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Os casinos portugueses deverão arrecadar menos receitas em 2020, pelo segundo ano consecutivo, admite a associação do setor. 

JOGO 

Golias dos casinos perdem, 
os pequenos ganham 
Os seis casinos físicos mais pequenos faturaram mais em 2019, mas os cinco maiores 
perderam receitas, puxando globalmente o setor para um fecho de ano em baixa, 
após quatro anos de recuperação. E preveem continuar em retração em 2020. 

iStock 

RUI NEVES 
ruineves@negocios.pt 

D
tirante os anos da 
troika, num longo ci-
cio de crise iniciado 
em 2009, os casinos 

físicos portugueses perderam cer-
ca de 120 milhões de euros de re-
ceitas brutas. No ano passado, 
após quatro anos em que recupe-
raram um terço da faturação, o se-
tor voltou a fechar as contas em 
baixa. E tudo indica que entrou 
num novo ciclo de crise. "Os casi-
nos poderão encerrar 2020 com 
um decréscimo até 2,5% abaixo 
dos valores de 2019", avancei.' fon-
te oficial daAssociação Portugue-
sa de Casinos (APC), em declara-
ções ao Negócios. 

"A intensificação da concor-
rência de outros tipos de jogo, no-
meadamente a oferta online (jo-
gos de casino, apostas desportivas 
e a Raspadinha da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa) e, tam-
bém, o fortalecimento da oferta fi-
sica da Santa Casa, designada-
mente através do Euromilhões, fa-
zem-nos prever, para este ano, a 
continuação deste cenário de de-
créscimo de receitas dos casinos", 
explicou a mesma fonte. 

No ano passado, as receitas 
brutas com a exploração do jogo 
dos 11 casinos a operar em Portu-
gal atingiram os 315,2 milhões de 
euros, menos cerca de 3,6 milhões 
do que ano anterior, o que traduz 
uma quebra homóloga de 1,13%. 
Mas esta fotografia macro do se-
tor esconde uma real idade que, 
quando desagregada, se manifes-
ta bipol ar. 

Foram os cinco maiores casi-
nos os responsáveis pela retração 
do setor no ano passado, com o 

416 
Os casinos poderão 
encerrar 2020 com um 
decréscimo nominal 
até 2,5% abaixo 
dos valores de 2019. 

ASSOCIAÇÃO DE CASINOS 

Fonte oficial 

trambolhão mais significativo a 
ser protagonizado pelo maior de 
todos - ode Lisboa, do grupo Es-
toril-Sol, faturou menos 2,41% do 
que em 2018, tendo fechado o 
exercício com receitas de 84,7 mi-
lhões de euros. Os outros dois ca-
sinos do grupo do macaense Stan-
ley Ho também faturaram menos 
- em termos homólógos, o doEs-
toril recuou 2%, para 62,8 milhões 
de euros, enquanto o da Póvoa 
quebrou 1,5%, para 45,3 milhões 
de cures. 

Em maré baixa estivemm, ain-
da, dois casinos do grupo Solver-
de - ode Espinho registou recei-
tas de 48,9 milhões de cures., o que 
representou um decréscimo anual  

de 2,3%, tendo o maior dos seus 
três casinos algarvios, o de Vila-
moura, recuado 1%, para 19,3 mi-
lhões de euros. 

Madeira "pestanejou" 
a melhor "performance" 
Os restantes casinos, Os seis mais 
pequenos, aumentaram a's suas 
receitas em 2019 em relação ao 
ano anterior. O da Madeira, que 
pertence ao grupo Pestana, teve, 
em termos relativos, a melhor 
"performance" do setor - a fatu-
ração cresceu 11,3%, para 9,4 mi-
lhões de euros. 

Seguiram-se o da Figueira, da 
Amorim Turismo, com mais 3,7%, 
para aproximadamente 16,5 mi-

  

lhões de euros; e o de Tróia, expio-
rade pela "private equity" Oxy Ca-
pitai, no qual as receitas regista-
ram um aumento homólogo de 
2,4%, para 4,1 milhões de euros. 

Já os três mais pequenos dos 
cinco casinos do grupo Solverde, 
que é liderado por Manuel Violas, 
obtiveram um crescimento mais 
magro: ode Chaves viu assuas re-• 
ceitas chegarem perto dos 8,1 mi-
lhões de euros (mais 1,2%), en-
quanto os de Monte Gordo e Praia 
da Rocha ati ngi min os 10,1 mi-
lhões e os 5,9 milhões de euros, o 
que traduzem aumentos de 0,9% 
e 0,08%, respetivamente. 

EM termos globais, °decrésci-
mo dé receitas "distribuiu-sé qua-
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Concursos em linha 
"no início do ano" 

O grupo Estoril-Sol mostra-se 
apreensivo com o atraso no lança-
mento dos concursos para as con-
cessões nos casinos do Estoril e de 
Lisboa, cujos contratos atuais aca-
bam no final deste ano, o mesmo 
acontecendo com o da Figueira, que 
pertence à Amorim Turismo. Ao Ne-
gócios, o gabinete de imprensa do 
ministro da Economia e da Transi-
ção Digital adiantou que "está em 
curso o processo de elaboração das 
peças procedimentais dos concur-
sos para as concessões das zonas de 
jogo do Estoril, que integra os casi-
nos do Estoril e de Lisboa, e da Fi-
gueira da Foz, cujos prazo terminam 
em 31de dezembro de 2020, preven-
do-se que os mesmos sejam lança-
dos no início deste ano". Em novem-
bro passado, o ministro Siza Vieira 
tinha explicado que o "Governo an-
terior entendeu que em final de 
mandato não devia lançar concur-
sos para estas concessões". 

se unif rinementeeia 1,29c para 
os jogos bancados (que baixaram 
para 52,9 milhões de ouros) e 
1,12% para as máquinas (que re-
cuaram para 261 milhões de eu-
ros)", ainda que tenha havido um 
comportamento atípico dos jogos 
balleados,que"registarain assina-
lável recuperação de receitas nas 
zonas de jogo do Estoril, Algarve, 
Figueira, Chaves e Tróia", afirma 
fonte oficial dai\ P(:. 

Porém, ressalvou, -trata-sede 

jogos com grande volati lidado, ou 

seja, sujeitos a variações mais 
bruscas das receitas, de si nal,p0-
si livo ou negativo, pelo que esta 
evol tição não serve de base sol ida 
às previsões para 2020". mi 

1 

 

RECEITAS 
Os 11 casinos 
nacionais faturaram 
315,2 milhões 
de euros em 2019, 
menos 3,6 milhões do 
que no ano anterior. 

 

7 
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CASINO DE LISBOA 
O maior casino físico 
do país teve receitas 
de 84,7 milhões 
de euros no ano 
passado, menos 2,4% 
do que em 2018. 

2 1 
"SLOT MACHINES" 
As máquinas 
automáticas valeram 
261 milhões de euros 
em 2019, menos 
três milhões do 
que no ano anterior. 

JOGOS BANCADOS 
As receitas da roleta 
e outros jogos 
bancados baixaram 
1,2% para 
52,9 milhões de euros 
no ano passado. 
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A3 Posto de Informação Turística regressa ao Mercado Local de Castro Marim
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/01/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b3dfd92e

 
O Posto de Informação Turística de Castro Marim, que tinha sido provisoriamente transferido para a
Casa do Sal após o encerramento da empresa municipal Novbaesuris, regressa agora ao Mercado
Local.
 
