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Só resta poupar água no Algarve 
mas autarcas exigem barragem

Às reivindicações dos autarcas 

algarvios, que apelaram ao Governo 

para que tome medidas urgentes de 

combate à seca, responde o minis-

tério do Ambiente e da Acção Climá-

tica: faça-se um estudo. Dentro de 

três meses, no arranque da época 

de maiores consumos de água, será 

apresentado o Plano Regional de 

E ciência Hídrica do Algarve 

(PREHA), segundo despacho publi-

cado em Diário da República na ter-

ça-feira. Os municípios reclamam 

medidas de fundo.  

“A construção da Barragem da 

Foupana é, para nós, [autarcas] uma 

questão incontornável”, declarou 

ao PÚBLICO o presidente da Comu-

nidade Intermunicipal do Algarve 

(Amal), António Pina, salientando 

que essa infra-estrutura é uma das 

medidas identi cadas no Plano 

Intermunicipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas. 

No curto prazo, não há soluções, 

a não ser a redução dos consumos. 

De entre as propostas das autar-

quias, além da construção de uma 

nova barragem, destaca-se ainda 

uma central de dessalinização e a 

reutilização das águas residuais na 

rega dos campos de golfe, cujo estu-

do está feito desde há 12 anos. 

A seca hidrológica, diz o despacho 

conjunto dos Ministérios do Ambien-

te e da Acção Climática, da Agricul-

tura e da Secretaria de Estado do 

Turismo, já assume um “carácter 

estrutural com tendência de agrava-

mento devido ao efeito espectável 

das alterações climáticas”. A elabo-

ração do plano é da responsabilida-

de da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) e da Direcção-Geral 

da Agricultura e Desenvolvimento 

Rural (DGADR), depois de consulta-

dos os principais parceiros e entida-

des ligados ao sector. 

A Amal, na semana passada, deli-

berou pedir à empresa Águas do 

Algarve (tutelada pelo Ministério do 

Ambiente) “um plano de investi-

mentos”, no prazo de 90 dias, para 

responder à hipotética situação de 

um Verão à míngua de água. Segun-

A seca extrema só terá resposta na redução dos consumos no curto prazo. O Ministério do Ambiente 
mandou elaborar um Plano Regional de E ciência Hídrica a pensar num cenário de crise

A maioria das 76 estações de trata-

mento de águas residuais situam-se 

na zona do litoral, com ligações ao 

mar ou às linhas de água, e os poma-

res (cerca de 20 mil hectares, 16 mil 

dos quais são citrinos) desenvolve-

ram-se a norte da Estrada Nacional 

n.º 125, na zona do barrocal, recor-

rendo em cerca de 70% dos casos às 

águas subterrâneas. A hipótese da 

construção de uma nova rede de 

distribuição de água só para a rega, 

a partir das ETAR, é outra das medi-

das que estão a ser equacionadas 

pelos autarcas, mas não está identi-

cada a fonte de nanciamento. 

“Essa é outra das questões”, enfati-

za António Pina, adiantando que  

o assunto vai ser discutir na próxi-

ma reunião da assembleia geral  

ADRIANO MIRANDA

Todos estão preocupados com a falta de água, sobretudo se a situação se prolongar até ao Verão

da empresa Águas do Algarve. 

Quanto à reutilização das águas 

residuais na rega dos campos de gol-

fe, a rma José Paulo Monteiro, “o 

estudo está feito desde 2006/2007, 

a pedido da empresa Águas do Algar-

ve, e fui um dos coordenadores”. 

Por conseguinte, acrescenta, “só 

falta actualizar o documento e tomar 

as decisões”. 

Na elaboração do PREHA partici-

pam, além dos técnicos do APA e da 

direcção regional de Agricultura e 

Pescas, representantes das autar-

quias, Região de Turismo do Algar-

ve, Associação de Regantes e da 

Indústria do Golfe e investigadores 

da Universidade do Algarve.

origens de água que completem o 

previsível decréscimo do recurso 

por via das alterações climáticas”. 

A questão não é nova, mas só é alvo 

de preocupação nos anos de seca. 

A primeira reunião do grupo de tra-

balho teve lugar ontem, na delega-

ção regional da APA, com a partici-

pação dos autarcas e de outros res-

ponsáveis.  

Mas utilizar a água residual trata-

da na rega, lembra José Paulo Mon-

teiro, da Universidade do Algarve 

(Ualg), “tem um custo acrescido, 

que terá que ser tido em conta quan-

do se fala na procura e na oferta”. 

Por seu lado, António Pina sublinha: 

“Nem todas as ETAR estão em con-

dições de se poder reutilizar a água 

para rega por causa da salinização”. 

do a APA, num ano de consumos 

normais, o sector agrícola consome 

cerca de 60% dos 225 milhões de 

metros cúbicos gastos na região. 

O PREHA, lê-se no diploma, vai 

proceder à “identi cação de medi-

das de curto e médio prazo que pro-

movam a reutilização da água trata-

da e a e ciência hídrica” e vai apre-

sentar “soluções estruturais e novas 

Seca
Idálio Revez

irevez@publico.pt

A maioria das  
ETAR estão no 
litoral e os pomares 
no barrocal. Como 
utilizar a água 
tratada na rega?
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FARTOS DE OLHAR PARA O CÉU, ALGARVIOS EXIGEM SOLUÇÕES POLÍTICAS 

Acabem lá com esta seca! 
Com o volume das barragens a rondar os 40 por cento, mesmo depois das chuvas 

pré-Natal, o Algarve desespera por soluções para a seca, que veio para ficar e 

- preveem os entendidos — não mais abandonará a região. Há 20 anos, a 

barragem da Foupana esteve "a uma unha negra" de ser construída. Mas choveu. 

Como acontece sempre que chove, atiram-se as soluções para as calendas 

e vive-se do maná... até ao próximo estio. É disto que os algarvios estão fartos. 

Querem soluções políticas! Quer dizer: permanentes, consistentes, estruturais. 

Passem elas pela Foupana, por um túnel Norte-Sul, por tirar o sal da água 

do mar, ou pela água depurada das ETAR... O JORNAL do ALGARVE foi ouvir alguns 

desses algarvios, com interesses ou responsabilidades na matéria. Todos concordam: 

não basta ficar a olhar para o céu, à espera que caia uma gota no nariz! 

> JOÃO PRUDÊNCIO 

Uma semana antes do Na-
tal, enquanto chuviscava co-
piosamente durante vários 
dias, muitos acharam que os 
problemas da seca - que fus-
tiga o Algarve há mais de um 
ano, sobretudo o sotavento -
estavam em vias de ficar re-
solvidos. A água que não caís-
se diretamente nas três albu-
feiras que abastecem as ca-
nalizações de consumo hu-
mano - Odelouca, Beliche e 
Odeleite - haveria de lá ir pa-
rar por via de escorrências e 
riachos. 

Não foi assim: o volume 
das três albufeiras haveria de 
subir por via dessas chuvas, 
ainda assim fracas, de uma 
semana, mas essas subidas 
seriam residuais. Com a "po-
eira assente", que é como 
quem diz depois das escor-
rências e ribeiras terem lar-
gado todas as últimas go-
tas nas albufeiras, os dados 
são, no mínimo, desanima-
dores: de acordo com o site 
do Serviço Nacional de infor-
mação de Re-cursos Hídri-
cos (SNIRH), a barragem do 
Beliche tinha, em finais de de-
zembro, apenas 32,6% da 
sua capacidade útil ocupa-
da, a barragem de Odeleite 
(que lhe é contígua) tinha 
39,4% e Odelouca, no barla-
vento, tinha 46,2% (ver caixa). 

