo de 
uma certa descompressão em 
termos de investimento". E dei-
xa um alerta: "O arrefecimento 
é transversal a todo o país, com 
exceções pontuais relacionadas 
com a dimensão distrital dos 
mercados", diz o estudo. 

Segundo a [movendo, os dis-
tritos em que a quebra de inves-
timento para colocação no AL 
é mais sentida são precisamen-
te os que são mais turísticos, por 
um lado, e, por outro, os que  

têm sido alvo de um enquadra-
mento legal mais apertado. 
"Para quem procura imóveis 

para comprar ou arrendar numa 
lógica de longa duração, estas 
podem ser boas notícias, uma 
vez que podem contribuir para 
uma maior estabilização dos 
valores hoje praticados, poden-
do mesmo iniciar-se uma cor-
reção em baixa durante 2020", 
sublinha Manuel Braga, CEO 
da Imovendo. 

Recorde-se que no início de 
novembro entrou em vigor o 
regulamento municipal do alo-
jamento local de Lisboa, esta-
belecendo áreas de contenção 
absoluta e áreas de contenção 
relativa. Bairro Alto/Madragoa, 
Castelo/Alfama/Mouraria, Coli-
na de Santana, Baixa e eixos Ave-
nida da Liberdade/Avenida da 
República/Avenida Almirante 
Reis foram consideradas zonas 
de "contenção absoluta". 

No entanto, podem ser conce-
didas autorizações excecionais 
para novos estabelecimentos 
"quando digam respeito a opera-
ções de reabilitação de edificios 
em ruínas ou reabilitação inte-
gral de edificios totalmente devo-
lutos há mais de três anos e quan-
do sejam considerados de espe-
cial interesse para a cidade por 
darem origem a edificios de uso 
multifuncional", diz o diploma. 
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ALBUFEIRA. APRESENTAÇÃO 

Estudo sobre 
alojamento 
13  A Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de 
Portugal apresenta dia 5 de 
dezembro, no Auditório 
Municipal de Albufeira, um 
estudo sobre o impacto do 
alojamento local no AlgarVé. 
A inscrição para assistir ao 
evento é gratuita mas requer 
inscrição prévia. 0: 
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Presépio Gigante de Vila Real de Santo António é o maior do país com 5.500 figuras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2019

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=88be0d8b

 
O maior presépio do país regressa a Vila Real de Santo
António e, como não podia deixar de ser, volta a bater mais um recorde, ao
atingir a fasquia das 5.500 figuras. Para dar vida a este presépio, que já
caminha para a 17.ª edição, foram necessários mais de 40 dias e 2.500 horas de
trabalho, embora os preparativos já tenham começado há vários meses. Impressionantes
são também as quantidades de materiais utilizados na sua construção, que
incorpora mais de 20 toneladas de areia, quatro toneladas de pó de pedra, três mil
quilos de cortiça e centenas de adereços.
 
Todos estes esforços permitiram que o Presépio Gigante
pudesse continuar a crescer e chegar, este ano, à meta dos 230 metros
quadrados, ocupando toda a área expositiva do Centro Cultural António Aleixo. No
campo das novidades, a estrutura volta a apresentar algumas peças evocativas de
elementos da região, nomeadamente as antigas cabanas da praia de Monte Gordo, as
tradicionais noras da região do Algarve, assim como outros monumentos locais. O
destaque vai também para as mais de 80 peças animadas e motorizadas, para os
quatro lagos e para a complexa base de suporte onde estão instalados os vários
quilómetros de cabos que permitem dar vida a esta obra de arte e garantem, por
exemplo, a circulação da água, a iluminação das casas e os efeitos cénicos.
 
Estas são algumas das razões do sucesso do Presépio Gigante
de Vila Real de Santo António que, somadas à sua dimensão, e à reconstituição
de muitos episódios cristãos e pagãos associados à quadra natalícia, o
distinguem de todos os outros existentes no país. Em 2018 foram registados mais
de 35 mil visitantes, mas o número deverá voltar a ser ultrapassado em 2019. A
vertente ecológica também não foi esquecida, já que a maior parte dos materiais
são naturais ou foram reaproveitados, com destaque para a cortiça e musgo. Por
outro lado, foram implementados, em muitas das peças, sistemas de iluminação
led.
 