Esta é uma  parceria muito profícua com a Região de Turismo do Algarve , que se tem revelado nos
indicadores registados quanto ao número de visitantes e de produtos vendidos , diz a Câmara de
Castro Marim.
 
Pela sua localização central e estrategicamente única,  o Mercado Local assume-se como espaço
privilegiado para a promoção turística do concelho e divulgação dos equipamentos turístico-culturais
de Castro Marim e o ponto de partida ideal para agradáveis percursos em torno da História, da
Natureza e dos Saberes Tradicionais de Castro Marim
 
A ideia é que esta  infraestrutura ganhe agora também uma nova dinâmica, com a realização de mais
atividades culturais, turísticas e gastronómicas, num espaço que é também uma montra para os
produtos locais de qualidade .
 
Este posto vai estar aberto todos os dias, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30.
 
Sul Informação
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Alojamento local e leis laborais são temas de workshops da AHRESP no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/01/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1ffb4ce5

 
A primeira ação de formação é já amanhã
 
A AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal vai promover o workshop
"Fiscalidade do Alojamento Turístico", amanhã, dia 10 de Janeiro, a partir das 15h00, na Sala
Polivalente da Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira.
 
Esta oficina de trabalho, a primeira de duas que a AHRESP vai realizar no Algarve, em Janeiro, visa
dar a conhecer as obrigações perante a Autoridade Tributária no que concerne ao Alojamento Local,
nomeadamente o Regime de tributação do Alojamento Local em sede de IRS e de IRC, o Regime de
IVA, os Rendimentos de Categoria B e opção pela aplicação das regras da categoria F, as obrigações
declarativas, assim como o IMI, IMT e o AIMI no Alojamento Local .
 
A ação de formação de amanhã será ministrada por Aida Machado.
 
No dia 16 de Janeiro, será promovido em Portimão novo workshop, desta feita sobre as mudanças na
legislação laboral.
 
Estas ações vão colmatar uma enorme lacuna, que é o desconhecimento de alguns proprietários do
setor do alojamento em relação às obrigações fiscais e às novas regras na lei laboral , considerou
Cristóvão Lopes, presidente da delegação do Algarve da AHRESP.
 
Este workshop está integrado no Ciclo de Formações Melhores Empresários Melhores Negócios,
desenvolvido pela AHRESP em parceria com a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) no âmbito
do POISE 2020 - Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego. A entrada é gratuita, mas a
inscrição é obrigatória através do site da AHRESP.
 
Sul Informação
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FISCO. AIDJAMEUTOLOCAL 

Seminário 
em Albufeira 
DA Associação da 1 iotela ria, 
Restauração e Similares de 
Portugal AI IRESP promo-
ve um seminário sobre a fis 
calidade do alojamento tu 
rístico esta sexta - feira, em 
Albufeira. O objetivo é dar a 
conhecer as obrigações pe 
ran te a Autoridade Tributa 
ria cio alojamento local. 
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TVI 24

 	Duração: 00:03:43

 	OCS: TVI 24 - Golfe

 
ID: 84322471

 
09-01-2020 08:15

1 1 1

Circuito Golfe Abreu

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cb4316c6-5b60-4cf5-ac55-

e71c56abbf4e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Eis que chegamos à grande final do Circuito Golfe Abreu. Depois de percorrer o país pelas mais belas
paisagens e descobertas gastronómicas para jogar nos melhores campos de golfe, o Circuito chega à
sua grande final. Dos mais de 500 jogadores que participaram nas etapas do circuito, 46 foram
apurados para jogar a grande final. O campo escolhido foi o Morgado Golf Course, no Algarve, destino
que muito recentemente recebeu o galardão de melhor destino de golfe do mundo e que todos os anos
faz as delícias dos jogadores de todo o mundo que encontram no Algarve o paraíso para a prática da
modalidade.
Declarações de Tiago Costa e Pedro Perestrelo, José Santos e António Cunha, participantes Circuito
Golfe Abreu; Jorge Abreu, Viagens Abreu.

 
Repetições: TVI 24 - Golfe , 2020-01-09 09:09
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continuidade da região do Douro Vinhateiro 

até à comunidade autónoma de Castela e 

Leão. Tudo isto ocorre numa altura em que 

estamos a desenvolver um trabalho de grande 

colaboração com a Junta de Castela e Leão, 

podendo inclusivamente impulsionar ações 

de promoção comuns aos dois territórios. 

Temos nos nossos vizinhos fervorosos adeptos 

desta ligação a Portugal. O prolongamento da 

Linha do Douro até Barca de Alva, em 

articulação com os operadores turísticos do 

território, vai permitir aos turistas 

“mergulharem” verdadeiramente na região e, 

dessa forma, percorrerem um destino que 

passa, em Portugal, por três patrimónios da 

Humanidade (Porto, Douro Vinhateiro e 

Gravuras do Côa). A sua internacionalização 

acrescentar-lhe-á um grupo considerável de 

outros patrimónios UNESCO, a começar por 

Salamanca, criando um percurso único no 

mundo. Esta é uma riqueza absolutamente 

extraordinária que temos de saber aproveitar! 

Investir na internacionalização da Linha do 

Douro é investir no futuro de uma região que 

tem muitíssimo para oferecer ao país, 

nomeadamente em termos de turismo, mas 

não só, complementando outros 

investimentos já concretizados. Permitirá, por 

exemplo, ligar o terminal de cruzeiros do 

Porto de Leixões ao interior da Península 

Ibérica, o que abrirá portas a novos uxos 

entre os aeroportos do Porto e de Madrid. Vai 

também permitir aumentar o designado 

“Hinterland” do Porto de Leixões, facilitando 

o acesso aos portos secos da Rede Logística de 

Castela e Leão, com 

impactos 

económicos positivos 

e que potenciam a 

coesão territorial e 

socioeconómica ao 

longo do eixo 

Porto-Salamanca. 

Investir na Linha 

do Douro é agir 

estrategicamente. É 

pensar para além da 

tradicional tentação 

centralizadora e 

“litoralizada” do país. 

É ter na mão uma 

verdadeira 

possibilidade de 

mudar o paradigma 

atual, é permitir que 

aconteça uma verdadeira transformação. É 

potenciar um território com características 

únicas no mundo, exclusivas do ponto de vista 

turístico. É oferecer, simultaneamente, uma 

saída e uma porta de entrada no interior. É 

investir no futuro não só do Douro, mas acima 

de tudo de Portugal.

Presidente da Entidade de Turismo  
do Porto e Norte de Portugal

Luís Pedro Martins

Linha do Douro: investir 
é abrir porta ao futuro

C
hega hoje à Assembleia da 

República uma petição pública em 

defesa da reativação da Linha 

Ferroviária do Douro, 

prolongando-a até Barca de Alva, 

com o objetivo de que a mesma 

permita uma futura ligação a 

Espanha. É um documento 

assinado por 13.500 cidadãos, 

excedendo praticamente em dez 

mil o objetivo inicial, o que, por si só, é 

merecedor da maior atenção por parte dos 

deputados da Assembleia da República e pelo 

Governo. A exemplo do que sucedeu aquando 

da sua construção, na segunda metade do 

século XIX, a ferrovia deve ser encarada hoje 

como um fator fundamental para o futuro da 

região do Douro, tanto do ponto de vista 

económico como social. 

