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A1 Estudo sobre o Alojamento Local no Algarve apresentado em Albufeira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2019

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=70e71f8b

 
Estudo foi encomendado pela AHRESP
 
O primeiro estudo sobre o alojamento local no Algarve vai ser apresentado na quinta-feira, dia 5, no
Auditório Municipal de Albufeira, às 14h30.
 
A sessão, que será promovida pela AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares, que
encomendou o estudo, vai contar com Adolfo Mesquita Nunes, antigo secretário de Estado do Turismo,
como comentador principal.
 
A sessão contará, ainda, com José Carlos Rolo, presidente da Câmara de Albufeira, Ana Jacinto,
secretária-geral da AHRESP, Cristóvão Lopes, presidente da delegação do Algarve da AHRESP e Hélia
Gonçalves Pereira, do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, que fará a apresentação do estudo.
 
Quais os serviços que os gestores de Alojamento Local (AL) no Algarve sentem mais falta? Quais são
as maiores dúvidas dos gestores de AL? Em que concelhos há mais AL no Algarve? Que modalidades
de AL são mais frequentes? O que valorizam os hóspedes no AL? Quanto gasta diariamente um turista
de AL? E qual o seu verdadeiro impacto económico? Quantos empregos diretos, indiretos e induzidos
dependem do AL no Algarve?  são algumas das perguntas a que este estudo, promovido pela AHRESP,
pretende responder.
 
Este trabalho foi desenvolvido no âmbito Programa QUALITY - Valorização e Qualificação do
Alojamento Local, da AHRESP e realizado pelo Marketing FutureCast Lab do ISCTE, dividindo-se em
dois grandes temas: o Impacto Económico do AL no Algarve e a Caraterização dos Alojamentos, dos
Proprietários e dos Hóspedes de AL no Algarve.
 
Sul Informação
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Estudo sobre impacto do alojamento local no Algarve apresentado em Albufeira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2019

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Nuno Couto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4c380c6c

 
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) vai apresentar um estudo
sobre o impacto do alojamento local na região do Algarve, no próximo dia 5 de dezembro, às 14h30,
no auditório municipal de Albufeira.
 
Este é o terceiro grande estudo sobre alojamento local lançado pela AHRESP, depois de Lisboa (2016)
e Norte, e Centro e Alentejo.
 
Na apresentação do estudo vão intervir José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira,
Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP, e Cristóvão Lopes, presidente da delegação do Algarve da
AHRESP.
 
Às 15h15, Hélia Pereira Gonçalves, representante do ISCTE, fará a apresentação do Estudo sobre o
Alojamento Local no Algarve, seguindo-se a análise e comentário ao estudo, com debate. Pelas 16h50,
será a vez de João Pereira, do Gabinete de Alojamento da AHRESP, apresentar o Programa Quality.
 
A inscrição no evento é gratuita mas obrigatória.
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/ncouto/
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Primeiro estudo sobre Alojamento Local apresentado no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2019

Meio: Port.Com Online

URL: http://www.revistaport.com/noticia/5/7238

 
REVISTA PORT.COM
 
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares (AHRESP) revela dados a 5 de dezembro, no
Auditório Municipal de Albufeira, num evento que conta com a presença de Adolfo Mesquita Nunes,
Ana Jacinto (AHRESP) e Hélia Gonçalves Pereira (ISCTE).
 
Quais os serviços que os gestores de Alojamento Local (AL) no Algarve sentem mais falta? Quais são
as maiores dúvidas dos gestores de AL? Em que concelhos há mais AL no Algarve? Que modalidades
de AL são mais frequentes? O que valorizam os hóspedes no AL? Quanto gasta diariamente um turista
de AL? E qual o seu verdadeiro impacto económico? Quantos empregos diretos, indiretos e induzidos
dependem do AL no Algarve?
 
Estas são algumas das muitas perguntas que vão ser respondidas na apresentação do estudo
promovido pela AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares, no âmbito do seu
Programa QUALITY - Valorização e Qualificação do Alojamento Local.
 
Realizado pelo Marketing FutureCast Lab do ISCTE, o estudo divide-se em dois grandes temas: o
Impacto Económico do AL no Algarve e a Caraterização dos Alojamentos, dos Proprietários e dos
Hóspedes de AL no Algarve.
 
A apresentação oficial do estudo decorre no próximo dia 5 de dezembro, a partir das 14:30 horas no
Auditório Municipal de Albufeira, tendo como comentador principal Adolfo Mesquita Nunes. Participam
ainda na conferência José Martins Rolo, Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Ana Jacinto,
Secretária-Geral da AHRESP, Cristóvão Lopes, Presidente da Delegação do Algarve da AHRESP e Hélia
Gonçalves Pereira, do ISCTE, que fará a apresentação do estudo.
 
Este é o terceiro grande estudo de âmbito regional desenvolvido pela Associação da Hotelaria,
Restauração e Similares com o Marketing FutureCast Lab (ISCTE) e o apoio do Turismo de Portugal.
Até à data foram já desenvolvidos estudos sobre a região de Lisboa (ano 2016) e Porto, Centro e
Alentejo (ano 2018) - disponíveis aqui: https://quality.ahresp.com/
 
O Programa Quality
 
O programa Quality é um programa de qualificação destinado a todos os estabelecimentos de
Alojamento Local que estejam em funcionamento, independentemente da sua tipologia.
 
Garantindo a legalidade de todo o processo de funcionamento desde a sua instalação, registo,
operação, até à sua comercialização, a qualificação atribuída por este Programa representa uma mais-
valia para o Alojamento Local - uma garantia para a procura, uma segurança para os proprietários e a
criação de uma oferta competitiva num ambiente de concorrência leal.
 
Criar novas sensibilidades nos estabelecimentos de Alojamento Local para a Qualidade do atendimento
e do Serviço.
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Portugal continua a aumentar a sua oferta hoteleira e, a cada ano que passa, surgem novos 

projetos que procuram, de alguma forma, ser diferenciadores e conquistar a sua posição 

no mercado. Fique a saber quais os hotéis que se seguem no panorama nacional e onde vão 

nascer. 

A cidade de Lisboa continua 

a ter espaço para 

aumentar a sua oferta hoteleira 

e os grupos contactados 

pela Ambitur confirmaram 

o nascimento de mais novos 

hotéis na capital. A Hoti Hotéis, 

por exemplo, tem planeada uma 

unidade hoteleira no Centro 

Cultural de Belém (CCB), ainda 

sem avançar mais pormenores. 

Já o Grupo B&B Hotels, tem 

em construção o B&B Hotel 

Lisbon Airport, um investimento 

de 7,8 milhões de euros que 

deverá estar concluído em 

2021. Trata-se de um Bed 

& Breakfast de três estrelas, 

com 188 quartos, cujo projeto 

tem a assinatura do arquiteto 

Fernando Rocha, da Urbis, e está 

a ser construído pela Casais. 

Mas a cadeia hoteleira, ainda 

recente em Portugal mas que 

conta já com três unidades  

em funcionamento (Braga, 

Cantanhede e Felgueiras), não 

se ficará por aqui e, segundo 

Torcato Faria, country manager 

da B&B Portugal, tem em fase 

de licenciamento mais algumas 

unidades, perfazendo um total 

de aproximadamente 20 novos 

hotéis da marca no nosso país. 

Na zona da Grande Lisboa, 

estão já previstos o B&B Hotel 

Oeiras e o B&B Hotel Sintra, cuja 

construção deverá avançar até 

ao final deste ano. Não muito 

longe de Lisboa, foi já lançada a 

primeira pedra do B&B Montijo 

Hotel, mais um Bed & Breakfast 

de três estrelas que implica um 

investimento de 5,5 milhões 

de euros e surge no centro 

desta cidade, com 112 quartos 

distribuídos por quatro pisos, 

devendo estar terminado até ao 

final de 2020. 

"Toda a estratégia está a ser  

acessíveis, com um design 

simples e moderno. Torcato 

Faria acrescenta que com isso se 

pretende atrair "clientes «smart» 

e «econochic» que procuram a 

funcionalidade, simplicidade e 

modernidade em detrimento do 

luxo". 

Em Lisboa também abrirá 

portas, em maio de 2020, o 

primeiro hotel do grupo The 

Independente Collective, 

que resulta de um projeto de 

reabilitação de um edifício na 

esquina da Rua de São Paulo, 

em frente ao Elevador da Bica. 