Antes das últimas chuvas,  

a 13 de dezembro, as medi-
ções indicavam 25,96% (o que 
significa que o volume cresceu 
20,4 pontos percentuais - pp 
- desde então) no Beliche, 
32,86% (16,6 pp) em Odeleite 
e 34,82% em Odelouca (24,6 

PP). 
Por outras palavras, nenhu-

ma das três barragens algar-
vias, que fornecem à agricul-
tura e consumo humano cer-
ca de 50 milhões de metros 
cúbicos por ano, logrou ficar 
com mais de 50% de volume. 
E falamos de volume total. O 
útil é ainda menos. 

Precipitação média nos 
últimos 30 anos diminui 

30 mm por década 
A verdade é que ninguém 

sabe quando choverá de novo, 
todos esperam que em breve 
mas não há previsões de plu-
viosidade para os próximos 
dias. E o semestre Outono/In-
verno já vai a meio. 

"Temos vindo a acompa-
nhar a situação com preocu-
pação. Logo em junho, lançá-
mos uma campanha de sensi-
bilização nos 16 municípios da 
região quando estávamos a 
ter um período de seca de al-
guma gravidade. Ao ter essa 
informação presente, cada um 
de nós consegue ter atitudes 
mais responsáveis. É diferen-
te, se nós não estivermos a par 
e conscientes de uma situa-
ção de seca, do que se sou-

  

bermos que ela está a acon-
tecer", afirma Teresa Fer-
nandes, porta-voz da empre-
sa Águas do Algarve, que gere 
o abastecimento de água em 
alta na região. 

Mas a consciencialização, 
por fundamental que seja, é 
um paliativo. Longe, muito lon-
ge das cheias que fustigaram 
na mesma semana as regiões 
Centro e Norte, e que enche-
ram 20 barragens com volu-
mes acima dos 80%, chove 
cada vez menos no Algarve, 
como acentua José Macário 
Correia, ex-político que, por es-
crito, se tem mostrado preocu-
pado com a situação: "A preci-
pitação média nos últimos 30 
anos vai diminuindo 30 mm 
em cada década. Temos cada 
vez menos água e mais procu-
ra. E o ano passado caíram 
300 litros no sotavento, quan-
do a média deviam ser 500, 
no ano anterior já tinha sido 
baixo e neste momento esta-
mos com 150. E ainda esta-
mos em janeiro". 

Com a curva da precipita-
ção a descer, uma outra cur-
va, esta de tendência opos-
ta, preocupa os responsáveis 
técnicos e políticos: a do con-
sumo. O mesmo Macário Cor-
reia põe o dedo na ferida: "Nos 
últimos anos o Turismo au-
mentou, o golfe aumentou e 
a agricultura de regadio au-
mentou. Em especial no sota-
vento, quando se criou o sis-

  

tema Odeleite-Beliche para 
agricultura, os pomares cres-
ceram consideravelmente 
da Luz de Tavira (Alfandanga) 
até ao Guadiana. Hoje em dia 
na A22 encontra pomares 
instalados, coisa que não ti-
nha antes. A água é mais, a 
economia cresceu, há mais 
emprego, mais laranjas, mais 
dióspiros, mais abacates, 
mais campos de golfe, mais 
hotelaria". 

"Daqui para a frente 
será sempre seca" 

- ministro do Ambiente 
Ainda não há muitas déca-

das, quando o progresso turís-
tico dava os primeiros passos, 
poucos litros chegavam para o 
consumidor algarvio prover as 
suas necessidades: "Antiga-
mente as pessoas iam ao poço 
da povoação, traziam um cân-
taro à cabeça e um balde para 
casa. Queriam beber um copo 
de água iam ao baldinho e 
mergulhavam o copo. Com um 
litro de água lavavam a louça 
da casa. As necessidades 
eram feitas no campo. Agora, 
no verão, há mais de 1 milhão 
de pessoas no Algarve, que 
cada vez que vão ao autoclis-
mo gastam entre 5 e 10 litros", 
vão à praia tomam duche. Per-
demos o controlo do consumo 
de água", analisa por seu tur-
no Carlos Madeira, presiden-
te da Cooperativa Agrícola e 
Rega de Odeleite, que todos os 
dias vê esvair-se a barragem 
vizinha sem que haja contra-
partida a cair do céu. 

"Daqui para a frente será 
sempre seca", enfatizou o mi-
nistro do Ambiente, Matos 
Fernandes, quando juntou à 
mesma mesa os principais 
consumidores algarvios (muni-
cípios, agricultura e turismo) , 
a Agência Portuguesa do Am-
biente (APA) e a Águas do Al-
garve, a 20 de dezembro pas-
sado. 

Reunião em que o presi-
dente da AMAL, António Pina, 
apelou aos municípios para 
procurarem alternativas, em 
vez de procurar culpados. 
"Não devemos andar à procu-
ra de quem consome mais e 
menos, o bom e o mau da fes-
ta, todas as atividades são 
importantes. O golfe é deter-
minante para diminuir sazona-
lidada, porque o Algarve vive 
do Turismo. Não devemos an-
dar à procura de culpados, te-
mos que ver por onde é que 
podemos crescer tendo por 
base uma certeza: a seca não 
é conjuntural, veio para ficar. 
Daqui para a frente será sem-
pre seca. Foi isto que ele veio 
dizer e lançou um desafio aos 
consumidores e nós, municípi-
os, estamos a fazer a nossa 
parte", disse ao JA o presiden-
te da Comunidade Intermuni-
cipal do Algarve (AMAL), que 
representou as autarquias no 
encontro. 

Para António Pina, a vinda 
do ministro, curiosamente em 
pleno - e singular-dia de chu-
va copiosa, é o início de um 
processo. Que levará, inevita-
velmente, à procura de solu-

  

ções. É preciso, de uma vez 
por todas, acabar com a "pes-
cadinha de rabo na boca" em 
que se converteu a questão da 
seca no Algarve. Romper com 
ociclo, mudar de "filme", como 
sustenta o seu colega autarca 
Francisco Amaral, de Castro 
Marim: "Já vi este filme várias 
vezes. Os algarvios são apa-
nhados com as calças nas 
mãos, como sempre foram. E 
nessas alturas fala-se logo em 
dessalinizar, reaproveitar as 
águas das ETAR, fazer mais 
barragens... mas ninguém faz 
a ponta de um corno! Chove 
uma semana e ninguém mais 
fala disto. Passados uns anos 
voltamos à mesma. É inques-
tionável que o deserto do Saa-
ra está aqui a chegar. A sub-
região mais desértica do País 
é o Nordeste algarvio", revol-
ta-se o autarca, em declara-
ções ao JA. 