É verdade que, em pleno século XXI, já não 

é mais o escoamento dos vinhos durienses e 

dos cereais castelhanos que faz mover o 

principal interesse na Linha do Douro, mas 

mantêm-se as potencialidades desta ligação 

ferroviária no sentido de favorecer a atração 

de investimento numa região que precisa (e 

merece) um forte impulso económico. 

O turismo, que no balanço global da região do 

Porto e do Norte está a ter resultados positivos 

históricos, é um motor de desenvolvimento 

comprovado em Portugal, que tem na região do 

Douro — Património da Humanidade — um 

enorme “tesouro” ainda por explorar. 

No global, o Turismo no Porto e no Norte 

está a registar números nunca alcançados, 

mas a verdade é que a distribuição dos turistas 

por toda a região está ainda longe do desejado 

e daquilo que, claramente, é possível realizar. 

Cerca de 72% dos nossos visitantes não vão 

além da Área Metropolitana do Porto, porta 

de entrada de turistas na região, e a 

inexistência de alternativas de transporte é, 

sem sombra de dúvida, um dos principais 

motivos. A aposta na ferrovia deve, 

obrigatoriamente, integrar uma estratégia 

global de promoção do Douro Vinhateiro 

Património da Humanidade, tendo em conta 

que a reativação da Linha do Douro permitirá 

ultrapassar as di culdades de acessibilidade 

que estão a impedir a economia local de 

bene ciar, verdadeiramente, do impacto que 

o turismo está a ter no país. 

Pensar estrategicamente signi ca alargar a 

visão do território, com tudo o que isso 

signi ca de positivo em termos de quali cação 

e potenciação da oferta, assim como da 

promoção deste destino, olhando para lá da 

fronteira com Espanha, o que permitirá 

reforçar a notoriedade da marca Douro/

Duero. Convém lembrar que esta ligação 

ferroviária é a única via de comunicação 

existente no vale do rio Douro que assegura a 

Investir na 
internacionali-
zação da Linha 
do Douro  
é investir no  
futuro da regiãog
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Antena 1

 	Duração: 00:01:23

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 84327448

 
09-01-2020 13:25

Petição a favor da reabertura da linha ferroviária do Douro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b841b5f1-04dd-42ef-b1b8-

216341646cea&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Foi entregue ao final da manhã na Assembleia da República uma petição a favor da reabertura da
linha ferroviária do Douro e a ligação até Barca D'Alva e Espanha. 13 mil e 500 pessoas reclamam a
requalificação desta linha e contam com este investimento público para ajudar ao desenvolvimento
económico da região.
Declarações de António Filipe, Liga dos Amigos do Douro Património Mundial.
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SIC

 	Duração: 00:02:35

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 84313839

 
08-01-2020 20:55

1 1 1

Rede Cais do Tejo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=65d1b6e9-3dbd-476c-a209-

4378135c57ba&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Pode estar para breve a ligação das duas margens do Tejo com táxis ou Uber aquáticos através de 13
cais de acostagem. A câmara da capital e a Associação Turismo de Lisboa assinaram hoje o protocolo
que lança a Rede Cais do Tejo.
Declarações de Teresa Leal Coelho, vereadora CM Lisboa, Vítor Costa, diretor-geral da Associação de
Turismo de Lisboa.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-01-08 20:55
 SIC - Edição da Manhã , 2020-01-09 08:55
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-01-09 09:27
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-01-09 08:56
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Orçamento de Estado contempla entidades 
regionais de turismo com 16,4 milhões 
As entidades regionais de turismo vão voltar a receber cerca de 
16,4 milhões de euros de receitas de IVA, de acordo com a pro-

 

posta de lei do Orçamento do Estado para 2020. 
Vr. 

De acordo com a proposta de Lei 
do 0E2020, "a transferência a título de 
IVA destinada às entidades regionais de 
turismo é de 16.403.270 euros", exata-
mente o mesmo inscrito nas propostas 
orçamentais dos últimos três anos. 

O documento refere também a trans-
ferência de uma verba até 3,5 milhões 
de curas do saldo de gerência do Tu-
rismo de Portugal para as entidades 
regionais de turismo, a "afetar ao de-
senvolvimento turístico regional em ar-
ticulação com a estratégia nacional da 
política de turismo e de promoção do 
destino", tal como vem sendo habitual 
nos últimos anos. 

A proposta de Orçamento do Es-
tado para 2020 foi entregue ao final do 
dia de segunda-te4 na Assembleia da 
República pelo ministro das Finanças, 
Mário Centeno. 

No documento prevê-se um exce-
dente orçamental equivalente a 0,2% 
do PIB, o que a concretizar-se será o 
primeiro saldo orçamental positivo da 
democracia. 

A proposta do Governo prevê ainda 
uma taxa de crescimento económico de 
1,9% e uma descida da taxa de desem-

  

prego para 6,1%. 
Com a entrega da proposta do Gov-

erno inicia-se agora a sua análise e de-
bate, estando prevista a votação final 
global para 06 de fevereiro. 

EMPRESAS DO INTERIOR DO PAÍS 
PODEM TER MAIS BENEFÍCIOS 
FISCAIS COM TAXA REDUZIDA DE 
IRC 

O Governo pretende aumentar o 
limite máximo para a taxa reduzida de 
IRC de 12,5% das micro, pequenas ou 
médias empresas que se localizem em 
territórios do interior do país, de 15.000 
para 25.000 euros de matéria coletável. 

Segundo a proposta de Orçamento 
do Estado para 2020 (0E2020). en-
tregue na segunda-feira na Assembleia 
da República, prevê-se uma alteração 
no Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) 
para que seja "aplicável a taxa de Im-
posto sobre o Rendimento de Pessoas 
Coletivas (IRC) de 12,5% aos primeiros 
25.000 euros de matéria coletável" ás 
empresas instaladas no interior do país. 

Atualmente, o limite máximo ao qual 
se aplica a taxa reduzida de IRC é de 
15.000 euros de matéria coletável para  

"empresas que exerçam, diretamente e 
a título principal, uma atividade econó-
mica de natureza agrícola. comercial. 
industrial ou de prestação de serviços 
em territórios do interior. que sejam 
qualificados como micro, pequena ou 
média empresa". "Em 2020, retoma-se 
uma autorização legislativa no sentido 
de permitir implementar a medida de 
redução de IRC em função dos postos 
de trabalho criados com conexão a ter-
ritórios do interior, conforme decorre do 
Programa de Valorização do Interior", 
avançou o executivo. referindo que é 
preciso dar continuidade ás medidas 
territorializadas de discriminação posi-

  

tiva e de incentivo ao desenvolvimento 
dos territórios de baixa densidade. 
Neste âmbito, o Programa Nacional para 
a Coesão Territorial (PNc-r) e o Programa 
de Valorização do Interior (PV1) visam 
a fixação da população, a criação de 
emprego, a diminuição das assimetrias 
regionais, a coesão e a competitividade 
territorial. "A valorização do interior en-
quadra-se nos desafios propostos pelo 
Programa do Governo, nomeadamente: 
demografia, combate às desigualdades 
e às assimetrias regionais, combate às 
alterações climáticas e sociedade digi-
tal, da criatividade e da inovação", lê-se 
na proposta de 0E2020. 
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Digitalização na hotelaria: 
uma oportunidade ou um 
custo?
Há muito que a onda de 
transformação digital 
deixou de ser uma 
tendência e passou a ser 
uma necessidade para os 
negócios que pretendem 
manter-se sustentáveis e 
competitivos.