Diz-nos Guillermo Fernandez, 

diretor de operações Lisboa e 

Sul do grupo, que a unidade, 

com 50 quartos, apresentará 

um "conceito pouco ortodoxo 

e muito particular, diria até que 

será uma certa provocação ao 

mundo da hotelaria". 

O objetivo é que esta unidade 

delineada de acordo com as 

características do mercado, 

procurando sempre optar por 

localizações que permitam uma 

construção rápida, compacta e 

de muito boa qualidade", explica 

o responsável, à Ambitur. 

O objetivo da B&B Hotels é 

oferecer espaços acolhedores, 

funcionais, atrativos e 
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"seja um espaço onde locais e 

viajantes se sintam em casa", 

refere, e não hesita em afirmar 

que "esta capacidade de juntar 

diferentes públicos com a 

mesma paixão por viajar e por 

celebrar uma cidade é o que nos 

diferencia". Guillermo Fernandez 

admite que este projeto irá 

"aumentar a nossa proposta de 

valor enquanto grupo turístico" 

Por fim, em Belém, surgirá no 

início de 2021 o Hyatt Regency 

Lisboa, pelas mãos da United 

Investment Portugal (UIP). 

Trata-se da estreia da marca 

em Portugal com um projeto 

de cinco estrelas superior que 

combina quartos de hotel com 

apartamentos de luxo. Num 

edifício de quatro pisos, em 

forma de «U», virado para o 

rio Tejo, nascerão cerca de 

L 
/
? 

Carlos Leal 
I ~II ■ 

Guillermo Fernandez 

200 unidades de alojamento 

com tipologias desde o TO 

ao T3. O projeto conta ainda 

com um restaurante, rooftop, 

piscina, ginásio, parque de 

estacionamento privativo, salas 

de reunião e um Spa state-of-

the-art. De acordo com Carlos 

Leal, diretor geral da UIP, o 

investimento ronda os 70 

milhões de euros e, "para além 

do empreendimento em si, o 

projeto inclui a renovação da 

praça do Centro de Congressos 

de Lisboa e a construção de 

um jardim público ao lado da 

propriedade". 

Porto e Norte de Portugal 

ganham novas unidades 

A região do Porto e do Norte 

de Portugal também já está na 

mira dos investidores hoteleiros  

e são vários os projetos já em 

andamento ou planeados. 

Na Invicta nascerá, até ao 

final deste ano, o Torel Palace 

Porto, "o primeiro verdadeiro 

boutique hotel de cinco 

estrelas na cidade do Porto", 

frisa Ingrid Koeck, sócia 

responsável pela comunicação 

do grupo Torel Boutiques. 

Com apenas 24 quartos e 

suites, a unidade resulta da 

remodelação total do antigo 

Palacete Campos Navarro, 

preservando a sua identidade 

e beleza. "Conhecidos pelos 

conceitos de hotéis orientados 

pela narrativa, também 

escolhemos um conceito 

único para esta unidade: 

como é um dos palácios mais 

impressionantes do Porto e 

reflete a história de Portugal 

e da cidade, optámos por 

dedicar essa beleza adormecida 

aos poetas e escritores 

portugueses", explica Ingrid 

Koeck. Ou seja, cada quarto 

e suite tem o nome de um 

escritor e o restaurante Blind, 

que conta com a assinatura do 

Chef Vitor Matos, "é uma prova 

do grande José Saramago e do 

seu trabalho «Ensaio sobre a 

Cegueira»", acrescenta. O hotel 

terá ainda o SkinLife Wellness 

Spa by Torel Boutiques. 

A responsável confirma que  

a filosofia da cadeia é "atrair 

clientes que procuram uma 

experiência, não apenas um 

quarto" e, por isso, "todos 

os nossos estabelecimentos 

proporcionam conforto 

e requinte, acolhendo os 

hóspedes de uma maneira 

muito pessoal e oferecendo um 

serviço muito atencioso". 

O grupo Torel Boutiques tem 

ainda em projeto e obra mais 

três unidades hoteleiras de 

cinco estrelas no Porto. 

E a provar que o mercado 

da capital nortenha está a 

fervilhar, também a UIP irá 

estrear a marca YOTEL em 

Portugal com a inauguração 

do YOTEL Porto. Com abertura 

prevista para janeiro de 

2020, esta marca foi buscar 

inspiração à luxuosa primeira 

Ingrid Koeck 

** • 
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Gonçalo Rebelo de Almeida 

Francisco Moser 

classe da aviação e, com um 

design descomprometido, 

"junta elementos essenciais 

dos hotéis de luxo a uma escala 

mais pequena, em espaços 

mais inteligentes, oferecendo 

um ambiente de comunidade, 

com áreas de coworking, 

convívio e exercício", esclarece 

Carlos Leal, diretor geral da 

UIP. Num investimento de 30 

milhões de euros, o YOTEL 

Porto promove um conceito 

tecnológico inovador onde os 

hóspedes têm total autonomia 

e controlo sobre o check-in 

e check-out, através de uma 

app e de quiosques de auto-

atendimento de fácil acesso. 

A unidade terá 153 quartos 

equipados com SmartBed, 

bem como um Sky Bar e um 

terraço no rooftop com vista 

sobre a cidade, acessível 

não só a hóspedes como a 

todos os visitantes, além de 

ginásio aberto 24 horas por 

dia. Carlos Leal não hesita em 

afirmar que este é um hotel 

dirigido a "viajantes modernos 

que valorizam o destino, 

a tecnologia de ponta e a 

acessibilidade". 

Por sua vez, o Grupo B&B 

Hotels aposta igualmente no 

norte do país, tendo já em 

construção o B&B Exponor & 

Airport, e estando prestes a 

arrancar com as obras do B&B 

Hotel Porto Gaia. Também 

Santo Tirso e Famalicão serão 

dois dos próximos destinos 

da marca em Portugal que, 

tem ainda nos seus planos, 

avançar com a construção de 

mais unidades em Matosinhos, 

Viseu e Viana do Castelo. 

E a Hoti Hotéis, que pretende 

continuar a investir na 

construção de novas unidades, 

também escolheu Viana do 

Castelo e Famalicão para os 

seus próximos investimentos, 

com a marca Meliá. São dois  

No distrito de Portalegre, 

integrado na Coudelaria de 

Alter do Chão, nascerá o novo 

Vila Galé Collection Alter Real 

no segundo semestre de 2020. 

É o segundo projeto ganho pela 

cadeia hoteleira no âmbito do 

programa Revive, e resulta da 

reconversão de algumas partes 

já existentes - a casa de campo, 

as antigas cavalariças, o edifício 

administrativo e as antigas 

pocilgas - para dar origem a 

um hotel de quatro estrelas 

dedicado à temática equestre. 

O investimento atinge os 8,5 

milhões de euros e, segundo 

fonte oficial do grupo, contará 

com 76 quartos, Spa com piscina 

interior aquecida, restaurante de 

gastronomia regional, bar, três 

piscinas exteriores, biblioteca e 

enoteca. A falcoaria será ainda 

recuperada. 

Na região Centro, a Vila Galé 

abrirá ainda, no primeiro 

trimestre de 2020, o seu 

primeiro hotel de montanha, em 

Manteigas. O Vila Galé Serra da 

Estrela contará com 91 quartos, 

piscina exterior aquecida, 

restaurante, lobby bar, Spa, salão 

de eventos e estacionamento, 

num investimento previsto de 

nove milhões de euros. E no 

Brasil, no segundo trimestre do 

próximo ano, será a vez do Vila 

Galé Paulista, na zona da Bela 

Cintra, com 110 quartos.« 

hotéis com características 

muito semelhantes em 

capacidade e estrutura, 

beneficiando ambos de 

centro de congressos, piscina 

interior, e direcionando -se 

"para o segmento corporate, 

com uma vertente de lazer 

menos acentuada, muito 

pela localização onde se 

inserem e pelas excelentes 

condições que oferecem no 

segmento MICE, como os 

centros de congressos com 

grande capacidade e salas 

de reunião bem equipadas", 

explica Miguel Proença, CEO 

da Hoti Hotéis. Planeado está 

também já um projeto de 

grande dimensão na Avenida 

da Boavista, no Porto, o Meliá 

Boavista, e um segundo 

hotel no centro da cidade de 

Braga, estando o grupo em 

discussões para mais uma 

unidade na cidade de Aveiro. 

Alentejo 

No Alentejo, a Ambitur falou com 

dois grupos que se preparam 

para abrir novas unidades. 