Governo tem filosofia 
envergonhada 
em relação às 

barragens - Macário 
A agricultura é a maior res-

ponsável pelo consumo de 
água no Algarve. Cerca de 60% 
dos cerca de 150 milhões de 
metros cúbicos consumidos 
anualmente são para agricul-
tura. Seguem-se os chamados 
"consumos humanos", cerca 
de 73 milhões, a cargo das dis-
tribuições em baixa dos muni-
cípios (30%), o golfe (6%) e os 
parques aquáticos. Primeiro 
há que desfazer mitos: o golfe 
é um pequeno consumidor, o 

‹,~ 
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Barragem de de Odelouca 
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abacate - mau grado a campa-
nha encabeçada por Miguel 
Sousa Tavares - nem conso-
me por aí além, sobretudo se 
compararmos com os citrinos. 
"O abacate é assente em boa 
tecnologia, porque financiada 
recentemente e os fundos co-
munitários privilegiam os pro-
jetos agrícolas que apostam 
na eficiência dos recursos hí-
dricos", observa António Pina. 
Ao contrário dos citrinos. 

Mas quais as opções dispo-
níveis? Ao contrário de outros, 
o presidente da AMAL não 
opta por nenhuma nem fecha 
a porta a qualquer alternativa. 
Incluindo a dessalinização da 
água do mar: "Vamos ter que 
estudar. E demora. Fazer uma 
barragem, se for essa a opção, 
demora cinco a seis anos. Não 
sou contra nada, sou a favor 
de tudo, sou presidente da 
AMAL e há vários municípios 
que reivindicam uma barra-
gem nos seus territórios. Bar-
ragens são o meio mais eficaz, 
a par da dessalinização, que 
não deve ser descurada". 

Já a construção de uma 
nova barragem é, para Francis-
co Amaral, uma evidente alter-
nativa. E a Foupana a melhor 
das opções: "Eu já defendo há 
mais de 20 anos a barragem 
da Foupana e ninguém me dá 
ouvidos. A AMAL mandou fa-
zer um estudo caríssimo à Uni-
versidade Nova de Lisboa, o 
plano de adaptação às alte-
rações climáticas, e lá apare-
ce a Foupana como a solução 
mais barata. Com ligação às 
outras duas [Beliche e Odelei-
te]". 

Macário Correia corrobora 
na hipótese da barragem, que 
há duas décadas esteve a 
"uma unha negra" de ser 
construída entre Castro Marim 
e Alcoutim: "Todas as medidas 
de aproveitamento da água 
das ETAR, de mais eficiência 
da rega, de soluções mais pelo 
sequeiro e menos pelo regadio 
e outras não são equivalentes 
a criar um novo reservatório. 
E a barragem da Foupana é o 
reservatório que se pode fazer 
que com a ligação Odeleite-
Beliche torna esta zona do Al-
garve mais dotada para a eco-
nomia que está instalada". Só  

lamenta que o Governo tenha 
"uma filosofia envergonha-
da em relação às barragens. 
Com preconceitos um boca-
do estranhos. Este governo 
suspendeu uma barragem em 
construção no Rio Ceira, per-
to de Coimbra". 

Fazer uma conduta 
do Norte até ao Sul 
- Francisco Amaral 
Nascido e criado nas cerca-

nias de Odeleite, Carlos Madei-
ra, hoje com 67 anos, também 
"puxa" pela Foupana. E dá nú-
meros: "Odeleite tem capaci-
dade para 108,80 (ela vai até 
aos 54 metros, mas a partir 
dos 22 metros já não dá para 
encher o Beliche), se fizessem 
a da Foupana seria mais 100. 
Já passávamos para 230 de 
armazenamento, com a do Be-
liche passava para 250. Se fi-
zessem ainda a do concelho 
de São Brás de Alportel, ficá-
vamos com uma reserva de 
água fantástica. 

A alternativa de São Brás 
(barragem do Arimbo) é ape-
nas uma. O mesmo Carlos Ma-
deira defende a Barragem de 
Santa Clara, já em terras do 
sudoeste alentejano: "Porque 
é que o Estado não investe e 
liga essa barragem, que nes-
ta altura tem 50% de água? 
Ela não está a ser utilizada 
para tapar as necessidades 
existentes. Já é no Alentejo, 
mas eles deviam ligar essa 
barragem aqui a Odelouca. Fi-
cava a rede mais completa", 
sustenta o líder agricultor, sa-
bedor de que o sistema das 
Águas do Algarve permite a cir-
culação de água de barlaven-
to para sotavento e vice-versa. 
Santa Clara, a oeste, poderia 
abastecer o sotavento. 

Mas a política de trans-
vases e abastecimentos à dis-
tância podia ter "vistas mais 
largas", sustentam outros: 
"Devíamos fazer o mesmo que 
os espanhóis. Enquanto nós 
fizemos o Alqueva, os espa-
nhóis fizeram dezenas de bar-
ragens Levámos dezenas de 
anos a pensar no Alqueva e os 
espanhóis fizeram dezenas de 
barragens", opina Carlos Ma-
deira. 

Francisco Amaral vai mais  

longe: "Este País é pequeno, 
no Norte chove muito e no sul 
chove pouco. Porque é que 
não se faz uma conduta que 
ligue o Norte ao Sul?". Uma 
solução de muito longo prazo, 
mas que está em cima da 
mesa, na opinião do presiden-
te da AMAL: "No longuíssimo 
prazo, a mais de 10 anos, isso 
deve ser repensado. Quando 
foi feita a barragem de 
Odelouca já estava pensada a 
sua ligação ao Alqueva. Daí 
para cima... em Espanha fa-
zem-se transvases de rios. O 
problema é que o País não é a 
descer. A bombagem é cara, 
uma manilha de três metros 
de diâmetro tem custos de 
eletricidade enormes", 
obstaculiza António Pina. 

Pina para quem, ao contrá-
rio da ligação Norte/Sul, os 
custos da dessalinização po-
dem ser comportáveis: "Quan-
to à dessalinização, ela já é 
feita em países como Israel, 
Baleares, Canárias (com 70 a 
80% dos recursos a virem des-
se meio). Nós, autarcas, 
estamos a preparar uma visi-
ta a Espanha para ver como 
funciona, podemos fazer as 
barragens, mas... eu não que-
ro que os meus filhos me per-
guntem "porque é que vocês 
não fizeram?". Daqui a 20, 30 
anos nem sequer chove. Como 
é que obtemos água se nem 
sequer chover? O país tem 
uma curva de aprendizagem 
para fazer no tema da des-
salinização. Só temos essa so-
lução no Porto Santo. A des-
salinização evoluiu bastante, é 
possível fazer dessa-linização 
a preços muito mais baratos", 
sustenta. 

Aproveitar água das 
ETAR pode ter custos 

em duplicado 
- António Pina 

Considerando cara a 
dessalinização, Francisco 
Amaral advoga a utilização das 
águas das ETAR e dá até um 
exemplo de desperdício: "Os 
campos de golfe de Castro 
Marim têm um protocolo assi-
nado com as Águas do Algar-
ve para aproveitamento da 
ETAR de Vila Real de Santo 
António. Há uma conduta que  

liga essa ETAR aos campos de 
golfe. Só falta bombear". E 
generaliza: "O que é um escân-
dalo é que a água de todas as 
ETAR vá para o rio e para o 
mar. Para rega, para o golfe, 
para esses abacates todos. 
Não se aproveita um litro!" 