Francisco de Almeida Fernandes

Completando a sua 
terceira edição em 
Lisboa, o Decor Ho-

tel 2019 regressou à FIL entre os dias 
26 e 28 de outubro para dar a conhe-
cer as mais recentes novidades do se-
tor, desde a decoração ao mobiliário, 
passando pelos serviços e produtos. 
Como media partner do evento, a Tec-
noHotel esteve atenta às últimas ten-
dências tecnológicas desenhadas pa-
ra a hotelaria, procurando perceber de 
que forma podem hoje os hotéis apro-
veitar as oportunidades abertas pela 
digitalização. 

Antes de mais, é urgente descons-
truir a ideia errada de que a transfor-
mação digital está limitada à criação 
de uma página numa qualquer rede 
social, na criação de um website ou na 
utilização de ferramentas digitais nos 
processos laborais. A transição para o 
digital é muito mais do que isso: im-
plica apostar na redefinição dos mo-
delos de negócio, de gestão e de or-
ganização interna com uma estratégia 
transversal. Significa isto, por exemplo, 

“adaptar-se às novas exigências dos 
clientes, dos fornecedores e, no fun-
do, de toda a cadeia de valor”, explica 
Diana Costa, Business Development 
Manager da Paraty Tech, em declara-
ções à TecnoHotel. 

Especialista no setor do turismo, 
Diana Costa esteve no evento para 
mostrar, através do seminário “Tecno-
logias e ferramentas no novo paradig-
ma digital”, como podem os gestores 
hoteleiros alcançar o futuro apoiando 
a sua ação em soluções tecnológicas 
que permitam alavancar os seus ne-
gócios. É aqui que entram empresas 
como a Paraty Tech, que oferece soft-
ware focado no aumento da venda 
direta dos estabelecimentos hotelei-
ros, nomeadamente através de instru-
mentos como o motor de reservas. No 
fundo, esta ferramenta permite que os 
hotéis, independentemente da sua di-
mensão, utilizem um sistema comple-
to no seu website oficial, o que lhes 
permite recuperar controlo sobre os 
preços de venda e ganhar um conjun-
to de informações importantes sobre 
o comportamento dos seus clientes 
no momento da marcação. “Incentiva-
mos os hotéis a dar maior visibilidade 
ao seu próprio site oficial e consegui-

rem ter as reservas diretas, reduzindo 
os custos associados às comissões e à 
gestão”, defende. 

No entanto, para diminuir a depen-
dência de plataformas externas e con-
seguir aumentar a venda direta, é ne-
cessário investir numa estratégia que 
permita posicionar o site do hotel no 
topo dos resultados de pesquisa na 
Internet. Outro dos fatores a ter em 
conta, segundo Diana Costa, prende-
-se com “ter mecanismos que contro-
lam os preços” para evitar “que certas 
agências consigam vender a valores 
muitos mais baixos e que não atraem 
o cliente que o hotel procura”, esclare-
ce. Por outro lado, é importante conci-
liar a comercialização direta com me-
canismos que permitam comparar 
tarifas de estadia com outras unida-
des hoteleiras semelhantes, de forma 
a potenciar sempre o melhor lucro de 
forma automática. Programas como o 
Rescue Seeker, da Paraty Tech, permi-
tem ainda aos gestores encetar ações 
de remarketing para recuperar com-
pras deixadas a meio, incentivando o 
cliente a concluir a transação através 
de ofertas e outros incentivos. 

Apesar de a necessidade de digi-
talizar os negócios, nomeadamente 
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no setor da hotelaria, Diana Costa diz 
que “a grande dificuldade é conseguir 
acompanhar toda esta tecnologia” e 
que, por isso, os hotéis devem procu-
rar ajuda especializada para melhora-
rem os seus níveis de rentabilidade. 

Parar no tempo não é opção

Numa sociedade cada vez mais 
global e conectada, torna-se virtual-
mente impossível vingar no mundo 
dos negócios sem ajuda da tecnolo-
gia. Para acelerar o desenvolvimento 
e alimentar o crescimento, é necessá-
rio investir em processos mais ágeis, 
estar preparado para competir em to-
do o mundo e recorrer às ferramen-
tas que permitam facilitar a gestão. 
Nesse sentido, o setor hoteleiro – que 
abrange propriedades em regime de 
Alojamento Local ou grandes hotéis 
– tem hoje todo um ecossistema de 
soluções que ajudam a ganhar com-
petitividade.

Precisamente para discutir o papel 
e a importância destes instrumentos, a 
programação do Decor Hotel 2019 in-
cluiu a organização de um debate so-
bre este tema com a participação de 
representantes de várias plataformas 
tecnológicas. Foram escolhidos três 
serviços: a Booking.com, a RoomRac-
coon e a Home It. “Ingenuamente, 
achei que ia conseguir gerir tudo ma-
nualmente”, começa por contar Maria 
Gouveia, proprietária de um hostel, 
que recorda a sobreposição de tarefas 
inerentes à gestão de um alojamento 
turístico – desde a definição de pre-
ços à captação de clientes, confirma-
ção, receção e apoio à estadia. 

“O turismo está a crescer bastan-
te e se não tivermos ferramentas que 
nos ajudem a gerir tudo aquilo que 
são tarefas diárias, mensais e anuais 
de um alojamento turístico, muito pro-
vavelmente vai acontecer aquilo que 
me aconteceu a mim há sete anos”, 
defende, hoje em representação da 
RoomRaccoon. Esta plataforma, cria-
da por um holandês precisamente a 
pensar nos pequenos proprietários, 
permite evitar a sobrecarga do gestor 
no dia-a-dia. Além de ser possível in-
tegrá-la com as plataformas de reserva 
externas, esta solução permite cum-

prir tarefas em poucos segundos e de 
forma automática. Desde informar to-
dos os canais de venda de que uma 
disponibilidade já foi ocupada, enviar 
um e-mail de confirmação ao hóspe-
de ou até um pedido de check-in on-
line para o preenchimento de todos 
os dados exigidos pelo Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras (SEF), tudo fica 
tratado sem intervenção humana. “Tu-
do isto num único segundo, sem os 
gestores terem de fazer rigorosamen-
te nada”, afirma a responsável. 

Porém, antes ainda de ser neces-
sário gerir uma reserva, é preciso con-
quistá-la e é aqui que entra a Booking, 
uma plataforma “que permite a todos 
os parceiros hoteleiros venderem o 

seu produto no estrangeiro”. Foi as-
sim que começou a empresa, segun-
do João do Carmo, country manager 
em Portugal. “Temos como princípio 
evoluir constantemente”, defende, 
acrescentando que esta deve ser uma 
realidade para todos os negócios, in-
cluindo hotéis, que devem manter-se 
a par da transformação do mercado e 
dos clientes. Como exemplo, João do 
Carmo aponta a mudança de hábitos 
dos hóspedes que, muitas vezes, op-
tam por fazer uma marcação no mo-
mento em que precisam, ou seja, exis-
te menos planeamento prévio e mais 
decisões instantâneas.  “Um cliente na 
China, por exemplo, que está a pen-
sar vir visitar Portugal tem de poder 
pesquisar uma das vossas unidades, 

ver as fotografias e ter o pagamento 
facilitado”, afirma, acrescentando que 
todas essas questões fazem com que 
esse hóspede “clique e reserve a vos-
sa unidade”. 