A 20 quilómetros de Évora, a 

DHM irá abrir, em maio/junho 

de 2020, o Hotel Perdiganito. 

Num herdade que se estende 

por 12 hectares, a nova unidade 

contará com um total de 77 

unidades de alojamento, entre 

57 quartos do hotel e 20 villas. 

Trata-se, segundo Francisco 

Moser, managing director da 

DHM, de um "conceito virado 

para famílias, eventos e bem-

estar", que contará com um 

Restaurante à Terra, Spa, salas de 

conferências e uma Animal Farm 

onde não faltarão animais, um 

pomar, horta e celeiro. 
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O Congresso do APAVT, que decorreu no Funchal, foi marcado pela intervenção do Professor Augusto 
Mateus, consultor estratégico da EY-AM&A, que partilhou a sua visão sobre como se pode "Ganhar o 
país para o turismo" e que "opções estratégicas" o setor pode e deve adotar nos próximos dez anos. 

11
 O

 Turismo é o grande 
fenómeno global", 

atenta Augusto Mateus, 
quantitativo (são esperados 1.500 
milhões de turistas mundiais 
em 2020) e qualitativo sendo 
que os players do setor têm 
a "responsabilidade de fazer 
acontecer esse salto qualitativo" 
ou "a oportunidade vai-nos 
passar ao lado". Para isso, é preciso 
ter conhecimento assim como 
capacidade de pensar e agir: 'Ver 
primeiro, ver mais cedo e ver 
mais longe". A gestão corrente 
não permite dar o "salto" e o 
especialista frisa que "precisamos 
de mudar a trajetória". Vamos a 
números. 

Crescimento do Turismo 
Mundial 
O turismo mundial cresceu, na 
última década, 4% ao ano em 
turistas e receitas. Algures em 
2030, a Europa receberá cerca de 
1/3 dos fluxos turísticos globais 
(48%) e Portugal, enquanto 
destino europeu, tem urna 
posição privilegiada. A conquistar 
terreno estão, sobretudo, a Ásia 
e o Pacífico, com o crescimento 
de urna nova classe média que 
entende que "urna das provas de 
que tem liberdade é puder fazer 
Turismo" e que há que aproveita-
lo. Apesar de Portugal revelar um 
maior interesse pelo Brasil, todo 
ocontinente da América do Sul  

também progride. Ou seja, "há 
quem tenha menos quota de 
mercado mas que esteja a crescer a 
bom ritmo". 
Augusto Mateus remata que 
embora estejamos habituados 
a um "turismo de proximidade" 
teremos de nos "habituar a um 
turismo de mercados emissores 
mais longínquos", o que traz 
desafios do ponto de vista da 
mobilidade. Defende ainda que 
oenvelhecimento populacional, 
no que ao Turismo diz respeito, 
representa uma "oportunidade 
de expandir os fluxos turísticos e 
captar valor" pois os mais velhos 
procuram "outras formas de 
turismo em destinos mais caros 
[maior poder de compra]". 
É também verdade que habitamos 
um "Planeta que tem, pela primeira 
vez, problemas globais com 
dificuldades de governação" pelo 
que "na procura turística convém 
não facilitar naquilo que é unia 
tendência claríssima de valorizar a 
sustentabilidade e o problema do 
desperdício", sustenta 

Dinamismo do turismo em 
Portugal 

No caso português, o professor 
analisa a redução do turismo de 
estada mais longa e, pelo inverso, 
o"aumento significativo da estada 
mais curta com mais receita" no 
País. A capital lisboeta continua 
a ser a região que mais contribui  

para o crescimento turístico, com 
3 milhões de novos hóspedes e 8 
milhões de novas dormidas. 
Augusto Mateus defende que "nem 
todos os territórios têm aptidão 
turística" e que "não podemos ter 
todos os territórios a competir 
para os mesmos fluxos turísticos", 
até porque os territórios não se 
desenvolvem todos da mesma 
forma e devem, sim, desenvolver-
se naquilo que são melhores. 
Quanto ao turismo externo, 
reforçando que "Portugal fez 
melhor do que podem pensar e fez 
muito bem em mercados muito 
importantes". 

Estratégia para o turismo: a 
economia de partilha 
Assim, na lógica de "Ganhar o 
país para o turismo", é necessário 
"conquistar o consenso de que 
Portugal se reveja enquanto destino 
turístico" e que aposte fortemente 
na "economia de partilha", que 
faz parte do futuro, com um bom  

modelo de governação. Augusto 
Mateus dá o exemplo do Airbnb 
que, para si, "é economia de partilha 
não é falsa hotelaria". 
O especialista acredita que 
é possível chegar a urna 
convergência no Turismo e que, 
para isso, é fundamental "colocar 
mais portugueses de acordo com 
oturismo e a trabalhar no turismo 
e pôr o turismo a entregar mais 
aos portugueses", o setor tem de 
ser visto como uma alavanca da 
melhoria da qualidade de vida. 
Em adição, Augusto Mateus alerta: 
"Esqueçam lá o turismo como 
setor e percebam que o turismo 
ou é feito por um conglomerado 
de atividades económicas que 
convergem umas para entregar 
valor às outras, ou vice-versa, e 
que tomam decisões partilhadas, 
ou não haverá desenvolvimento 
turístico sério em Portugal" 
Em suma, é importante 
transformar vantagens 
comparativas de curto prazo em 
"vantagens competitivas com 
futuro para a procura mundial 
dos próximos anos", alargar as 
vantagens competitivas do País, 
alargar o território do turismo 
em Portugal e dotar os destinos 
de meios para acompanhar as 
tendências globais da procura. 
Além disso, sem inovação 
digital, preocupação ambiental, 
mobilidade e segurança não há 
Turismo.« 
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Rita Marques 

NOVA SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO LANÇA QUATRO DESAFIOS 
PARA A PRÓXIMA LEGISLATURA 

ita Marques, a nova 

secretária de Estado 

do Turismo, "estreou-se" no 

exercício das suas funções 

na sessão de abertura do 

452  Congresso Nacional da 

Associação Portuguesa das 

Agências de Viagens e Turismo 

(APAVT), que teve lugar entre 14 

e 17 de novembro, no Funchal. 

A responsável pelo pelouro do 

Turismo revelou quatro desafios 

que irão "nortear a navegação" da 

próxima legislatura. 

As infraestruturas -

 

aeroportuárias, marítimas ou 

rodoviárias - são o primeiro já 
que representam a "porta de 

entrada" em Portugal. Defendeu 

por isso ser fundamental " 

fazer o esforço de gerir os 

recursos que temos mas saber 
geri-los de modo a trazer mais 
hóspedes para Portugal", através 
da "melhoria contínua" dessas 

infraestruturas e da capacitação 
dos agentes responsáveis pela 

sua gestão. 

Por outro lado, Rita Marques 
aponta o desafio de aumentar a 
estadia média (2,7 dias) no país, 
bem como atrair investimento 

através de um sistema fiscal 

"mais justo". Mas o maior desafio  

lançado pela nova secretária 

de Estado do Turismo prende-

se com os recursos humanos. 

"Temos que atrair jovens para 

estas profissões, capacitando 

em paralelo os que já estão 

connosco e capacitando os 

empresários que trabalham com 

estes recursos diariamente". Para 

Rita Marques, é importante criar 

novos modelos de negócios e 

"a inovação será sempre bem-

vinda". Mas não hesitou em 

afirmar que, sendo o turismo 

"uma economia de vivências", 

trata-se de "um negócio de e 

para pessoas. A hospitalidade 

de Portugal, essa sim, fará 

seguramente a diferença", 

concluiu. 

Turismo na centralidade 

económica do país 
Também durante a sessão de 

abertura do congresso, Pedro 

Costa Ferreira, presidente 
da APAVT, admitiu que um 

" conjunto relativamente 

importante de desafios ergue-

se agora com maior nitidez do 

que nunca". Mas frisou que a 

anunciada atmosfera de fim 

de ciclo "não é um caminho 

sem saída", pelo contrário, é  

uma "oportunidade" tendo em 

conta o momento de mudança 

legislativa. 

Para o dirigente associativo, 

é importante apostar numa 

"estratégia que traga o turismo 

para a centralidade económica 

do país", com melhor qualidade 

de serviço, crescendo a menor 

pressão turística, com mais 

território turístico e menor 

sazonalidade". 