Mas ao contrário do que 
António Pina acha acerca da 
dessalinização, o aproveita-
mento das águas das ETAR é, 
esse sim, mais caro, de acor-
do com o presidente da AMAL: 
"O custo de transformar a 
água das ETAR para consumo 
humano é elevadíssimo. Está 
fora de questão nesta fase. As 
águas das ETAR poderão en-
tão servir para o consumo ur-
bano não humano, agrícola, 
golfe ou recarga de aquíferos. 
Dizem-nos as Águas do Algar-
ve que muitas das ETAR debi-
tam uma água com um teor de 
sal elevado, o que não permi-
te o seu uso para agricultura, 
porque ao longo das redes em 
baixa dos municípios que en-
tram para as ETAR há intrusão 
salina e por isso a água traz 
um conteúdo elevado de sal. 
É possível fazer uma depura-
ção desse sal, mas aí estamos 
a obter a água a que preço? 
Enquanto no consumo domés-
tico estamos a obter a água a 
52 cêntimos, os agricultores 
pagam 0,6 cêntimos. Se tiver-
mos que incorporar os custos 
do tratamento será que a água 

vai ficar a um preço que a agri-
cultura pode suportar?". 

Salinidade que é, de resto, 
o principal obstáculo à extra-
ção de água dos furos, sobre-
tudo do aquífero Querença-Sil-
ves, o maior da região e o que 
, ainda assim, provê cerca de 
30% das necessidades algar-
vias de consumo humano. 
Quanto mais água se tirar, 
maior será a intrusão salina, 
pois a água do mar ocupa o 
espaço deixado vago pela 
água doce. 

"A salinização do aquífero 
[Querença-Silves] tem que ser 
evitada. Até 1995 toda a água 
de consumo do Algarve era de 
captações subterrâneas e 
essa água era toda cheia de 
nitratos. Os municípios efe-
tuavam diretamente essa cap-
tação de águas. O nível de tra-
tamento que havia era insufi-
ciente. Havia 170 a 180 furos 

que não tinham qualquer con-
trolo da qualidade da água. 
Havia uma grande captação, 
grande intrusão salina. Não se 
podia consumir água dire-
tamente das torneiras. Daí o 
estigma de algumas pessoas 
de, ainda hoje, terem receio de 
consumir água da rede, mes-
mo quando já não existe esse 
risco", acentua Teresa Fer-
nandes, da Águas do Algarve, 
recordando a propósito que 
"há muito pouco tempo passá-
mos de uma água de qualida-

  

de para uma água de excelên-
cia. Temos uma água muito 
boa". 

Racionamento e opções 
duras e difíceis 

em cima da mesa 
A braços com o problema 

da falta de água nos lençóis 
freáticos com que, através de 
furos, abastece a sua horta e 
dos seus associados, Ana Lo-
pes. 66 anos, da Associação 
dos Agricultores do Concelho 
de Faro e Concelhos Limítro-
fes, põe o dedo numa outra 
ferida: opina que, em situa-
ções de muita pluviosidade, 
a Via do Infante atua como 
uma barreira à deslocação de 
água de Norte para Sul, impe-
dindo a recarga dos lençóis 
freáticos que abastecem hor-
tas e pomares. 

"Há inundações que ficam 
na Via do Infante e que já oca-
sionaram vários acidentes. Há 
lençóis de água quando a 
pluviosidade é demasiada por-
que a água está encaminha-
da para a Via do Infante. Se 
tivessem feito diques a mon-
tante evitavam esses lençóis 
de água. A Via do Infante é 
uma barragem. A Via do Infan-
te não levou em conta os ris-
cos para os automobilistas e 
os lençóis freáticos serem ali-
mentados regularmente. Foi o 
que a nossa associação e téc-
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nicos do INAG aconselharam. 
A água agora vem em bruto, 
não infiltra e vai para a auto-
estrada", lamenta a agricul-
tora. 

Mesmo com uma gestão 
criteriosa - que passará pela 
utilização da barragem do 
Funcho (até agora desativa-
da), no barlavento, para con-
sumo humano, já autorizada 
pelo ministro do Ambiente - as 
soluções de fundo estão ain-
da todas no papel. 

Pelo meio, fica o mesmo de 
sempre, que se tem vindo a 
revelar pouco: a consciencia-
lização, o combate às perdas 
em baixa (que andam pelos 
30% mas que os municípios 
querem descer para 20%), o 
plano de fornecimento de 
águas subterrâneas, enfim, 
como realça Teresa Fernan-
des, "uma gestão criteriosa, 
de forma a não esgotar nem 
as barragens nem os furos, 
para garantir que tenhamos 
água em toda a região. Isto 
embora tenhamos estações 
elevatórias reversíveis que nos 
permitem levar a água de so-
tavento para barlavento e vice-
versa". 

Mas mantém-se o proble-
ma: como aumentar as reser-
vas de água disponíveis num 
contexto de crescimento das 
situações de seca e aumen-
to acentuado do consumo? 

A propósito, António Pina  

coloca a questão que muitos 
prefeririam não ouvir: "Até 
que ponto não temos que pa-
rar e dizer: chegámos ao limi-
te da nossa capacidade de 
carga? Temos que ter a cora-
gem de pôr isto em causa. 
Com a falta de água que te-
mos poderemos continuar a 
crescer neste tipo de utili-
zadores?". 

Por outras palavras: racio-
nar, com base em escolhas. 
Optar entre a agricultura e o 
consumo humano. A laranja e 
o hotel. O abacate e o golfe. A 
couve e o parque aquático. A 
decisão parece óbvia, mas An-
tónio Pina não se arrisca a 
enunciá-la. 

Porém. deixa escapar a 
enunciação do dilema do mi-
nistro do Ambiente, na reu-
nião de 20 de dezembro: 
"Quando chegar ao limite eu 
[ministro] tenho que tomar a 
decisão difícil e essa é man-
dar reservar para o consumo 
humano". 

Em última instância, pare-
ce pois que será a agricultu-
ra (que gasta 60% da água 
disponível) a perder. E o con-
sumo humano (Turismo inclu-
ído) a ganhar. Mas para já 
ninguém arrisca antecipar 
essa opção-limite. E, mesmo 
ain- da de papéis na mão com 
rabiscos de soluções, todos 
olham para o céu. E se cho-
ver, os papéis dissolver-se-ão 
de novo? 

Vinte das 59 albufeiras por-
tuguesas tinham, no final de 
dezembro, disponibilidades 
hídricas superiores a 80% do 
volume total, enquanto 16 
apresentavam valores inferio-
res a 40%, entre as quais 
Odeleite e Beliche, duas das 
três barragens algarvias que 
são usadas para consumo hu-
mano, segundo dados do 
SNIRH. 

De acordo com o site do 
Serviço Nacional de informa-
ção de recursos hídricos 
(SNIRH), a barragem do Beli-
che tinha, em finais de dezem-
bro, 32,6% da sua capacida-
de útil ocupada, a barragem de 
Odeleite (que lhe é contígua) 
tinha 39,4% e Odelouca , no 
barlavento, tinha 46,2%. 

Antes das últimas chuvas, à 
13 de dezembro, as medições 
indicavam 25,96% (cresceu 20,4 
pontos percentuais - pp - desde 
então) no Beliche, 32,86% (16,6 
pp) em Odeleite e 34,82% 
em Odelouca (24,6 pp). 

Beliche 

No contexto nacional, no 
último dia do mês de dezem-
bro e comparativamente ao 
mês anterior verificou-se um 
aumento do volume armaze-
nado em 11 bacias hidrográ-
ficas e descida em uma. 