Embora o processo de reserva seja 
o ponto de partida para a receção do 
hóspede, existem ainda outras ques-
tões relacionadas com a gestão e or-
ganização interna que podem ser faci-
litadas através da tecnologia. É o caso 
de serviços como os da Home It, uma 
empresa especializada no desenho de 
soluções personalizadas para a aber-
tura de portas sem a utilização de uma 
chave física. Gustavo Silva, um dos fun-
dadores do projeto, explica que a ideia 
começou quando o próprio tinha um 
espaço de Alojamento Local em Lis-
boa, mas vivia em Londres, o que re-
presentava dificuldades na altura de 
entregar a chave do apartamento aos 
hóspedes. A resposta para a resolução 
do problema seria, então, criada pe-
los fundadores da empresa, que con-
seguiram inventar uma forma de abrir 
portas remotamente, através de uma 
aplicação.

A ideia foi afinada e mais tarde nas-
ceu a Home It, que hoje oferece aos 
gestores hoteleiros várias formas de 
receber viajantes sem a utilização de 
uma chave física. Este acesso à pro-
priedade pode ser dado através de 
um código gerado automaticamente 
e enviado para o cliente, mas também 
por via de aberturas digitais com o te-
lemóvel. “Hoje, os nossos clientes de 
AL, e alguns hotéis, acabam por utili-
zar a Home It não só para os seus hós-
pedes, mas também para serviços de 
limpeza”, explica o cofundador, que 
alerta para o facto de este serviço per-
mitir que os gestores ganhem tempo 
para dedicar ao contacto com o clien-
te. A necessidade de uma ferramenta 
semelhante no mercado veio a pro-
var-se real pela expansão da empresa, 
que hoje vende em 16 países. 

Algo em que todos concordam é 
que uma gestão manual das reservas, 
da receção dos hóspedes e da sua es-
tadia acabará, mais tarde ou mais ce-
do, por criar obstáculos ao crescimen-
to do negócio. “Estar sem tecnologia 
é estar atrás da concorrência”, remata 
João do Carmo.  n

Diana Costa, Business Development 
Manager da Paraty Tech
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Porto de Portimão 
– 50 Anos de Cruzeiros…

por Luís Monteiro*

terior estava … muito obstruído por gran-
des bancos de areia.

As delicadas condições de navegabi-
lidade não eram recentes e remontavam 
mesmo a 1815. Apesar de diversas inter-
venções realizadas até 1941, os resulta-
dos nem sempre foram satisfatórios, pelo 
que urgia uma nova e profunda interven-
ção. Porém, apesar de à época já existir 
um projeto aprovado para as obras da 
barra e porto de Portimão, estas demora-
vam em iniciar-se, pelo que, “A Voz” con-
siderava ser a sua execução a aspiração 
“número um” dos portimonenses.

A então Direção Geral de Portos reali-
zou diversos estudos para o desenvolvi-
mento das condições adequadas à cons-
trução de um porto que desse resposta 
às necessidades económicas da região. 
Neste sentido, o Porto de Portimão foi 
sendo construído ao longo de meio sécu-
lo, tendo-se iniciado no final da década de 
40 com a construção dos molhes que só 
termina em 1959. Com a conclusão dos 
molhes, empresas armadoras italianas, 
gregas e marroquinas, dedicadas a cru-
zeiros turísticos, mostram-se interessadas 
em trazer navios de cruzeiro ao Porto de 
Portimão e insistem junto da Administra-
ção Portuária para que se criem condi-
ções de acessibilidade marítima ao Porto.

Em 1968 foi aprovada a realização de 

No desenvolvimento das regiões, 
os portos marítimos assumem 
uma importância primordial aten-

dendo à rede de relações que neles e a 
partir deles se estabelecem com a eco-
nomia local e regional, com o mercado 
interno e ainda com os circuitos e rotas 
de comércio e turismo internacionais, ge-
rando impactos em todo o tecido econó-
mico-social.

O Algarve, região desde sempre liga-
da ao mar, teve nas trocas comerciais 
ao longo dos tempos os portos como 
infraestruturas impulsionadoras do desen-
volvimento da socio-economia regional. 
A dinamização da atividade portuária, in-
serida numa política de desenvolvimento 
regional, constituiu-se assim como um 
elemento fulcral para a dinamização eco-
nómica, política e humana, que acabam 
por aportar e estimular novas lógicas de 
relacionamento e desenvolvimento em 
todo o Algarve.

Neste âmbito, o Porto de Portimão tem, 
ao longo dos tempos, vindo a ganhar uma 
importância acrescida no contexto regio-
nal. A 28 de Maio de 1941, o diário lis-
boeta “A Voz” consagrou num número es-
pecial dedicado a Portimão, que designou 
como “florescente e laboriosa cidade”: 
quanto ao movimento marítimo, também 
em 1939, entraram no porto de Portimão 

302 navios com 193.744 t, 204 dos quais 
com propulsão mecânica.

A estatística dos restantes portos algar-
vios demonstra inequivocamente o dina-
mismo da novel cidade barlaventina. No 
porto de Lagos, no mesmo ano, entraram 
50 navios, com 39.068 t, em Faro-Olhão 
140, com 20.257 t e por fim Vila Real 210, 
com 175.286 t. A nível nacional, o Porto 
de Portimão ocupava também uma po-
sição cimeira, o quarto lugar. Já no ano 
seguinte registou o segundo maior incre-
mento a nível nacional, só suplantado por 
Matosinhos.

Mas o intenso movimento no porto 
encontrava-se condicionado face às suas 
difíceis condições de navegabilidade. O 
acesso exterior achava-se impedido … 
por uma barra com uma disposição natu-
ral desfavorável, e identicamente o seu in-
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Portos & Atividades Portuárias

dragagens na zona do anteporto de Porti-
mão, com voto de louvor da então Direção 
do Turismo do Algarve e do Município de 
Portimão, face ao benefício económico 
expectável dos navios de cruzeiro no in-
cremento do turismo na Região. No final 
do mesmo ano iniciaram-se as dragagens 
na zona do Anteporto de Portimão para 
permitir o fundeio de navios de cruzeiros, 
abrigados pelos molhes.

Entre 1968 e 1969 operaram duas dra-
gas, a ENGº ARANTES DE OLIVEIRA e a 
PORTO, estimando-se um volume de dra-
gagem na ordem de 1 milhão de m3 de 
materiais utilizados para realizar na Praia da 
Rocha uma das primeiras grandes interven-
ções de alimentação artificial nas praias de 
Portugal. Foram estas dragagens que per-
mitiram que a 20 de dezembro de 1969 
se efetuasse a primeira escala de um navio 
de Cruzeiros no Porto de Portimão. O navio 
ORPHEUS, do armador grego EPIROTIKI 
LINES, com 106 m de comprimento, entrou 
na barra e fundeou na zona do Anteporto, 
dragada aos 8,5 m (ZH). Os passageiros 
vieram a terra através dos tenders que de- Gráfico (Fonte: Município de Portimão. Elaboração própria)

Página 15



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 38

  Cores: Cor

  Área: 17,50 x 24,00 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 84299322 31-12-2019

38

um retorno económico para o destino na 
ordem dos 10 M€ anuais, cujo efeito mul-
tiplicador é ainda potenciado pelo parcial 
do fluxo de visitantes e escalas que ocorre 
fora da época alta de veraneio.