A APAVT aponta como uma das 

preocupações para a próxima 

legislatura a falta de regulação 

em termos de proteção dos 

consumidores no caso da 

falência das companhias aéreas. 

E Pedro Costa Ferreira diz mesmo 

que se pretende criar um fundo 

de proteção dos viajantes que 

englobe esta situação. "Dir-se-ia 

que temos que temer muito mais 

a falência de uma companhia 

aérea, do que qualquer outro 

incidente", defende, sendo que 

nos últimos dois anos faliram 36 

transportadoras. E o responsável 

está crente de que "esta série 

negra" não vai parar": "não 

nos podemos esquecer que a 

indústria aérea não pagou ainda 

o capital investido desde o dia do 

seu nascimento', lembrou.« 
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A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) "prepara o Amanhã" no seu 31.° Congresso, a 

realizar-se de 20 a 22 de novembro, em Viana do Castelo. A Ambitur esteve à conversa com 

Raul Martins, presidente da associação, sobre o que tem mudado no setor e os desafios que 

tem pela frente. 

D esde a nossa última 

conversa, há um ano, o 

que considera que mudou no 

turismo em Portugal, em concreto 

para a hotelaria? 

Neste último ano o balanço é 

positivo, de urna forma geral, 
nomeadamente no aumento 

de turistas - que se verificou 
em cerca de 7% - apesar dos 
constrangimentos do aeroporto 
de Lisboa e graças ao Porto, zonas 

Norte e Centro, que aumentaram 

substancialmente o número de 

turistas. O turismo dispersar-se 
por todo o país é um objetivo 

do Turismo de Portugal e nosso 
porque existem capacidades 
hoteleiras em outras regiões 

que são muito interessantes e 

portanto nós conseguimos fazer 

com que os turistas aumentassem 
nas zonas onde havia de facto 

menos procura turística. 
Relativamente à tour operação, 
alguma coisa foi feita mas 
insuficiente até porque 
entretanto houve companhias, 
nomeadamente que voavam para 
a Madeira e Algarve, que faliram. 
Essas empresas estão agora a ser, 

pouco a pouco, substituídas por 
uma outra que tomou esses slots 
em seu beneficio e portanto têm 

estado a recuperar. Todavia, o  

Algarve manteve uma ocupação 

equivalente à do ano passado, não 

chegou a sofrer com isso. Poderia 

era ter tido melhores resultados 

se isso não tivesse acontecido. O 

balanço é positivo e certamente 

teremos mais um recorde em 

termos de número de turistas. 
Quanto ao aumento da receita 

e preço médio, aquilo que tem 
sido difícil de aumentar e que era 

importante, um recado para o 

Turismo de Portugal é a estadia 

média no país. Essa situação 

em termos futuros é muito 
importante conseguir porque, 

como somos muito dependentes 

do transporte aéreo, podemos 

aumentar a ocupação com o 

mesmo número de turistas. Esse é 

o desafio para os próximos anos. 

Há quem diga que hoje em dia são 

novamente necessários alguns 

anos para se aprovarem projetos 

hoteleiros nas grandes cidades. 

Isto é um problema para os 

investidores? 

Digamos que isso acontece mas 
que não é impeditivo de abrirem 

hotéis. O crescimento médio da 

oferta hoteleira foi de cerca de 6% 

nos últimos anos e prevemos que 

este ano seja superior. Portanto o 

facto de haver demora não tem 

a cláusula de 

paridade ... ainda 

não foi proibida em 

Portugal, apesar da 

diretiva da Comissão 

Europeia 

impedido que haja abertura de 

hotéis. 

Ana Mendes Godinho chegou 

a avançar que seria este ano 

colocado em circulação o 

resultado dos contributos para a 

revisão da portaria da Classificação 

dos Empreendimentos Turísticos, 

mas isso não aconteceu... A AHP 

sente necessidade da revisão desta 

lei? Em que pontos? 

Certo. Muita [necessidade]. 

Sentimos necessidade em 
especial na classificação dos 

edifícios que são apartamentos 

turísticos que não são 

considerados empreendimentos  

turísticos. Têm apartamentos 

turísticos e são considerados 

alojamento local. Quando há um 

edifício todo com alojamento 

local, porque tem habitação, ainda 

que mantendo a sua licença para 

habitação devia ser considerado 

um empreendimento 
turístico porque tem todas as 

características e condições. 

Quando os edifícios têm as 

características que de facto um 

empreendimento turístico tem, 

não lhe chamar empreendimento 

turístico não é bom para 

ninguém. Nem é bom para a 

oferta, nem para o proprietário. 

Essa é a maior alteração que 

consideramos ser necessária. E 

portanto vamos continuar a pedir 

à nova secretária de Estado que 

implemente essa situação. Nós 

apresentámos oportunamente 

a nossa proposta de revisão há 

dois anos e este ano. Essa revisão 

continua a ser necessária e 

urgente. 

Quais deverão ser as temáticas em 

cima da mesa deste Governo no 

que respeita ao turismo? 

A desregulação das OTAs, das 

plataformas de reserva, que 

têm vindo a aviltar a relação 

comercial, uma vez que aparecem 
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na sua maioria, vêm muito de 
carro portanto é muito importante 
aumentar a sua contribuição para 
oturismo em Portugal. 
Olhar para o crescimento do 
Centro e Norte, que tem sido 
exemplar, e fazer com que ele se 
tome mais sustentável. O Porto 

contribui muito para o turismo 
da região e, a pouco e pouco, 
certamente que o Norte, além da 

cidade do Porto, vai contribuir 
mais. Ao estarmos em Viana do 
Castelo com o Congresso estamos 
também a chamar a atenção 
nesse sentido. 

Depois temos a parte das 
novas tendências do mercado, 
como estar no mercado de 
luxo e também o desafio da 
comercialização digital, que 
hoje não se pode viver sem ele. 

São tudo formas de olhar para o 
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a comprar mais barato do que 
aquilo que têm contratado por 
via de terceiros. E a cláusula 
de paridade que ainda não foi 
proibida em Portugal, apesar da 
diretiva da Comissão Europeia, 
sendo que já apresentámos o 
problema ao ministro no sentido 
de isso vir a ser legislado. 
A situação do aeroporto já deu 
mais um passo e, para nós, vai ser 
muito importante para podermos 
sustentar o crescimento e 
podermos continuar a crescer. 
O aumento da capacidade 
aeroportuária de Lisboa permitirá 
aumentar o turismo em cerca 
de 30% no país. Claro que isso 
não acontecerá num ano mas 
é muito importante que se 
venha a conseguir, ao longo dos 
próximos anos, para compensar o 
crescimento da oferta e responder 
ao aumento da procura 

Como é que a falência da 
Thomas Cook deve ser encarada 
pelas autoridades nacionais e 
europeias? E pelos empresários 
hoteleiros? 

A falência da Thomas Cook 
resulta de uma situação 
tradicional de créditos sobre as 
agências de viagens. Os hotéis e 
as empresas hoteleiras têm que 
ter cada vez mais cuidado no 
crédito concedido. Esse crédito 
por vezes atinge valores enormes. 
Há um seguro de crédito, há 
empresas hoteleiras que o têm, 
felizmente, e podem recorrer 
a esse seguro para fazer face a 
um não pagamento. O Govemo 
também disponibilizou uma 
verba para apoiar essa situação. 
O nosso receio é que outras 
situações semelhantes possam vir 
a acontecer. Os hoteleiros têm de 
se precaver com o seguro e com a 
redução de crédito, e não ficarem 
tão dependentes dessa situação. 

Onde pretendem chegar com o 

vosso 31.2  Congresso? 
O Congresso tem o tema de 
"Preparar o Amanhã" porque o 
crescimento que tem vindo a 
ocorrer nos últimos anos não 
vai continuar. Como qualquer 
produto que está em crescimento,  

chega uma fase onde fica mais 
maduro. Estamos convencidos 
que esse crescimento vai 
continuar, pelo que as maiores 
cadeias hoteleiras portuguesas 
vão dizer o que pensam. É uma 

resposta daqueles que vão à 
frente, daqueles que têm mais 
investimento. 
Outra questão é a situação da 
capacidade aeroportuária, que 
é importante para sustentar 
a capacidade do turismo e 
continuar a contribuir de 
forma decisiva para que o PIB 
nacional aumente. Prevemos 
que o aumento da capacidade 
aeroportuária de Lisboa possa 
contribuir com três a quatro 
pontos percentuais para o PIB 
nacional, a médio e longo prazo. 
Estamos a olhar para a nossa 
vizinha Espanha, por todas as 
razões e mais alguma, porque 
apesar de ser vizinha não é aquela 
que contribui com maior número 
de turistas. Entendemos que é 
importante fazer maior captação 
em Espanha até porque torna-
nos menos dependentes do  

amanhã. 