As bacias do Sado (32,3%) 
e do Barlavento (33,1%) eram 
as que apresentavam no final 
de dezembro menor disponibi-
lidade de água, seguido de  

Mira (49,4%) e Oeste (50,5%). 
De acordo com os dados do 

SNIRH, as bacias do Ave 
(93,9%), Tejo (88,5%), Douro 
(86,6%), Lima (86,1%), Cáva-
do (83,1%), Mondego (75,2%), 
Guadiana (65,8%) e Arade 
(53,6%) tinham os níveis mais 
altos de armazenamento no 
final de dezembro. 

Os armazenamentos de 
dezembro de 2019 por bacia  

hidrográfica apresentaram-se 
superiores às médias de de-
zembro (1990/91 a 2018/ 

/19), com exceção para as ba-
cias do Sado, Ribeiras do Oes-

te, Guadiana, Mira e Ribeiras 
do Algarve. 

A cada bacia hidrográfica 
pode corresponder mais do 
que uma albufeira. 

*com Lusa 

Vinte das 59 albufeiras portuguesas 
com volumes superiores a 80% 
mas as algarvias têm 40 ou menos 
> JOÃO PRUDÊNCIO*  
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FALTA DE ÁGUA: 

Sessão em Faro exige ação "rápida 

¡e em força" dos poderes pu'blicos 
g A consciencialização das populações face resulte diminuição do consumo, recurso a 

à seca severa que afeta a região face às incal- captações subterrâneas onde haja condi-

 

culáveis consequências em cascata que resul- ções, redução de perdas na rede em baixa 
tariam de eventuais quebras no abastecimen- e a medida de maior impacto, que é o re-

 

,: to foi a tónica comum de preocupação nas in- curso ao "transvase" transferência) de 
tervenções de uma sessão pública realizada água a partir do Alqueva (Pedrógão), que 
na Universidade do Algarve no passado sába- permitiria reforçar todo o Sistema no Algar-

 

do, dedicado à temática da seca. ve, de Sotavento a Barlavento. A Comissão 
O debate, promovido pela Universidade do Organizadora referiu que, conforme seu 

Algarve e pela associação Algfuturo, prolon- objetivo e mandato das populações, fará 
gou-se durante toda a tarde de sábado com todas as diligências onde for preciso para 
importantes contributos, havendo fortes pre- que não falte água. 
ocupações, mas felizmente com soluções, pa- Foi salientada a importância do Turismo 
ra efeitos quase imediatos e no médio e lon- em todos os aspetos, o que obriga a que 
go prazos. esteja salvaguardado de qualquer turbulên-

 

Foi também unânime que, por um lado, a cia. Bem como a agricultura, pelo valor ge-

 

água-  é um bem público a que todas as re- rado e avançadastecnolog,ias, reconhecidas 
giões e pessoas têm direito e, por outro, que pela União Europeia e pelos mercados. No 
os algarvios se sentem no direito de estar conjunto, estão envolvidos muitos milhares 
certos que "rapidamente e em força" os po- de milhões de euros, não havendo espaço 
deres públicos passarão à ação. Também é para se correr qualquer tipo de risco, disse-

 

de ter em conta outros problemas comple- ram os intervenientes no debate. 
xos com que o Algarve se confronta. Estas Sessões Públicas são iniciativas 

Nesse sentido, foram apontadas soluções, conjuntas da Universidade do Algarve e da 
salientando-se no médio e longo prazo: a bar- Algfuturo. A sessão de Faro foi dirigida pelo 
ragem da Foupana e pequenas e médias bar- presidente da câmara, Rogério Bacalhau, 
ragens (previstas no Plano Diretor de Abaste- participando também o Magnífico Reitor, o 
cimento de Água ao Sotavento, na década de presidente da câmara de Olhão (também 
80, mas sempre adiadas), a dessalinização, a Presidente da AMAL), o representante da 
reutilização das águas residuais na agricultu- Câmara de Loulé, o Presidente da Algfuturo, 
ra, as campanhas de sensibilização numa José Vitorino, outros autarcas, outros mem-

 

perspetiva de sustentabilidade e outras ações. bros da Comissão Organizadora, dirigentes 
Para efeitos imediatos: medidas de que da Algfuturo e de outras Associações. 

iá 

,44 
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FARTOS DE OLHAR PARA O CÉU, ALGARVIOS EXIGEM SOLUÇÕES POLÍTICAS 

Acabem lá com esta seca! 

   

Saúde: 

Algarve recebe 
136 internos para 
formação geral 
e especializada 

P3 

 

              

         

Turismo: 

Aeroporto de Faro 
alcança 9 milhões 
de passageiros 
em 2019 
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Ambiente: 

APA anuncia 
investimento 
de 1,35 milhões 
no litoral 
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Com o volume das barragens a rondar os 40 por cento, mesmo depois das chuvas pré-Natal, o Algarve desespera por soluções para a seca, 

que veio para ficar e - preveem os entendidos — não mais abandonará a região. Há 20 -anos, a barragem da Foupana esteve "a uma unha 

negra" de ser construída. Mas choveu. Como acontece sempre que chove, atiram-se as soluções para as calendas e vive-se do maná... 

até ao próximo estio. É disto que os algarvios estão fartos. Querem soluções políticas! Quer dizer: permanentes, consistentes, estruturais. 

Passem elas pela Foupana, por um túnel Norte-Sul, por tirar o sal da água do mar, ou pela água depurada das ETAR... 

O JORNAL do ALGARVE foi ouvir alguns desses algarvios, com interesses ou responsabilidades na matéria. Todos concordam: 

não basta ficar a olhar para o céu, à espera que caia unia gota no nariz! 
P 4 a 6 

Loulé, Silves e 
Albufeira querem 
ser Geoparque 
Mundial 
da UNESCO 

P 15 

Segurança: 

Proteção de Dados 
chumba projeto 
de videovigilância 
em Portimão 

P 24 

Ryanair despede 75 dos 130 tripulantes 

da base de Faro 
P 12 

do MOAM COIN~ ASSM11~% 
Está a decorrer a COBRANÇA de ASSINATURAS do JA, pelo que apelamos aos nossos assinantes 

que procedam ao seu PAGAMENTO de acordo com a carta de cobrança enviada no princípio de dezembro 

ou consultando o valor indicado no canto inferior direito da etiqueta de direção que envolve o jornal. 

PROPONHA 2 ASSINANTES E USUFRUA DE I 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 
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O // 
TUBIS • 

RECUPERA 
NOVO FOLEGO 

Depois de alguns sinais de abrandamento nos últimos 
meses, o setor voltou a brilhar. Portugal recebeu mais 
turistas em novembro e hoteleiros arrecadaram mais 
dinheiro. Investidores continuam atentos ao mercado 

nacional, estando prevista a oferta de novos hotéis. 
Enquanto isso, o alojamento local, apesar de ter 

atingido níveis recorde no ano passado, vai perdendo 
terreno na abertura de novas unidades. 

EXTOS Sónia Peres Pinto 

ntSeèmçQ 
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Números 

1,8 
milhões foi o número 
de hóspedes que Portugal 
recebeu em novembro 

25,4 
milhões foi o número de 
hóspedes que país recebeu 
entre janeiro e novembro de 2019 

32,4% 
é o peso das dormidas na 
Área Metropolitana de Lisboa 

16% 
é o peso do mercado britânico 
só no mês de novembro 

Zoom // Turismo 
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Turismo. 
Setor volta 
a acelerar e com 
mais receitas 
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Só em novembro, Portugal recebeu 1,8 milhões de 
hóspedes e receitas atingiram 229,6 milhões de euros. Mas, 
em 11 meses, os proveitos ultrapassaram os 4 mil milhões. 