Desde 2012 que se encontram em de-
senvolvimento estudos para a melhoria da 
acessibilidade marítima do Porto de Porti-
mão com o objetivo de receber navios de 
maior dimensão. O início das obras foi, em 
2015, anunciado para “depois de 2017” 
sendo que só em setembro último foi en-
tregue o Estudo de Impacte Ambiental 
junto da Agência Portuguesa do Ambien-
te, prevendo-se um período dificilmente 
inferior a dois anos para o início das obras 
de dragagem (2021).

O potencial de mercado existe e o es-
tado de maturidade turística do Algarve 
aconselha a introdução e consolidação de 
novos produtos que diversifiquem a oferta 
existente e que, em simultâneo, concor-
ram para o atenuar do crescente índice 
de sazonalidade da região, como é o caso 
dos navios de cruzeiro.

Esta é uma orientação estratégica que 
exigirá estreita coordenação entre as di-
versas entidades com responsabilidades 
na gestão e administração do território e 
as companhias de cruzeiro, cuja parceria, 
em benefício da rentabilidade do negó-
cio e do incremento sustentado do bem-
-estar da população residente, poderá ter 
no produto “cruzeiros” uma afirmação da 
competitividade do Algarve que perdure e 
se reforce por mais 50 anos.

*  Mestre em Gestão e Desenvolvimento de 
Destinos Turísticos (UAlg.) 

 Técnico Superior no Município de Portimão

sembarcaram na estrutura de cais vertical 
existente no molhe Oeste – Praia da Rocha, 
no chamado “meio-cais”. Nesse ano, este 
navio efetuou duas escalas, cada uma com 
cerca de 370 passageiros. 

O movimento de navios de cruzeiro no 
Porto de Portimão foi crescendo ao longo 
dos tempos. As obras do cais vertical, do 
pontão Ro-Ro e da Gare Marítima, con-
cluídas em 1992, a relocalização para a 
margem esquerda dos novos estaleiros de 
construção e reparação naval e do novo 
porto de pesca, bem como o arranjo de 
toda a zona ribeirinha de Portimão, realiza-
das na década de 90 do século passado, 
favoreceram este movimento crescente. 

Nestes últimos 25 anos, de 1995 a 
2019, passaram pelo Porto de Portimão 
458.684 passageiros em cerca de 900 es-
calas de navios de cruzeiros. 

Como se pode verificar, no gráfico, o 
número de passageiros tem sido irregular, 
com crescimentos e decréscimos, ultra-
passando os 20.000 passageiros anuais 
em apenas nove anos. Destacamos os 
anos de 2005 e 2006, devido a escalas 
consecutivas de um navio de grande porte 
da Royal Caribbean – o LEGEND OF THE 
SEAS, e o ano de 2011 com o maior nú-
mero de passageiros (44.841) do período 
identificado, o culminar de um crescimen-
to sustentado do número de passageiros, 
entre 2007 e 2011, a que não será alheio 
o trabalho de promoção internacional con-
junta do destino, entre o então IPTM e o 
Município de Portimão, bem como a rea-
lização em 2007 de uma intervenção de 
dragagem de manutenção que melhorou 
a acessibilidade marítima com a remoção 
de cerca de 440.000 m3 de materiais.

O último investimento assinalável efe-
tuado no Porto de Portimão foi realizado 
em 2007, tratando-se de uma dragagem 
de reposição dos fundos estabelecidos 
em 1997, num valor de cerca de 1 M€. 
Sucede que hoje, tal como nos anos 40 
do século passado, e face ao crescimento 
do setor de cruzeiros, quer em número de 
navios, quer principalmente na sua dimen-
são, a região ambiciona por investimentos 
no porto que permitam aumentar signifi-
cativamente o número de escalas e, prin-
cipalmente, de passageiros.

Se analisarmos a oferta e a procura in-
ternacionais e efetuarmos o diagnóstico 
às tendências e à procura potencial, ve-
rificamos que o enquadramento do setor 
de cruzeiros é favorável e de estímulo e 
que as oportunidades de crescimento 
do Porto de Portimão estão associadas 
à execução das obras estruturantes, no-
meadamente o prolongamento do cais de 
acostagem; dragagem de estabelecimen-
to de fundos a -10 m (ZH) na barra, no ca-
nal de navegação e bacia de manobra; a 
reconfiguração dos molhes; a construção 
de um novo Terminal de Passageiros e a 
aquisição de um rebocador multifuncional 
de apoio às operações em porto e para 
segurança da costa algarvia, permitindo a 
entrada de navios de maior porte e fazen-
do com que o potencial de crescimento 
estimado para este porto possa atingir no 
horizonte de 5 anos um número superior 
a 160.000 passageiros por ano. Admitin-
do um cenário em que estes passagei-
ros possuam características semelhantes 
ao atual perfil de passageiros na Europa 
identificado pela Cruise Line International 
Association, este volume poderá gerar 
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CASTRO MARIM  ||  A new 
hiking festival that aims 
to highlight the beauty of 
the Algarve’s blossoming 
almond trees will be held 

community of Alta Mora in 
Castro Marim.

Taking place on Febru-
ary 1 and 2, the ‘Festival 
das Amendoeiras em Flor’ 
is being organised due to 
the massive success of a 
series of hikes held in the 
area focusing on exploring 
almond blossom routes.

The festival is part of the 
“365 Algarve” cultural pro-
gramme, which highlights 
events in the low season.

Another goal is to show-
case the potential of the 
Algarve’s inland and hilltop 
areas as a tourist attraction.

As organisers explain: 
“Midway through January, 
we see the Algarve’s land-
scape changing. While usu-
ally covered in shades of 

start to be covered in shades 
of pink and white from the 
almond trees in bloom, 

providing one of the season’s 
most beautiful landscapes.”

Organisers also hope 
that the event will encour-
age the plantation of more 
almond trees in a bid to 
bolster the potential of 
the almond as one of the 
region’s iconic products.

Apart from the many hikes 
that are planned, the festi-
val will also feature street 
entertainment, workshops, 
delicious food and live 
music.

There will be a €14 fee to 
take part in the hikes which 
will include breakfast, 

lunch, beverages and insur-
ance. Price for children aged 
six to 12 is €8.

For more information, contact 
Associação Recreativa, Cultural 
e Desportiva dos Amigos da Alta 
Mora (ARCDAA).
965 284 657 | arcdaa@gmail.com 

New festival to highlight beauty 
of Algarve’s almond blossom
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Lagos joins 
fishermen’s trail 
Lagos and its stunning natural 
landscapes have been added to 

Pescadores), possibly one of the 
best coastal trails in the world. P11

December rain 
not enough 

drought. It would have to rain “four 

P13

Lithium cluster 
takes shape 

see bidding opened for concessions 

quarter of 2020. P8

Experience the Algarve’s 
almond blossom magic 

2020 here we come!
Portugal anticipates bumper decade of growth and increasing exports || P2-3

Giant Bolo-Rei 
served in Loulé
Loulé will celebrate Dia de Reis 

P18

School donates 
nearly €8,000 

has donated nearly €8,000 to four 
charities. A cheque presentation 

P17

Meia Praia  
road revamp

renovation by Lagos council to 

pedestrians. P12

Portugal ignores 
Brussels

warnings to change its 

P8

A new festival featuring several hikes to admire the almond trees in full bloom will be held 
P14
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British boom
The Algarve’s tour-
ism board (RTA) has 
celebrated the “remark-
able” increase of British 
guests at the region’s 
hotels in October.
Data from the National 
Statistics Institute 
(INE) shows that the 
number of Brits stay-
ing at regional hotels 
topped 136,000, a 7.1% 
year-on-year increase. 
Faro Airport also reg-
istered a 6.5% increase 
in the number of British 
passengers. Algarve 
tourism boss João Fer-
nandes says these sta-
tistics leave him feeling 
optimistic about the 
future of the region’s 
main tourism ‘supplier’.
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Festival das Amendoeiras em Flor 

na aldeia de Alta Mora 
Este ano, pela primeira vez, 

a Alta Mora recebe, nos dias 1 e 
2 de fevereiro o Festival das 
Amendoeiras em Flor. 