Os hotéis em Portugal já ajudam 

o turista a descobrir o destino? 

Falávamos há um ano nesta 

temática e apontava-a como 

sendo uma das tendências 

mundiais. 

Mantém-se e ajudam cada vez 
mais. Há hotéis que pedem ao 
cliente para lhes dizer quais 
são as suas preferências e, na 
sequência disso, propõe-lhes 
ofertas concretas. Se for a parte 
histórica, poderão inventariar 

os principais monumentos 
em cada região; se for a parte 

de aventura, que cada vez 
mais cresce, há muitas coisas 

que hoje em dia existem em 
Portugal e não são conhecidas, 
não só as caminhadas mas 

também a aventura nos rios 
e toda essa parte de turismo 
de Natureza. Às vezes há falta 
de informação e isso é muito 

importante que os hoteleiros 
transmitam. O hoteleiro tem 

que ser o primeiro agente de 
turismo do seu país..« 
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18 Hotelaria 
"O hoteleiro tem que ser o segundo agente de turismo do seu país, 

depois das agências de viagem!" 
A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) "prepara o Aman-
hã" no seu 31.° Congresso, a realizar-se de 20 a 22 de novembro, 

em Viana do Castelo. 
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OTS E AV'S 
Novas realidades na 
distribuição aérea e os 
desafios que se seguem num 
futuro que é já "amanhã" 
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Mais 2000 
camas 
no próximo 
triénio 

Taxa turística pode 
dar três milhões a Gaia 

AtrrARQurA Na reunião de 
Cãmara de Gaia, realizada 
em Canelas, o vice-presi-
dente Patrocínio Azevedo, 
que substituiu o ausente 
Eduardo Vítor Rodrigues, 
anunciou que no próximo 
triénio o concelho "terá 
mais duas mil camas" em 
termos de oferta turística. 

O PSD confrontou o Exe-
cutivo sobre o facto de a re-
ceita com a taxa turística es-
tar até ao momento abaixo 
do orçamentado, mas Patro-
cínio Azevedo respondeu 
que as contas só se fazem no 
fim e reafirmou a confiança 
de conseguir em 2020 os 
três milhões de euros pre-
vistos. De lembrar que a úl-
tima cifra divulgada, relati-
va a 2019, se situava em 1,1 
milhões de euros. 

O vice-presidente da Au-
tarquia admitiu que aconte-
ceram "falhas na platafor-
ma informática" e que exis-
tem "lacunas na fiscaliza-
ção", mas mostrou-se oti-
mista e rebateu a observa-
ção do PSD, que aludiu à 
percentagem de turistas es-
trangeiros, que está abaixo 
dos 50% das visitas, men-
cionando, a título de exem-
plo, o futuro Centro de Con-
gressos, bem como a unida-
de hoteleira de apoio, como 
fatores potenciadores da su-
bida da quota de turistas de 
outros países. 

PARQUE EM SANDIM 
A atratividade de empresas 
foi outro tema. O PSD falou 
do operador logístico que se 
instalou em Nogueira da Re-
gedoura, na Feira, e pergun-
tou se foi hipótese para Gaia. 
Patrocínio Azevedo revelou 
que colaborou no processo, 
pois uma via de acesso par-
te de Gaia e adiantou que o 
mais provável será a empre-
sa também contratar habi-
tantes de Gaia. Revelou que 
há contactos para um opera-
dor logístico se instalar no 
concelho gaiense e que o 
Município "trabalha" para 
criar um parque de empre-
sas em Sandim.• M. A. 
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Os Baraça aliam a tradição e a inovação nas suas peças ......  
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Rosália Abreu faz do barro o ganha-pão desde menina 

At 

Sandrine e Daniel apostam numa oferta de qualidade 

"o0r."7-y 

- 

Barro atrai 
prémios 
e turistas 
para Barcelos 
Em dois anos, o município arrecadou quatro 
distinções de turismo e de artesanato 

Olga Costa 
locais@jn.pt 

PATRIMÓNIO Nunca antes o arte-
sanato de Barcelos foi tão premia-
do, concelho que em dois anos foi 
galardoado por quatro ocasiões. O 
último foi o prémio europeu de 
"Destino de Turismo Cultural 
Sustentável", promovido pela 
European Cultural Tourism 
Network, logo após o município 
ter passado a integrar a Rede 
Mundial de Turismo Criativo. 

Em 2017, Barcelos tornou-se na 
primeira cidade da Península 
Ibérica a integrar a rede mundial 
de Cidades Criativas da 
UNESCO, em Artesanato e Arte 
Popular e, no mesmo ano, ven-
ceu o "Prémio Promoção para 
Entidades Públicas" e a artesã 
Rosa Ramalho arrecadou o 
"Grande Prémio Carreira", am-
bos atribuídos pelo IEFP. 

Se o trabalho de promoção e di-
vulgação tem funcionado é por-
que há por trás artesãos e as suas 
peças, às quais emprestam arte e 
ofício, a cidade, a cultura, a his-
tória e as tradições. E é nessas 
peças, que viajam por entre cida-
des e países, que está também 
aquilo que os turistas mais pro-
curam: a diferença e a identida-
de de urna cidade minhota que 
faz questão de honrar e perpe-
tuar as gentes que lhe deram for-
ma e feitio. Os irmãos Baraça são 
um bom exemplo. Já percorre-
ram o país com o nome de Barce-
los às costas. "Há cada vez mais 
pessoas que procuram o que é 
genuíno e diferente", afirmou 
Vítor Baraça. 

Vítor e Moisés trabalham no 
ateliê onde aprenderam a mol-
dar o barro com o pai. Embrenha-
dos já nos presépios, não deixam 
de fazer galos. Os deles, dos Ba-

  

raça, têm patas em ferro e cores 
tradicionais. 

Se para os Baraça cada peça é 
única, feita ao pormenor, há 
quem aposte num outro tipo de 
trabalho. De olhos postos numa 
encomenda que tinha para en-
tregar, Rosália Abreu conseguiu 
tempo para contar o que faz: "As 
minhas peças são feitas com 
molde. É uma outra forma de 
promover Barcelos, mas os meus 
galos, esses, são certificados". 

NOVOS ESPAÇOS 

Se é o artesanato que atrai turis-
tas e se são eles que ajudam a sus-
tentar a economia local, havia 
também que diversificar os espa-
ços para os receber. Foi isso que 
o jovem casal Daniel Sá e Sandri-
ne Cruz fez. Ele, já com expe-
riência numa guesthouse do ou-
tro lado do rio, em Barcelinhos, 
viu que havia mercado para mais.  

"Barcelos é uma cidade não só tu-
rística, mas também de passa-
gem de muitos peregrinos, e fo-
mos vendo que havia interessa-
dos numa oferta diferenciada e 
com mais qualidade", afirmou. 
Estava encontrada a razão para 
um novo espaço em Barcelos. 

O Art'Otel, perto do Mercado 
Municipal, nasceu da recupera-
ção de um prédio devoluto há 
mais de 20 anos. Tem nove quar-
tos e uma decoração que não en-
gana. Quem lá entra sabe que 
está em Barcelos. Galos não fal-
tam e outras peças de artesãos 
como Conceição Sapateiro ou 
Manuel Cordeiro. 

"Barcelos é tudo isto: turismo, 
peregrinos, artesãos, hotelaria, 
gastronomia e a lenda do galo. 
Tudo isto justifica o prémio de 
`Destino de Turismo Cultural 
Sustentável—, rematou o verea-
dor do Turismo, José Beleza.• 

Página 15



A16

 
RTP 1

 	Duração: 00:02:40

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 83781015

 
02-12-2019 18:30

1 1 1

Reabilitação da Frente Ribeirinha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=871bfbf5-c277-44c8-850e-

9f004bd3d55c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Lisboa vai ter um novo cais. O projeto está integrado nas obras de requalificação da Frente Ribeirinha
central. O  espaço entre o Terreiro do Paço e a Doca da Marinha estará renovado com ciclovias,
restaurantes, quiosques e centros culturais. É uma das obras mais complexas da capital das últimas
décadas.
Comentários de Fernando Medina, presidente da C. M. de Lisboa; Vítor Costa, dir. geral Assoc.
Turismo Lisboa.
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By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

PROJECT  ||  After receiving 
a resounding ‘thumbs down’ 

-
opers have presented a new 

João de Arens in Portimão.
As Expresso newspaper 

main changes to the project 
which spawned a wave of 

has decreased from 411 to 

-

with signposting as the cur-

and can be dangerous when 

-
teed that the construction 

-

-

-
tected species is not damaged 

-

-

Expresso newspaper.