          

           

  

( 

        

SÓNIA PERES PINTO 

sonia.pinto@ionline.pt 

          

O turismo volta a acelerar em Portugal. 
Em novembro, o setor recebeu 1,8 milhões 
de hóspedes e 4,1 milhões de dormidas, 
o que representa um aumento de 12,5% 
e 7,2%, respetivamente, face ao mês ante-
rior, revelou o Instituto Nacional de Esta-
tística (INE). 

Este crescimento deve-se, em grande par-
te, ao aumento das dormidas de residen-
tes, que subiram 14,1%- ainda assim, repre-
senta um decréscimo de 0,8% face a outu-
bro -, enquanto as de não residentes 
aumentaram 4,2% (uma subida de 2,6% 
quando comparada com o mês anterior). 

Mas os números são mais significativos 
se forem contabilizados os turistas que o 
país recebeu desde o início do ano. Ao todo, 
os estabelecimentos turísticos receberam 
cerca de 25,4 milhões de hóspedes, um 
aumento de 7,1% face a igual período do 
ano passado, correspondentes a mais de 
66 milhões de dormidas. 

Apesar desta evolução positiva, a estada 
média tem vindo a diminuir, com quebras 
cada vez mais acentuadas. Entre janeiro e 
novembro, os hóspedes passaram, em 
média, apenas 2,6 noites nos alojamentos, 
uma quebra de 3%. A taxa de ocupação' aca-
bou por cair para 48,8%. Só em novembro, 
a estada média fixou-se em 2,32 noites. 

Já as receitas arrecadadas mantêm o 
ritmo de abrandamento. O rendimento 
médio por quarto disponível fixou-se em 
51,3 euros no período de janeiro a novem-
bro, um aumento de apenas 1,8%. Já os 
proveitos totais arrecadados pela hotela-
ria ultrapassaram os 4 mil milhões de euros, 
uma subida homóloga de 7%. Mas tendo 
em conta apenas o mês de novembro, os 
proveitos totais aumentaram 10,2%, atin-
gindo os 229,6 milhões de euros, enquan-
to os proveitos de aposento se fixaram em 
164,8 milhões de euros, crescendo 9,3%. 

EUA E CHINA EM DESTAQUE As dormidas 
dos mercados externos (peso de 68% em 
novembro) cresceram 4,2% e atingiram  

os 2,8 milhões. Aliás, os 16 principais mer-
cados emissores representaram 83,3% 
das dormidas de não residentes nos esta-
belecimentos de alojamento turístico em 
novembro. 

O mercado britânico é o que continua 
a liderar, ao representar 16% do total 
das dormidas de não residentes, e regis-
tou um aumento de 4,1% em novembro. 
No entanto, no conjunto dos 11 primei-
ros meses do ano, este mercado cresceu 
apenas 1,3%. 

Já as dormidas de hóspedes alemães 
(13,1% do total) diminuíram 6,8% em 
novembro, evolução semelhante à regis-
tada quando considerado o período de 
janeiro a novembro (menos 6,9%). Por 
sua vez, o mercado espanhol (10,3% do 
total) cresceu 4,7% em novembro. Mas, 
desde janeiro, este mercado aumen-
tou 6,4%. 

As dormidas de hóspedes brasileiros (7,7% 
do total) registaram um crescimento de 
9,1% em novembro. No conjunto dos pri-
meiros 11 meses do ano, este mercado 
aumentou 13,7%. 

Em novembro, o INE destacou também 
os mercados chinês (+25,9%), norte-ame-
ricano (+20,2%) e canadiano (+19,6%). 
Desde o início do ano, o realce vai para 
os mercados norte-americano (+19,8%) 
e chinês (+17,2%). 

• , 3-_..-

 

Só MADEIRA É QUE CAI Em novembro, em 
termos regionais registaram-se aumentos 
das dormidas em todas as regiões, com 
exceção da Madeira (-6,3%), com o Alente-
jo, Centro e Norte a destacarem-se com 
crescimentos de 14,1%, 12,4% e 11,2%, res-
petivamente. 

A Área Metropolitana de Lisboa concen-
trou 32,4% das dormidas, seguindo-se o 
Algarve (com uma quota de 19,4%) e o Nor-
te (com um peso de 17,6%). 

Desde o início do ano, são de realçar os 

Apesar do aumento de 
hóspedes e dormidas, 

verificou-se uma 
redução na estada média 
para cerca de duas noites 

Portugal está a atrair 
as atenções dos turistas 

chineses, 
norte-americanos 

e também canadianos 
Página 8
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acréscimos no Norte (com mais 9,5%), Alen-
tejo (mais 7,8%) e Açores (mais 6,7%), refe-
re ainda o INE. 

INVESTIMENTO ACOMPANHA TENDÊNCIA DO 
SETOR O investimento em novos hotéis não 
para de aumentar e chega mesmo a atingir 
níveis recorde. E os dados falam por si: só 
nos primeiros seis meses do ano passado 
foram investidos 469 milhões de etuDs. Tra-
ta-se de um nível inédito - o pico máximo 
anual tinha sido registado em 2008, altura 
em que o montante aplicado se fixou em 
275 milhões de euros. "Pela primeira vez, o 
mercado nacional iguala a dinâmica regis-
taria em Espanha, que no mesmo semestre 
contabiliza 461 milhões de euros", revelou 
um estudo da Cushman & Wakefield. 

A fórmula é simples: "A hotelaria é vis-
ta cada vez mais como um setor válido de 
investimento, assumido na forma de pro-
priedade e operação, bem como no inves-
timento para rendimento. A Península 
Ibérica tem observado nos últimos anos 
uma canalização de investimento signifi-
cativa, sendo a origem do capital predo-
minantemente estrangeira", afirmou Gon-
çalo Garcia, head of hospitality Portugal da 
consultora. 

O estudo diz ainda que o mercado nacio-
nal atravessa um momento particularmen-
te forte desde 2018, depois de ter regista-

  

do um aumento de 51% no volume transa-
cionado, atingindo um recorde de dez anos 
(226 milhões de euros). No entanto, lem-
bra que "o mercado hoteleiro se encontra 
numa fase de desenvolvimento marcada 
por um número ainda limitado de hotéis 
com marca internacional, que contabili-
zam apenas 38% da oferta total, localizan-
do-se sobretudo nas principais cidades e 
integrando o segmento alto e/ou de luxo". 

Face a esta aposta, é natural que investi-
dores estejam mais focados em localiza-
ções e ativos prime. E os números falam 
por si: 73% dos ativos transacionados nos 
últimos cinco anos estão localizados em 
Lisboa - considerado o destino mais popu-
lar -, logo seguida pelo Porto. 