O evento vem dar resposta ao 
consecutivo aumento do núme-
ro de participantes nos passei-
os pedestres "Amendoeiras em 
Flor", organizados pela Asso-

 

• ciação Recreativa, Cultural e 
Desportiva dos Amigos da Alta 
Mora (ARCDAA). 

Com o apoio do programa 
365 Algarve, este Festival pre-
tende lançar-se como referência 
turística. cultural e gastronó-
mica do Algarve em época bai-
xa, procurando assim reduzir al-
guns impactos da sazonalida-
de na economia regional. 

Por outro lado, é uma ação de 
sensibilização para os valores da 
serra algarvia, com um enorme 
potencial de afirmação no rotei-
ro turístico do Algarve. O Festi-
val das Amendoeiras em Flor 
apresenta-se como um 'produ-
to" alternativo, que valoriza a di-
eta medi-terrânica, a força iden-
titária e a autenticidade deste 
território. 

Em meados de janeiro costu-
mamos ver a paisagem da serra 
algarvia transformar-se. Habi-
tualmente mosqueados de ver-
de e castanho, os campos são 
retalhados dos tons rosa e bran-
co das amendoeiras em flor, pro-

  

porcionando, sem dúvida, uma 
das paisagens mais bonitas da 
estação e que resultará num dos 
recursos endógenos mais procu-
rados, mais versáteis e com mais 
potencial da região algarvia. a 
amêndoa. A iniciativa pretende 
também incre-mentar o cresci-
mento de mais plantações de 
amendoeiras, numa estratégia 
que procura rentabilizar as vá-
rias vertentes do produto, que 
pode passar pelas artes, despor-
to de natureza ou gastronomia. 

Com animação de rua, ate-

  

liers infantis, gastronomia, músi-
ca e teatro, o Festival das Amen-
doeiras em Flor é gratuito, no 
entanto os passeios pedestres 
têm o valor de 14 euros e têm 
inscrições limitadas, garantindo 
pequeno-almoço, almoço, segu-
ro, abastecimentos e brinde. As 
crianças dos 6 aos 12 anos, pa-
gam apenas 8 euros. Para mais 
informações ou inscrições: 
arcdaa@gmail.com ou 965 284 
657. 

Organizado pela ARCDAA 
com o apoio do 365Algarve, o  

Festival das Amendoeiras em 
Flor conta também com as par-
cerias do Município de Castro 
Marim, Junta de Freguesia de 
Odeleite. Associação Odiana e 
Associação Artística Satori e 
com a colaboração da ADRIP 
(Associação de Defesa. Reabi-
litação, Investigação e Promo-
ção do Património Natural e Cul-
tural de Cacela), da concessio-
nária Mscar, da empresa de se-
gurança Especiall e da Escola 
de Hotelaria e Turismo de Vila 
Real de Santo António. 
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Algarve com boa ocupação em dezembro
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Início B2 AHETA: Algarve com boa ocupação em dezembro
 
AHETA: Algarve com boa ocupação em dezembro
 
Janeiro 9, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) em nota que nos foi
enviada, refere que relativamente a 2018, o mês de dezembro de 2019 registou uma taxa de
ocupação global média/quarto de 34,4%, ou seja, um valor acima 2,8% do verificado no mesmo
período de 2018.
 
Para além deste dado, a AHETA revelou ainda as seguintes variações nas unidades de alojamento do
Algarve:
 
A taxa de ocupação global média/quarto foi 34,4%, 2,8% acima do valor registado em 2018.
O mercado alemão foi o que apresentou a maior descida, com -15,3%.
O mercado espanhol (+23,4%), e o holandês (+18,7%) foram os que apresentaram as maiores
subidas.
A taxa de ocupação quarto acumulada mantém-se ao mesmo nível da verificada no período homólogo
de 2018 (+0,4%).
O volume de vendas apresentou uma subida face ao mesmo mês do ano anterior de 5,0% e regista
um aumento acumulado de +3,1% desde o início do ano.
 
A AHETA refere ainda na sua nota que a taxa de ocupação em dezembro foi influenciada pelo aumento
da procura durante o fim de ano.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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A importância do ordenamento do território e planeamento no Algarve
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Artigo de opinião de Desidério Silva fala sobre a necessidade urgente de maior flexibilidade na
utilização dos solos, possibilitando a construção de novas habitações, e ampliação e requalificação das
mais antigas e degradadas
 
Desidério Jorge Silva;
 
Ex-presidente da Câmara de Albufeira
 
e da Região de Turismo do Algarve
 
Caros leitores,
 
Hoje vou escrever-vos sobre um assunto que não tem sido muito abordado; não tem tido a relevância
que o mesmo merece, já que é desconhecido por uma grande parte dos Algarvios.
 
Falo-vos do Ordenamento do Território e Planeamento, esse instrumento que consagra a intervenção
no território, ou seja, define o que se pode, ou não, fazer em cada parcela de terreno de cada um de
vós.
 
Isso acontece a partir do momento em que os Planos Diretores Municipais (PDM), Planos de
Urbanização e Planos de Pormenor completem todo o processo que leva à sua gestão (diga-se do
território). Isto leva-me a levantar uma questão que é essencial para o desenvolvimento do Algarve,
no que diz respeito a acabar com as assimetrias e diminuir a grande diferença que existe entre o
litoral, o barrocal e a serra.
 
E aqui colocam-se questões de fundo: como se minimiza esse grande problema que leva a cada dia
que passa mais pessoas se desloquem para os meios urbanos como alternativa ao interior? E grande
parte dessas pessoas são jovens.
 
É necessário intervir urgentemente com políticas que visem a valorização do interior do Algarve,
criando efetivamente os meios e as infraestruturas para que isso aconteça.
 
Daí, a necessidade urgente de maior flexibilidade na utilização dos solos, possibilitando a construção
de novas habitações, e ampliação e requalificação das mais antigas e degradadas. Quantas vezes
ouvimos dizer que nem um quarto, uma casa-de-banho ou uma garagem se pode levar a efeito para
melhorar as condições de habitabilidade das famílias?
 
Sendo isto verdade, como se consegue criar as condições para as famílias viverem no interior do
Algarve? Não se podendo construir um pequeno armazém ou uma oficina para uma atividade
económica rentável, como é que se fixam populações no interior?
 