-
ated to oppose construction 
in the João de Arens area.

this new version of the pro-

to hit the streets again and 

Others have commented 

Investe – to move forward 

-

a negative assessment from 

The assessment was based 

Vau and Praia dos Três Irmãos.
The committee responsi-

stressed that the project 
-

in one of the few spots where 

be found. And the measures 
-

were far from convincing.
The committee targeted 

-
-

one of the areas where the 

which foresees that this 

be subjected to even more 

Also read ‘Environmentalists 
celebrate as Portimão hotel 
project gets thumbs down’ at 
portugalresident.com

Developers present revised plan  
to build three hotels in Portimão
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Coastal path 
revamped
A coastal path in Albufeira 
described by the council 
as one of the town’s most 
iconic tourist attractions is 
undergoing renovations. P12

New beginnings for 
Faro campsite
Campers said goodbye to the place they called  

the town’s campsite on Monday. The plan is to  
open the facility to the public in 2020. P10

Lisbon airport 
to close at night 
Two rapid exit taxiways are to 
be built at Lisbon airport. The 

January 6 until June 2020. P8

Largest police 
demo of all time

from all over Portugal converged 

resentment within the GNR and 
PSP over pay and conditions. P4

Drought: no 
new boreholes!
Stopping the drilling of boreholes 
and using treated wastewater in 
agriculture and tourism are some 
of the government measures to 

P12

Portugal shines 
brighter
Portugal has five new Michelin 
stars. Four restaurants were 
awarded their first star ever at 
the Michelin gala event held in 

P22

Revised plan for 
João de Arens
After receiving a resounding 

presented a revised plan to build 
three hotels in “one of the last 
untouched areas” of Portimão. P10

COMPETITION

Be a Christmas 
winner with  
the Resident
See inside for a chance to win 

some fantastic prizes! P20

The Algarve’s favourite weekly read since 1989 THURSDAY, NOVEMBER 28, 2019 Publisher: Bruce HawkerWeekly newspaper

www.portugalresident.com

VOL. 30 #48 | €1.50

your guide to Christmas 
events and festive dining 
in the Algarve

P18-20

Christmas 
Special

Bulldozers threaten groundbreaking kennels 
with almost 200% adoption rate because it’s 
in the wrong place || P2-3

Animal SOS  
in Loulé

TA
YA

 M
A

R
IA
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Faro oficializa 
candidatura a 
Capital Europeia 
da Cultura 2027

Maria Simiris
maria.simiris@barlavento.pt

Faro quer fazer parte da lis-
ta de cidades que desde 1983 
acolheram o galardão de Ca-
pital Europeia da Cultura. Um 
desígnio que terá como meta 
o ano de 2017 e mereceu uma 
inédita união de vontades, for-
malizada ao final da tarde de  
segunda-feira, dia 25 de no-
vembro, no Teatro das Figuras.

Bruno Inácio, coordena-
dor da equipa de projeto de 
candidatura, abriu a cerimó-
nia referindo que todos os an-
tigos vencedores, resultaram 
em «cidades reinventadas, re-
descobertas e com uma nova 
forma de estar, tendo a cultu-
ra como mote». Agora, o pas-
so seguinte é a criação de um 
«Plano Estratégico para a Cul-
tura de Faro, composto por 
três fases, sempre com meca-
nismos de auscultação e par-
ticipação pública». E porque 

já existe uma experiência an-
terior no país, Carlos Martins, 
diretor executivo da Guima-
rães 2012 Capital Europeia 
da Cultura, esteve presente 
para partilhar com os algar-
vios alguns conselhos. «Este 
não pode ser um projeto de 
apenas um município. Ou é de 
toda a região, ou não faz sen-
tido. Estamos a falar de uma 
candidatura que não é de um 
mandato e que não represen-
ta uma festival ou um conjun-
to de eventos que se colocam 
numa agenda. Este não pode 
ser um plano dos profissionais 
da cultura, mas sim de todos. 
Em Guimarães, após investi-
mento de 25 milhões de euros, 
conseguimos um saldo líqui-
do de retorno de 85 milhões 
e ainda 2000 postos de traba-
lho. Em 2027 Faro, pode não 
ser a Capital Europeia da Cul-
tura, mas se tudo for ultrapas-
sado, será uma cidade mais 
forte, porque mais importante 

que já data de vários anos. 
Nada se consegue sem audá-
cia, sem medirmos um ris-
co, mas é necessário arris-
car. Não podemos estar sem-
pre dependentes dos outros, 
porque se não se interessam 
por nós, não chegamos a par-
te nenhuma. A atitude no Al-
garve não é essa. Esta é uma 
grande iniciativa com vista a 
contribuir para o desenvolvi-
mento qualitativo da região. A 
CCDR acolhe com grande en-
tusiasmo, desde o primeiro 
momento, este projeto».

Também Adriana Noguei-
ra, diretora regional da Cultu-
ra do Algarve, mostrou-se ali-
nhada, mas realista. «Há mui-
to para fazer. O Algarve e Faro 
precisam de ter património 
cuidado, preservado, acessí-
vel física e culturalmente e de 
um espaço para apresentar 
os seus artistas contemporâ-
neos», considerou.

Um dos momentos mais 
altos foi a assinatura dos acor-
dos com os organismos copro-
dutores da candidatura: Re-
gião de Turismo do Algarve 
(RTA), Universidade do Algar-

Diferentes forças políticas e entidades asseguraram união 
e imparcialidade em todo o processo na cerimónia que 
decorreu no Teatro das Figuras

que o resultado é o processo, 
que pode deixar uma marca 
grande. O caminho vale a pena 
independentemente do resul-
tado», disse.

Assinadas as formalida-
des, Luís Graça, presidente 
da Assembleia Municipal de 
Faro quis deixar uma mensa-
gem. «É uma rebeldia propor 
um acordo maior do que nós 
próprios para reinventarmos, 
através da cultura, o nosso 
papel e a nossa sociedade. 
Esta é uma questão que está 
acima das divergências políti-
cas que temos e que não nos 
dividirá nunca», garantiu.

Francisco Serra, presi-
dente da Comissão de Coor-
denação de Desenvolvimento 
Regional (CCDR) do Algarve, 
não escondeu o reguzijo. «O 
facto de estarmos aqui hoje 
alinhados com esta ideia, ir-
reverência e audácia é já o co-
rolário do conjunto significa-
tivo de esforços e interesses 

M
ar

ia
 S

im
iri

s

ve (UAlg) e Comunidade Inter-
municipal do Algarve (AMAL).

«É um mote para cada vez 
mais pessoas viajarem. O fa-
tor essencial é a nossa dife-
renciação, irmos ao que nos 
identifica, que nos caracteri-
za e que nos torna diferentes. 
Esta é uma candidatura que 
concorre para um Algarve 
melhor», disse João Fernan-
des, presidente da RTA, que 
enalteceu o papel da cultura 
para o turismo. 

Paulo Águas, Reitor da 
UAlg,  garantiu que a sua ins-
tituição «é um centro de cria-
ção, de transmissão e difu-
são da cultura e do conheci-
mento humanístico, artísti-
co, científico e tecnológico. 
A candidatura de Faro é um 
projeto mobilizador, trans-
formador, aglutinador, inte-
grador, inovador e merece o 
nosso apoio».

Por sua vez, António Mi-
guel Pina, o recém-eleito pre-
sidente da AMAL, realçou o 
Algarve como único, uma vez 
que «não há território ne-
nhum no país com uma rela-
ção tão sustentada e profun-
da, com diferença, com inte-
ração com outras culturas e 
expressões de criatividade 
como a nossa região». Em re-
lação á candidatura, o tam-
bém autarca de Olhão assegu-
rou que «dá expressão a este 
património, a esta identidade 
e à facilidade com que acolhe-
mos diversas formas de cria-
tividade».