O cenário é bem diferente em relação à 
vizinha Espanha Por ser considerado um 
mercado mais maduro - com um maior 
stock de hotéis com marca em todas as 
categorias -, encontra-se em expansão para 
cidades secundárias e terciárias, e daí estar 
a registar um maior número de transações 
de ativos fora das localizações urbanas pri-
me e nos segmentos mais baixos. "Nos últi-
mos cinco anos, 65,7% do volume transa-
cionado em Espanha foi em cidades secun-
dárias e terciárias e, em termos de categorias 
dos hotéis, os segmentos alto e de luxo con-
tabilizam apenas 20% do volume", diz o 
mesmo documento. 

GOVERNO PREVÊ 
QUE ANO FECHE 
COM VALORES RECORDE 

O Governo espera fechar o ano 
de 2019 com um novo valor 
recorde: 18,1 mil milhões de 
euros de receitas turísticas e 
cerca de 27 milhões de 
hóspedes. A confirmar-se, será 
alcançado um novo recorde 
neste indicador, depois dos mais 
de 16 mil milhões que o setor 
arrecadou em 2018, e dos cerca 
de 25,2 milhões de hóspedes 
recebidos. A garantia foi dada 
pela secretária de Estado do 
Turismo, que falava num 
encontro organizado pela 
Associação da Hotelaria de 
Portugal (AHP). 
Rita Marques garantiu ainda que 
o turismo está a "entrar num 
novo capítulo" e definiu três 
prioridades para os próximos 
anos: garantir que a oferta é 
"elástica para captar a atenção 
de suficientes mercados" e 
assegurar uma "gestão eficiente 
da sazonalidade" e a coesão 
territorial. 

Portugal 
tem quase 
100 mil 
unidades de 
alojamento 
local 

Em 2019 houve 
uma quebra de 40% 
nos novos registos. 

Portugal fechou o ano passado 
com 91 638 unidades de aloja-
mento local. Estes são os núme-
ros inscritos no Registo Nacional 
de Alojamento Local (RNAL) e 
apontam para o aparecimento de 
14 843 novos registos em 2019, o 
que representa uma quebra de 
40% face ao ano anterior. 

Do total de registos de alojamen-
to local, a maioria localiza-se no 
distrito de Faro (34 036 estabe-
lecimentos), seguindo-se os dis-
tritos de Lisboa (24 753), Porto 
(11 057), Leiria (4283), Setúbal 
(3634) e ilha da Madeira (3424). 

A maioria dos estabelecimen-
tos estão em apartamentos, com 
mais de 60 mil registos, seguin-
do-se as moradias, com pouco 
mais de 24 mil, os estabelecimen-
tos de hospedagem (6303) e quar-
tos (691). 

Depois do boom que se verifi-
cou em 2018 com o aparecimen-
to de mais de 14 mil novas uni-
dades, esta quebra verificada no 
ano passado pode ser justificada 
com as alterações legislativas que 
têm sido levadas a cabo com vis-
ta a conter o crescimento de novos 
registos e que determinam que 
as câmaras municipais e as assem-
bleias de condóminos podem inter-
vir na autorização do exercício 
da atividade, permitindo a fixa-
ção de "áreas de contenção" para 
"preservar a realidade social dos 
bairros e lugares". 

A Câmara de Lisboa foi uma das 
que avançaram ao definir como 
zonas de contenção o Bairro 
Alto/Madragoa, Castelo/Alfa-
ma/Mouraria, Colina de Santana, 
Baixa e eixos Avenida da Liber-
dade/Avenida da República/Ave-
nida Almirante Reis. 

Para este ano estão previstas 
outras medidas para "asfixiar" 
o setor. Segundo a proposta de 
Orçamento do Estado para 2020, 
a parcela de rendimento dos alo-
jamentos locais situados em 
zonas de contenção sujeita a 
imposto vai passar a ser taxada 
em 50% em vez de 35%, e parte 
da receita proveniente deste 
agravamento é consignada ao 
Instituto da Habitação e da Rea-
bilitação Urbana. 
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Segurança Social. 
Tribunal de Contas 

arrasa vendas 
de imóveis feitas 

no tempo de 
Vieira da Silva 

TdC diz que alienação por 
ajuste direto não teve em 

conta a proposta mais alta 
// PÁG. 8 

GUERRA PELA LIDERANÇA 
NA MA ONARIA JÁ COMEÇOU 
Fernando Cabec as e Faria da Costa poderão enfrentar o atual grão-mestre, 
Fernando Lima, que se candidata a um quarto mandato // PÁG. 4 

Boom do turismo anuncia mais hotéis 
e menos alojamento local 
Ingleses lideram visitas a Portugal mas chineses, norte-americanos 
e canadianos são os que mais têm aumentado // PÁGS. 14-17 

FALTA DE PROFESSORES OBRIGA A RECRUTAR 
DOCENTES DE OUTRAS DISCIPLINAS 

Professores de Alemão e Francês, por exemplo, dão aulas de Português se tiverem formação // PÁG. 6 

Menezes 
preocupado com 
"ódio" interno 
no day after 
das diretas 
// PÁGS. 2-3 

Guerra comercial. 
China e EUA 
chegam a acordo 
com muitos 
milhões à mistura 
// PÁG. 32 

OE 2020. 
Bruxelas alerta 
Portugal 
para risco de 
incumprimento 
// PÁG. 10 

Como as redes 
sociais mudaram 
a literatura 
e a forma como 
lemos 
// PÁGS. 22-24 

Futebol. 
As transferências 
que agitam 
o mercado 
europeu 
// PAGS. 26-27 
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Até novembro novembro do ano passado, Portugal recebeu 25,4 milhões de hóspedes, que responderam por 66,3 milhões de dormidas. 

TURISMO 

Portugal duplicou número 
de turistas na última década 
0 turismo volta a bater recordes em 2019, tanto no número de hóspedes como de 
dormidas. Num mercado em que os operadores já falam de excesso de oferta, a taxa 
de ocupação está a cair, mas o número de camas disponíveis continua a subir. 

Inês Gomes Lourenço 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelarelvas@negocios 
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s sinais são de abran-
dament() em alguns 
indicadores, mas ja 
não ha dúvidas: 2019 

volta a ser UM ano recorde para o 
turismo. Entre janeiro e novem-
bro do ano passado. Portugal re-
cebeu mais hóspedes do que no 
conjunto de 2018, recorde que de-
verá acontecer com as dormidas 
quando os números finais de 2019 

>rem apurados.( )setorvolta,as-
siill.aatingirtirll ['OVO 111 ZíNi1110 

sempre. E com tini crescimento 
o insistente ao longo da última de-
cada: nesse período, Portugal viu 
onúmero de hóspedes e de dormi-
das praticamente duplicar. 

)s dados, divulgados ontem 
pelo Instituto Nacional de Esta-
tística (IN E), confirmam aquela 
que já era a perceção da maioria 
dos operadores do setor: o turis-
mo vai manter unia evolução po-
sitiva nos próximos anos, mas a 
era de crescimento a dois dígitos 
acabou. filtre janeiro e novembro 
do ano passalo.(..is (.‘stalielecimen-
tos turísticos portugueses recebe-
ram perto de 25,4 milhões de hos-
pedes, que responderam por 66,3 
milhões de dormidas. 

Para já. esta batido um recor-
de:Portugal nunca registou tantos 
hóspedes. Quanto às dormidas, 
basta que tenham sido registadas 
pouco mais de 755 mil durante o 

úl t i n to mês de dezembro para que 
também este recorde seja batido - 

e. nos últimos dois anos, Portugal 
registou mais de 3 milhões de dor 
!ilidas nesse mês. 