Durante tantos e tantos anos vamos assistindo a várias intenções de alterar este estado de coisas e
aqui os autarcas bem tentam resolver alguns problemas, mas o facto é que as orientações políticas e
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as decisões sobre esses planos de ordenamento são emanados dos diversos governos que não
conhecem o terreno e nem estão sensibilizados para este problema tão grave, e que tanto prejudica, e
tem prejudicado os algarvios. Todos temos de estar mais atentos a estes fatores que, não estando na
agenda, nos afetam e muito, neste Algarve que se quer cada vez melhor.
 
Pensem nisso,
 
O Algarve agradece!
 
Agora
 
[Additional Text]:
Banner timming
CCDR
 
Redacao
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Existe uma nova agência de viagens no Algarve e aposta no Turismo Sustentável
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=324d003d

 
Surgiu no final de 2019 e tem como principal foco o turismo sustentável. A agência de viagens
Sustainable Travels pretende afirmar-se na região algarvia durante 2020, ajudando os "viajantes
preocupados com o seu impacte no destino a encontrarem viagens que beneficiem as comunidades
locais, protejam o ambiente e valorizem a cultura, oferecendo experiências autênticas, com garantia
de sustentabilidade, trabalhando apenas trabalha com pequenos negócios locais fomentando a
economia da região algarvia".
Segundo a agência de viagens, "o Turismo Sustentável é mais do que uma tendência, é uma
necessidade. Mas um turista com este tipo de preocupações que pretende visitar o Algarve vai
encontrar algumas dificuldades para marcar a sua viagem. Existem inúmeras iniciativas na região,
mas a oferta é dispersa e está muito associada ao turismo de natureza. Por outro lado, é difícil, à
distância, ter a certeza quem é realmente sustentável. Foi por isso nasceu a Sustainable Travels".
Para os tours da agência de viagens foram escolhidos parceiros que demonstrem sustentabilidade a
nível ambiental, económico e social. "Criamos tours temáticos de quatro a seis dias que incluem
alojamento e atividades e cada tour apoia uma associação local social ou de conservação".
"As nossas tours são ideais para quem procura visitar o Algarve genuíno, evitar os locais mais
turísticos e deixar
uma marca positiva na região. Acreditamos que o turismo é mais do que entrar num avião e rumar a
um novo
destino. O turismo é uma forma de explorar o mundo e é essencial respeitar os nossos anfitriões e a
natureza.
Pelo que, todos devíamos ser viajantes sustentáveis", defende a agência de viagens.
 
Publituris
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II Edição do VENTANIA
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A II Edição do VENTANIA - FESTIVAL DE ARTES PERFORMATIVAS DO BARLAVENTO decorre de 14 a 22
de Março de 2020, um evento promovido pelo Teatro Experimental de Lagos, e inserido no Programa
365 Algarve, estrutura financiada pelo Turismo de Portugal, com o acolhimento dos Municípios de Vila
do Bispo, Lagos,
 
Portimão, Lagoa do Algarve, Direção Regional de Cultura do Algarve e  guas do Algarve.
 
Uma ação de ativismo artístico sobre temas de ecologia social e cidadania global, em Lagos, Lagoa,
Portimão e Sagres, tendo como mote o Dia Mundial da  gua e o Dia Mundial da Floresta.
 
VENTANIA irá ocupar espaços de apresentação convencionais como o Centro Cultural de Lagos, o
Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, o TEMPO Teatro Municipal de Portimão e o Auditório da
Fortaleza de Sagres, assim como espaços não-convencionais, como os Mercados Municipais de Sagres
e Lagoa, o Jardim de Sagres, a Praça do Infante e Jardim da Constituição em Lagos, o Jardim 1o de
Dezembro de Portimão, o Auditório do Forte de Nossa Senhora da Encarnação de Carvoeiro, assim
como os espaços turísticos Monte da Casteleja (Lagos) e FAINA / Museu de Portimão (Portimão).
 
O VENTANIA propõe-se a espalhar pelo Barlavento Algarvio, espetáculos e ações de sensibilização,
contemplando as áreas de circo contemporâneo, dança contemporânea, teatro, música e cruzamentos
disciplinares: música/gastronomia, arte pública/instalação/performance, instalação/paisagem sonora,
procurando abranger públicos de várias idades e culturalidades, e promovendo co-criações com a
comunidade local.
 
VENTANIA irá surpreender o público com temáticas ligadas ao ambiente e a` cidadania, num grito
subtil de alerta ao desprendimento humano sobre aqueles e aquilo que nos rodeia: um território frágil
como o Algarve, onde a emergência do turismo nos urge a mais eficientes respostas energéticas, a`
preservação do património natural e imaterial e ao combate a` desertificação, procurando um
equilíbrio nem sempre fácil. A escassez da água potável, os valores de preservação, de partilha e de
cidadania, transversais a` humanidade, estão aqui presentes numa leitura contemporânea doce e
amarga, estética e poética, fazendo-nos sonhar e refletir ao mesmo tempo sobre o impacto humano
na região, mas também no mundo.
 
Por: Ventania
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Festival das Amendoeiras em Flor em Alta Mora
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Este ano, pela primeira vez, a Alta Mora recebe o Festival das Amendoeiras em Flor. O evento
acontece nos dias 1 e 2 de Fevereiro e vem dar resposta ao consecutivo aumento do número de
participantes nos passeios pedestres "Amendoeiras em Flor", organizados pela Associação Recreativa,
Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora (ARCDAA).
 
Com o apoio do programa 365Algarve, este Festival pretende lançar-se como referência turística,
cultural e gastronómica do Algarve em época baixa, procurando assim reduzir alguns impactos da
sazonalidade na economia regional.
 
Por outro lado, é uma ação de sensibilização para os valores da serra algarvia, com um enorme
potencial de afirmação no roteiro turístico do Algarve. O Festival das Amendoeiras em Flor apresenta-
se como um "produto" alternativo, que valoriza a dieta mediterrânica, a força identitária e a
autenticidade deste território.
 
Em meados de Janeiro costumamos ver a paisagem da serra algarvia transformar-se. Habitualmente
mosqueados de verde e castanho, os campos são retalhados dos tons rosa e branco das amendoeiras
em flor, proporcionando, sem dúvida, uma das paisagens mais bonitas da estação e que resultará num
dos recursos endógenos mais procurados, mais versáteis e com mais potencial da região algarvia, a
amêndoa. A iniciativa pretende também incrementar o crescimento de mais plantações de
amendoeiras, numa estratégia que procura rentabilizar as várias vertentes do produto, que pode
passar pelas artes, desporto de natureza ou gastronomia.
 
Com animação de rua, ateliers infantis, gastronomia, música e teatro, o Festival das Amendoeiras em
Flor é gratuito, no entanto os passeios pedestres têm o valor de 14 euros e têm inscrições limitadas,
garantindo pequeno-almoço, almoço, seguro, abastecimentos e brinde. As crianças dos 6 aos 12 anos,
pagam apenas 8 euros. Para mais informações ou inscrições: arcdaa@gmail.com ou 965 284 657.
 
Organizado pela ARCDAA com o apoio do 365Algarve, o Festival das Amendoeiras em Flor conta
também com as parcerias do Município de Castro Marim, Junta de Freguesia de Odeleite, Associação
Odiana e Associação Artística Satori e com a colaboração da ADRIP (Associação de Defesa,
Reabilitação, Investigação e Promoção do Património Natural e Cultural de Cacela), da concessionária
Mscar, da empresa de segurança Especial1 e da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de St.
António.
 
[Additional Text]:
Cartaz- Amendoeiras em Flor
 
Revista Descla
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