Já Custódio Moreno, dire-
tor regional do Instituto Por-
tuguês do Desporto e da Ju-
ventude (IPDJ), uma das enti-
dades parceiras do município 
na candidatura, considerou 
que «se Faro ganhar, ganha a 
região e o país».

Por fim, Rogério Baca-
lhau, presidente da Câmara 
Municipal de Faro encerrou 
a cerimónia. «Nos momentos 
importantes, os algarvios sa-
bem pôr de lado as suas di-
ferenças e unir-se em torno 
do que é fundamental. Os al-
garvios não entram em nada 
para perder, por isso estamos 
confiantes na força dos nos-
sos argumentos. Mas, mais 
ainda que o desiderato em si, 
interessa-nos olhar para este 
processo como forma de pen-

sar as cidades do futuro e de 
aumentar a produção cultu-
ral, criando melhores condi-
ções para os nossos agentes 
produzirem no Sul», começou 
por referir.

Na opinião do edil faren-
se, «podemos estar peran-
te um momento transfor-
mador; um verdadeiro virar 
de página para este conce-
lho e para a região. Desenga-
nem-se os que pensam que 
este é um projeto milioná-
rio e de construção massi-
va de infraestruturas. É, aci-
ma de tudo, uma realização 
para as pessoas e que exigirá 
do sector cultural um gran-
de envolvimento, mas acima 
de tudo a capacidade de au-
mentar a sua interação com 
a comunidade».

Mas esta é, «antes de 
mais, uma missão que exige 
muita humildade: na Câma-
ra, procurando um alargado 
apoio político; na articula-
ção com as outras entidades 
locais e regionais; na aus-
cultação exaustiva que esta-
mos a iniciar. Não é um pro-
cesso fácil, mas é urgente e  
necessário»

Rogério Bacalhau termi-
nou revelando que Faro será 
pioneiro com uma iniciativa 
marcada já para o início do 
próximo ano. «Procurámos 
ser pioneiros dando o pri-
meiro sinal de que podemos 
ter colaboração efetiva com 
outras cidades. Já enviámos 
convites a todas as potenciais 
candidatas para a realização 
de uma primeira convenção 
entre todas, para nos sentar-
mos à mesma mesa e discu-
tirmos assuntos tão relevan-
tes como a colaboração cultu-
ral, o financiamento ou a re-
lação com o Estado Central. 
A conferência terá lugar no 
próximo mês de janeiro, em 
Portimão. Será pioneira e es-
peramos que seja a primeira 
de muitas a realizar um pou-
co por todo o Algarve. Com 
este desafio tão impactante, 
estamos a valorizar a fideli-
dade à memória e ao respei-
to pela herança recebida das 
gerações passadas. Assim ali-
cerçados vamos ao encontro 
do futuro. É tempo de deitar 
mãos à obra», concluiu Rogé-
rio Bacalhau.
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Jovem de Olhão 
derruba limites  
da deficiência P4

Acordeão juvenil 
algarvio encantou
em São Brás P14

SERRA LIVRE DE INCÊNDIOS

CPCJ e Forum Algarve põem 
direitos das crianças «na moda» P3

Faro ruma a Capital 
Europeia da Cultura P8

Nova associação quer
Monchique em alerta P12
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SECA: 

Governo suspende autorizações 

para novos furos no Algarve 
Suspender novos furos de água no sul do País 

e intensificar a promoção da reutilização dos consumos 

urbanos e na agricultura são medidas que o Governo 

anunciou no final da passada semana para fazer face 

à situação de seca que Portugal atravessa, em que as 

regiões mais problemáticas são o Alentejo e o Algarve 

"Objetivamente a seca é 
um problema estrutural" em 
Portugal afirmou o ministro 
do Ambiente e da Transição 
Energética no final da reunião 
da Comissão Interministerial 
da Seca. "Parece claro a todos 
os que estiveram na reunião 
que em consenso e em diálo-
go com todos os setores te-
mos mesmo de mudar o per-
fil de consumo em Portugal", 
afirmou Pedro Matos Fer-
nandes. 

E para fazer essa mudan-
ça nos hábitos de consumo da 
água, o Governo conta com 
"três parceiros principais": "as 
autarquias, a agricultura e, no 
caso do Algarve, o Turismo por 
causa da rega dos campos de 
golfe". 

Para minimizar os efeitos 
da seca, sobretudo no Alen-
tejo e Algarve, Pedro Matos 
Fernandes anunciou a sus-
pensão. de "novas captações 
de água subterrânea em algu-
mas massas de água no sul 
do país", respeitando os com-
promissos que já existem, fez 
questão de salvaguardar. 
"Vamos intensificar a promo-
ção da reutilização daquilo 
que é o consumo de água ao 
nível do uso urbano e da 
rega", acrescentou. 

Matos Fernandes asse-
gurou que o Governo está 
"acompanhar ao dia aquilo 
que são as situações mais crí-
ticas", referindo-se a "um con-
junto de albufeiras que se 
concentram quase exclusiva-

  

30°,  dos meses choveu mais 
do que seria de esperar. "No 
último ano hidrológico isso só 
aconteceu em três meses e 
um deles é agosto, em que 
obviamente mesmo que te-
nha chovido a mais é algo 
marginal. Sabendo isto, nós 
temos mesmo que adatar 
toda a nossa atividade ao ter-
ritório", sublinhou. 

"E se o território tem me-
nos água, também a utiliza-
ção que fazemos dela tem de 
ser menor", considerou. E 
essa mudança passa pela 
vida de cada um dos portu-
gueses, mas também "pela 
forma como as autarquias la-
vam as ruas, regam os seus 
jardins, como os campos de 
golfe têm de passar a ser re-
gados utilizando cada vez 
mais águas residuais trata-
das". E passa também pela  

utilização dessas mesmas 
águas residuais tratadas, por 
exemplo, "na rega de culturas 
permanentes na agricultura", 
afirmou. 

Enfrentar este problema 
passa também pela aprova-
ção de projetos futuros, em 
qualquer setor, que contem-
plem "o stress hídrico em que 
nos encontramos". "Isto é a 
menor quantidade de água 
que é expectável que Portu-
gal venha a ter no futuro como 
água disponível", explicou 
Matos Fernandes. 

Governo quer poupar 
na Agricultura e Turismo 
Os ministérios do Ambiente e 
da Agricultura defenderam 
ainda que é preciso gastar 
menos água nas autarquias, 
agricultura e turismo no Algar-
ve para fazer face a uma "seca 

mente no sul do País". 
"Se o território tem menos 

água também a utilização que 
fazemos dela tem de ser me-
nor", dise o ministro. 

Pensar e fazer de modo di-
ferente é, no fundo, o que o 
Executivo pretende imple-
mentar face ao problema da 
seca. Nesse sentido é neces-
sário que haja uma mudança 
nos hábitos de consumo de 

água de todos os portugue-
ses, reforçou. "Por consumi-
dor não se entenda só o con-
sumidor individual mas tam-
bém o da atividade económi-
ca, em que no sul do país a 
agricultura é uma evidencia. 
No Algarve, não falamos só 
em agricultura, mas também 
nos campos de golfe". 

De acordo com Matos Fer-
nandes, desde 2015 só em 
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• 

• 

ima Ya/ié 
0 sistema de barragens Odeleite/Bellche ainda apresenta níveis que rondam os 20 por cento 

estrutural" que não vai desa-
parecer com o tempo. 

Em conferência de impren-
sa após uma reunião da Co-
missão Interministerial da 
Seca, o ministro do Ambiente 
e Ação Climática, João Pedro 
Matos Fernandes, afirmou 
que a situação é "hoje melhor 
do que no período homólogo 
de 2017, mas é um problema 
estrutural" que se faz sentir 
mais claramente a sul do rio 
Tejo. 

Por isso, as duas tutelas 
vão começar a partir de 30 de 
novembro a reunir-se com re-
presentantes dos setores que 
representam a maior parte do 
consumada água: autarquias, 
agricultura e setor turístico do 
Algarve, em foco por causa do 
consumo de água para manter 
os campos de golfe. 

A ministra da Agricultura, 
Maria do Céu Albuquerque, 
salientou que "a seca severa 
não é conjuntural" e que se 
exigem medidas concretas 
para conter os consumos de 
água, adaptando as culturas 
à disponibilidade. 

A governante considerou 
que Portugal está mais bem 
preparado para reconhecer e 
fazer face à seca do que em 
2017, mas que não se "augu-
ra nada de melhor" para os 
próximos anos na disponibili-
dade de água, o que é espe-
cialmente relevante para a  

agricultura, que consome "74 
por cento" da água utilizada 
em Portugal. 