O Presépio Gigante de Vila Real de Santo António tem a
assinatura de Augusto Rosa e Teresa Marques, dois funcionários autárquicos que
contaram com a colaboração de Joaquim Soares e António Bartolomeu. Pode ser
visitado no Centro Cultural António Aleixo, entre 30 de novembro e 6 de janeiro
de 2020, estando diariamente aberto, das 10h às 13h e das 14h30 às 19h. A
entrada tem o valor de 0,50 euros.
 
Daniel Pina
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PLATAFORMAS DIGITAIS 

on 

airbnb 

Worldwide Olympic Partner 

Uma parceria que torna a Airbnb uma das principais patrocinadoras do Ca l 

COI e Airbnb 
anunciam nova 
megaparceria 
Comité Olímpico Internacional e a plataforma de 
aluguer de alojamentos juntos durante nove anos 

REDAÇÃO 
redacaorª destak.pt 

O
Comité Olímpico Interna-
eional (COI) e a plataforma 
de aluguer de alojamentos 
Airbnb anunciaram uma 

parceria para os próximos nove anos, 
que pretende criar um novo padrão de 
hospedagem, beneficiando cidades-
-sede, atletas, espectadores e fãs. Se-
gundo o COI, a parceria, que abrange-
rá cinco edições de Jogos Olímpicos, 
"visa promover os objetivos de susten-
tabilidade do Movimento Olímpico, de 
acordo com a Agenda Olímpica de 2020, 
as estratégias futuras a serem desen-
volvidas pelo COI e o objetivo da Airbnb 
de fomentar um turismo sustentável". 

A parceria, que torna a Airbnb uma 
das principais patrocinadoras do COI, 
vigorará nosJogos Olímpicos de Verão  

Tóquio'2020, Paris'2024 e Los Ange-
les'2028, e os Jogos Olímpicos de Inver-
no Pequim'2022 e Milão-Chrtina'2026. 
Em comunicado, o COI explica que o 
acordo inclui medidas específicas so-
bre alojamento; que implicam uma re-
dução de custos para os organizadores 
e para as entidades participantes nos 
Jogos Olímpicos, reduza necessidade 
de construção de novas infraestrutu-
ras para o período doá Jogos, e gera ren-
dimento, que terá um impacto direto 
nos anfitriões e nas comunidades locais. 

O CO! e a Airbnb vão também pro-
porcionar aos atletas a oportunidade 
de obterem rendimentos económicos 
extra, através da iniciativa Experiên-
cias Olímpicas, a lançar no início de 
2020, e que vai permitir que desportis-
tas profisSionais do mundo inteiro be-
neficiem economicamente de uma ati-
vidade enquanto anfitriões. 
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261L2019 Terça-feira  PORTUGAL 

ATUALIDADE • 05 

Classe dos professores 
não está a renovar-se 
Dos atuais 89.925 professores portugueses, mais de metade (57,8%) poderá aposentar-se até 2030, 

revela um relatório do Conselho Nacional de Educação. Destes,17.830 poderão fazê-lo dentro de 5 anos 

DESPORTO *08 CIDADES 
A ADRIANO MACHADO/RELI] ERS 

Aeroporto de Lisboa vai 
aumentar capacidade 
Projeto para operar dos atuais 44 para 

até 72 movimentos por hora foi aprovado 

irra 

• 

1 

• 

*MV  

Jorge Jesus recebeu  ontem o título de  cidadão do Rio de Janeiro na câmara dos vereadores da 'Cidade  Maravilhosa' 

FAMA&TV •10 

Johnny Depp passa 
por fase complicada 
Guerra judicial com a ex-mulher levou 

o ator a refugiar-se no álcool e a situação 

está fora de controlo. Amigos temem o pior 

ARTE&LAZER  12 

Dia Mundial da Língua 
Portuguesa a 5 de maio 
UNESCO ratificou ontem a celebração 

do idioma português, tornando, assim, 

oficial a proposta dos países lusófonos 

TECNO 313 

Uma nova parceria com 
proporções olímpicas 
COI e Airbnb, juntos, vão revolucionar 

a hospedagem nos Jogos Olímpicos 
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Início B1 Centro apresenta visão para o turismo da região na próxima década
 
Centro apresenta visão para o turismo da região na próxima década
 
Novembro 26, 2019
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal (TCP) apresentou recentemente aos associados
a sua visão para os próximos dez anos do turismo na região Centro de Portugal.
 