"Não nos enganemos com 
a chuva que caiu nas últimas 
horas e que vai continuar a 
cair", advertiu. 

Barragens a sul do Tejo 
com mínimos históricos 

A pouca chuva registada 
na primeira quinzena deste 
mês, na região sul do país, 
provocou uma descida no vo-
lume de água nas barragens.  

Com menos de 20% do arma-
zenamento, há dez barragens 
no vermelho, todas localizadas 
no Alentejo, noticia o Correio da 
Manhã, esta quarta-feira. 

A situação mais complica-
da é Abrilongo, na bacia hi-
drográfica do Guadiana, com 

apenas 2%.Na mesma bacia, 
Lucefécit regista 5%, Caia 
12% e Vigia 11%. 

As outras cinco são da ba-
cia do rio Sado: Monte da Ro-
cha registou um mínimo de 
8%, Pêgo do Altar 11%, Rõxo  

situa-se ligeiramente acima 
com 17% e Vale de Gaio com 
um máximo de 19%. 

No conjunto das 59 barr 
geris monitorizadas pelo S '-
tema Nacional de Informação 
de Recursos Hídricos, da 
Agência Portuguesa do Am-
biente, 27 tinham disponibili-
dades hídricas abaixo dos 

40%. São menos três face ao 
final de outubro. 

No que toca às bacias 
hidrográficas, o rio Sado apre-

senta a situação mais compli-

  

cada dado que nos primeiros 
15 dias registou uma quebra 
face ao final de outubro. Se-
gundo o CM, os níveis de água 
desceram de 25,6% para 
25%. No Barlavento algarvio, 

o volume armazenado desceu 
de 30,7% para 29,8%. No 
Arada, no Algarve, a queda foi 
de 3 pontos percentuais 
(40,3% para 40%). No rio Mira 
registou-te um recuou de 
46,7% e na região do Oeste 
de 40,4% para 39,9%. 

Apenas no Guadiana os ní-

  

veis se mantiveram e nas res-
tantes seis verificou-se um 
aumento. A subida mais sig-
nificativa foi no rio Ave, que 

passou de 51,1% para 77,8%. 

Eurodeputada quer 
plano de contingência 

A eurodeputada do PSD 

Maria da Graça Carvalho de-

fendeu na segunda-feira à 

noite, durante uma interven-
ção na sessão plenária de 

Estrasburgo, que a União Eu-

ropeia deve elaborar um pla-

no de contingência para fazer 

face aos efeitos da seca extre-
ma que afeta várias áreas do 
Alentejo e do Algarve, com 

medidas que permitam dar 

respostas imediatas e a lon-

go prazo a este problema. 
Recordando um apelo nes-

se sentido feito há dias em 
Bruxelas pelo presidente da 

Câmara de Monchique, Rui 
André, a eurodeputada con-
siderou que "este plano pode-

rá passar por programas de 
eficiência na utilização da 
água, construção de barra-
gens ou instalação de centrais 

de dessalinização". 
Para a eurodeputada, o 

pedido feito pelo autarca al-
garvio reflete as preocupa-
ções de muitos outros respon-
sáveis políticos, nomeada-
mente nos países do Sul da 
Europa. 

J.P. 
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Golfe Monte Rei: 

Abate de 264 sobreiros 
"não será ilegal 
mas é lamentável", 
diz a Zero 

4 

Faro: 

Câmara recuperou 
o Parque de Campismo, 
moradores cederam 

P 21 

Terras de Verdelago: 

Alteração do Piano 
de Pormenor vai 
dar direito a hotel 

P3 

Albufeira alerta 
para novas regras 
das casas móveis 

P 20 

6 
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2 

NESTE NÚMERO 

Festival da Batata Doce 

UM APARELHO PARA CADA 350 HABITANTES PÕE CONCELHO NA LIDERANÇA 
EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA 

Loulé vai ser líder europeu 
no uso de desfibrilhadores 

Organização que resulta 

do novo curso de medicina, 

o Algarve Biomedical Center 

(ABC) é um manancial sem 

b fim de projetos na área da 

saúde. O ABC prevê instalar 1 

no concelho de Loulé dois .r0 • 

edifícios dedicados à gestão 

de 17 projetos. Um deles 

é a distribuição pelo maior 

concelho do país de 200 

desfibrilhadores e a formação 

dos seus operacionais. Um vr 

projeto inovador em Portugal 

e na Europa 
R's 

SECA: 

Governo não quer mais furos no Algarve 
Suspender novos furos de água no sul do País e intensificar a promoção da reutilização dos consumos urbanos e na agricultura 

são medidas que o Governo anunciou no final da passada semana para fazer face à situação de seca que Portugal atravessa, 

em que as regiões mais problemáticas são o Alentejo e o Algarve 
P 

IM 45 40-3 ASSÉE4~5 
APELAMOS UMA VEZ MAIS aos nossos assinantes que ainda não regularizaram a sua assinatura 

para que façam o seu PAGAMENTO com a maior brevidade possível, consultando o valor indicado no 

canto inferior direito da etiqueta*  de direção que envolve o jornal, ou contactando os nossos serviços. 

PROPONHA 2 ASSINANTES E USUFRUA DE 1 ANO GRÁTIS! 

Dados para transferências (mencionando o n° ou nome de assinante): 

CAIXA GERAL DEPÓSITOS PT 50 0035 0909 0001 6155 3303 4 

CRÉDITO AGRÍCOLA PT 50 0045 7043 4000 6213 1353 7 

Para mais fácil identificação da transferência, solicitamos envio comprovativo de pagamento para: ja.assinantes@gmail.com 

RA IS 
e Dr. Jorge Pereira 

Acoãos -`Convenções 
ADSE SAMS - CGD - PSP CTT TELEC FA 

ADMG MÚTUA PESCADORES - MEDIS 
SAMS QUADROS - MULTICARE 

Rua Aug. Carlos Palma n.° 71 rIc e 1.° Esq. -Tel. 281 322 606 
em frente à farmácia do Montepio fravirci) 

Lojas 2.02 a 2.05 — 8100-137 Olhão - Tel. 289 722 535 
E.N. 125, Algarve Outiet, n° 100 
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RTA lança campanha para autocaravanistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2019

Meio: Jornal de Monchique Online

URL: http://www.jornaldemonchique.pt/rta-lanca-campanha-para-autocaravanistas/

 
Não fiques de Fora  é o claim da mais recente campanha lançada pela Região de Turismo do Algarve
(RTA) para os autocaravanistas. O objetivo é incentivar estes turistas a utilizarem os espaços e
infraestruturas de acolhimento ao autocaravanismo existentes na região, de forma a que possam
desfrutar do Algarve com todas as condições ao longo do ano.
 
Esta iniciativa de sensibilização decorre até ao fim de dezembro e pretende dar a conhecer a Rede de
Acolh imento ao Autocaravanismo na Região do Algarve (RAARA),  d isponíve l  em
www.autocaravanalgarve.com, que conta com cerca de 30 espaços, entre os quais Parques de
Campismo e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural e Áreas de Serviço para Autocaravanas.
 
A campanha inclui um vídeo oficial, seis vídeos virais com o testemunho de utilizadores habituais dos
parques de apoio da região e ainda um mini-guia desdobrável, em papel, que dá a conhecer as
estruturas de acolhimento do Algarve, bem como as boas práticas a adotar pelos autocaravanistas.
 
Estará também presente na rede de outdoors da RTA, nos painéis LED BOX de alguns postos de
abastecimento de combustível e no meio digital em diversas plataformas, como o Youtube e as
páginas de Facebook e Instagram do VisitAlgarve.
 
O Algarve é o destino mais procurado pelos autocaravanistas em Portugal, que o fazem sobretudo no
inverno e na primavera (entre janeiro e maio), o que se traduz numa efetiva atenuação da
sazonalidade do destino. Interessa-nos por isso dar a conhecer os espaços destinados às
autocaravanas, os quais cumprem requisitos e critérios de qualidade, contribuindo para melhorar a
experiência destes turistas. A campanha surge ainda para fomentar boas práticas, por contraponto a
algumas situações críticas a que infelizmente continuamos a assistir de permanência em lugares não
regulamentados na região , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
A campanha está inserida na candidatura à Linha de Apoio à Sustentabilidade do Programa Valorizar,
designada  Sustentur Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve .
 
jornaldemonchique
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