Esta visão para o futuro está plasmada em dos documentos estruturantes, o Plano Regional de
Desenvolvimento Turístico 2020-2030 e o Plano de Marketing, assim como num novo modelo de
governança da própria entidade regional.
 
Numa breve introdução, Pedro Machado, presidente da TCP, explicou que a apresentação do Plano
Regional de Desenvolvimento Turístico 2020-2030 iria mostrar a visão da TCP para o turismo a 10
anos.
 
- Os documentos resultam de uma auscultação exaustiva de vários players, da área do turismo e não
só, como Comunidades Intermunicipais, PROVEREs, associações, universidades ou politécnicos.
Salientando estar a viver-se um momento de transição, Pedro Machado disse que, entre 2014 e 2018
o Centro de Portugal registou um crescimento notável e os indicadores de 2019 são muito positivos.
 
A apresentação do Plano Regional de Desenvolvimento Turístico 2020-2030 esteve a cargo de Pedro
Rosa, da consultora Deloitte, autora deste trabalho. Simultaneamente, foram feitas referências ao
Plano de Marketing e ao novo modelo de governança da TCP, que completam o triângulo em que
assenta a estratégia da TCP para a próxima década.
 
Os planos estratégicos agora apresentados aos associados da TCP irão ser divulgados publicamente no
próximo dia 3 de dezembro, numa conferência de imprensa que terá lugar na sede da Deloitte, em
Lisboa.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
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Luís de Magalhães
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NUNO MELO ALVES A TAXA DAS DISFUNCIONALIDADESNUNO MELO ALVESA TAXA DAS
DISFUNCIONALIDADES
 
As taxas turísticas parecem estar na moda. Surgiram primeiro em Lisboa em 2016, tendo-se
gradualmente alargado a algumas outras localidades: Porto, Gaia, Óbidos, Mafra, Cascais e Vila Real
de Santo António, entre outras, já adotaram esta medida. E agora, a Ilha de São Miguel também terá
uma taxa turística. Devo dizer que acho que as taxas turísticas são um aproveitamento político
absurdo e que revelam problemas graves subjacentes ao sector turístico.
 
Em primeiro lugar porque os desgastes provocados pelos turistas, nas estradas, nos monumentos,
etc., já são pagos nos impostos e taxas que incidem sobre a atividade económica em geral. As
viaturas de aluguer e os transportes turísticos pagam imposto de circulação e sobre o consumo de
combustível, sobre as receitas e sobre as despesas, nestes últimos casos em função da quantidade.
Nos outros consumos, os turistas pagam IVA nos preços que lhes são cobrados e taxas específicas. E
nos monumentos públicos e privados, pagam o preço dos bilhetes de entrada.
 
Em segundo lugar, porque as taxas turísticas são um imposto, portanto uma receita pública, e não dos
operadores privados. O normal seria, perante excesso de procura, os privados aumentarem os seus
preços, até que a procura se equilibrasse à oferta, ou, até haver uma expansão da oferta turística no
destino. O aumento de preços é igualmente exequível nos sítios e monumentos públicos, mas até
pode ser possível que, por razões de índole cultural, não se queira fazer isso. Mas nesse caso, pode-se
sempre recorrer a outras formas de controlar o número excessivo de visitantes aos sítios e
monumentos, mediante a aplicação de restrições ao número de visitantes e com recurso a esquemas
de marcação e reserva de visitas. O que não é normal é que surja um imposto adicional para onerar
ainda mais os preços de um destino, ficando os operadores turísticos a perder.
 
Terceiro, em sítios como Lisboa, Porto, Coimbra, Ponta Delgada, Angra e Horta, localidades onde
existem unidades de saúde para onde são encaminhados doentes, é absurdo cobrar a taxa turística a
que lá se desloca por motivos de saúde ou visita a familiares que estejam numa dessas situações. O
mesmo raciocínio se aplica às cidades que têm universidades, para onde se deslocam estudantes e
onde os seus familiares os visitam. Eu diria mais: não é aceitável que sejam cobradas taxas turísticas
aos cidadãos portugueses e com residência em Portugal, pois já pagam impostos pelos serviços
públicos, sendo até sujeitos a uma tripla tributação: quando pagam impostos, quando usam serviços
que pagam impostos e quando lhes é cobrada a taxa turística.
 
Finalmente, porque quando as taxas turísticas são introduzidas por excesso de procura de uma
localidade, isso quase sempre revela mau funcionamento do destino turístico no geral. O caso das
taxas turísticas de Lisboa, Porto e outras cidades grandes é um flagrante exemplo da má gestão do
turismo feita no País. É óbvio que não se pode contrariar as preferências dos turistas mas pode-se
criar condições melhores para incentivá-los a procurar outros destinos no País, através da inteligente
gestão e aeroportos, transportes, eventos, etc..
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No caso dos Açores, a aplicação de uma taxa turística em S. Miguel, acordada pelos seis municípios, é
a confirmação do sucesso do turismo naquela ilha, mas a outra face da moeda é que é igualmente a
confirmação do fracasso do turismo nas restantes. Ou seja, há excesso de turismo em S. Miguel,
faltando nas outras ilhas. Tendo em conta que os governos Regional e da República, além de serem
reguladores, também são operadores, ao gerirem aeroportos e serem donos de companhias aéreas,
têm responsabilidade nas disfuncionalidades do sector de turismo. E em vez de as resolverem, levam
a que seja criada uma taxa turística em S. Miguel.
 
Não sou só eu que digo que existem disfuncionalidades no turismo: também as seis Câmaras de São
Miguel o dizem.
 
26/11/2019
 
Nuno Melo Alves
 
Nuno Melo
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Maior aposta na digitalização do turismo poderá gerar 50 mil empregos
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Segundo o estudo da Oxford Economics, 83% do alojamento disponível em Portugal já pode ser
reservado pela Internet e gera 41% das vendas do setor.
 
A maior aposta na digitalização da indústria do turismo poderá gerar 50 mil empregos adicionais em
Portugal nos próximos anos, revela um estudo da Oxford Economics encomendado pela Google.
"Existe um potencial de crescimento das receitas turísticas" e também é possível gerar mais emprego
com o digital, salienta José Maria Júdice, diretor de indústria da Google para o turismo em Portugal.
 
"As melhorias na conectividade digital, desde 2012, em Portugal, geraram quase 50 mil empregos no
turismo, uma proporção significativa face aos 250 mil empregos totais criados pelo turismo entre 2012
e 2018", refere o estudo da Oxford Economics, acrescentando que "há hoje oportunidades para criar
50 mil novos empregos em Portugal nos próximos anos".
 
"Maior investimento na infraestrutura digital, competências digitais e maior atividade digital são
fatores críticos de sucesso para atingir os objetivos", acrescenta o estudo.
 
"Cerca de 80% das pesquisas por viagens já acontecem no digital. É importante como país que
continuemos com a melhoria dos conteúdos online e na capacitação das pessoas que trabalham no
setor do turismo para estarem mais confortáveis com o digital", acrescenta José Maria Júdice.
 
O estudo aponta ainda que 83% do alojamento disponível em Portugal já pode ser reservado pela
Internet e gera 41% do volume de vendas do setor.
 
A Oxford Economics destacou ainda a importância de um conjunto de mercados emergentes no
turismo português, nomeadamente o Brasil e os Estados Unidos. "Para ter uma ideia, em 2010 o
mercado americano era o nono mais relevante em termos de turistas e em 2018 já era o sexto
mercado", afirmou o responsável da Google, apontando que os Estados Unidos estão "numa tendência
claramente ascendente". Por sua vez, "o mercado brasileiro nos últimos anos praticamente dobrou o
volume de turistas para Portugal", apontou.
 
"O próximo desafio será conseguirmos promover Portugal além do sol e praia", aponta, destacando o
"enoturismo" ou o "turismo da saúde" como exemplos de alternativas ao modelo clássico. "Temos
ainda muito em Portugal para mostrar", conclui.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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