I\ las é na analise aos últimos 
dez anos que é notória a evolução 
do turismo. I la seis zinosconsecti-

  

tivos que o setor regista um cres-
cimento, que chegou a atingir os 
dois d ígitos em alguns anos. Entre 
2009e 2019,o número de hóspe-
des passou de 12.9 milhões para 

t y 

2019 vai voltar a ser 
ano de recordes, mas 
com abrandamento, 
apesar do aumento 
dos preços. 
RAUL MARTINS 

Presidente da AHP 

25.4 milhões. uni aumento supe-
rior a 9%. E as dormidas aumen-
taram em mais de 80% no mesmo 
período. Isto sem contar com o 

mês de dezembro de 2019. 

Apesar deste cenário. tanto o 

Governo como Os operadores tu-
rísticos alertam para os desafios 
que o setor enfrenta, a começar 
pelas tensões geop<ilíticas m un-
diais e desacelen.tçãí.) da oxim.in ria 
europeia, onde estão os principais 
mercados emissores de Portugal. 

e passando pela necessidade de 
captação de novas rotas. 

"2019 vai voltar a ser uni ano 

de recordes. com crescimento de 
hóspedes e dormidas, mas com 

um abrandamento do crescimen -  

to destes indicadoresedos provei -
tos, apesar do aumento dos pre-
ços". disse Raul Martins, presi-
dente da Associação da I tutelaria 
de Portugal (AH p). numa apre-
sentação a jornalistas. A amplia-
ção da Portela e a construção do 
Montijo, a falência de operadores 
turíst icos, a recuperação de dest 
nos concorrentes, a redução da es-
tada média e a escassez (k' recur-
sos humanos são algunsdos desa-
llos para que apontou. 

24 novos hotéis 
Apesar da evolução positiva. há 
uni indicador que tem levantado 
preocupações juntod< >setor(' que 

não parece tersolução para breve,  

A laxa de ocupação volta a dimi-
nuir, fixando-se agora em 48,8%, 

resul tad() do excesso de oferta em 
algumas regiões. E a tendência de-
verá voltar a agravar-se. 

No ano passado, segundo os 
dados recolhidos pela A I 1 P, abri-

ram 24 novos hotéis no país.0 nú-
mero fica. ainda assim. muito 
abaixo daquele que tinha sido pre-
visto no início de 2019, quando a 
associação antecipava a abertura 
de 65 unidades. 

Para este ano, ha abrandamen-
to. mas o número de aberturas 

previstas volta a ser elevado. A 
Ali I) antecipa a abertura de 51 no-
vos hotéis em 2020, a maioria dos 

quais no Norte e em Lisl-xia.• 
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DORMIDAS CRESCEM COM RESIDENTES 
Valores absolutos. Dados de 2019 são só de janeiro a novembro 

As dormidas registaram um crescimento menos acelerado e tota-
lizaram 66,3 milhões até novembro, uma subida homóloga de 3,9%. 
Para esta evolução contribuíram, sobretudo, os residentes em Por-
tugal, cujas dormidas aumentaram 6,3%, enquanto as dormidas 
dos não residentes cresceram apenas 3%. 
80000000 
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OS NÚMEROS DO TURISMO 

Hóspedes batem recorde, 
dormidas para lá caminham 

Governo quer 
atra,ir turistas 
da Asia e Austrália 

O número de hóspedes até novembro de 2019 já superou os valores 
registados no conjunto de 2018. As dormidas seguem o mesmo ca-
minho e também deverão bater um novo recorde. 

Austrália, Sudeste Asiático, Índia ou Coreia 

do Sul são alguns dos mercados onde o 
Governo quer investir para promover Portugal. 

ESTADA MÉDIA 

Os hóspedes passam 

cada vez menos 

tempo alojados. A 

estada média recuou 

em 3% e fixou-se 

em 2,61 noites. 

TAXA DE OCUPAÇÃO 

Com o aumento do 

número de camas 

disponíveis, a taxa 

de ocupação caiu 0,7 

pontos percentuais 

para 48,8%. 

RENDIMENTO MÉDIO 

O rendimento médio 

por quarto disponível 

aumentou apenas 

1,8% até novembro, 

ascendendo 

a 51,3 euros. 

‘ 

PROVEITOS 

Os estabelecimentos 

turísticos 

arrecadaram 

proveitos totais 

superiores a 4 mil 

milhões de euros.  

.•\ captação de rotas aéreas e a 
promoção do (test ino Portugal 
em pontos de longa distância são 
duas das pri( ir:W:1(1es do C7( ver 
no para este ami e já há merca-
(tis na mi ra. \ Listrai ia, Sudeste 
Asiático. índia ou ireia doSul 
são algunsdos mercados onde o 
Governo planeia investir cm 

imoção turística. 
( objet iv( lbram revelados 

ontem pela secretária de Estado 
do Tu rism( ). Rita I\ largues, que 
faiava num encontni promovi-

do pela . \ssociação da I hotelaria 
de Purlugal ll )). Ag( >vernan-

 

o crescin ientodo se 
tor no ano passado. mas reco-
nheceu osde.safiosqueo mesmo 
enfrenta e dellniu as prioridades 
para este m1(1. 

"Temos uma grande prcocu-
paçã( >para queent Kl 11 novas 

tas aéreas. l )estie 2015, conse-
guimos atrair para I irtugal mais 
de 550 trova s rota;. elas temos 
dc,.• garantir que estas tem taxas 
de ocupação interessantes.') em 
de haver unia garantia de sus-
tentabilidadc-. começou pordi-
zer, sem revelar quantas c quais 
as novas rotas que o Governo 
pretende captar este ano. 

Quanto aos potenciais novos 
turistas. o plano é mais claro. 
"Identi ficámos os mercadc isque 
têm lido uma previsão de cres-
cimento de viagens, não neces-
sariamente para Portugal-. re-
sumiu Rita Marques. E é para 
esses mercados ( pie será canali-
zado o orçamento disponível 
para promoção de Portugal en 
quanto destino 1 urísi ico. 

A maioria do invesl intento 
ser feita nos mercad( is estrat é-
gícos.de onde vêm a 111Z1lOriadOS 

turistas que chegam a Portugal: 
ieino [:eido, Espanha, Alema-

França, t3rasil. Países 13tii-
x( is e Irlanda. 

\ las também seri.ic >destina-

 

Temos uma grande 
preocupação para 
que entrem novas 
rotas, mas temos 
de garantir que têm 
taxas de ocupação 
interessantes. Tem 

de haver garantia 
de sustentabilidade. 

RITA MARQUES 
Secretária de Estado do 
Turismo 

das fatias a novos inercados..A 
Índia, a Coreia do Sul e o Japão 
surgem ao lado dos Estados 
Unidoseda China c( 11)10 merca-
dos de aposta. enquanto a \os-
trália c o Sudeste Asiático figu-
ram agora entre os chamados 
mercados de atuação seletiva, 
onde se encontram também Is-
rael. 1 k'pública Checa e Penín-
sula::\ rábica. 

( )(lira aposta para este ano 
será a criaçã4i de novos tia )(lu 
tos,como o enoturism0.0 turis 
mo religioso ou o turismo dirigi-
do icom unidade IX ;1M:21. \ . 
"Temos de perceber o qu‹.' é que 
o turista procura-, resumi 11 Z1 se-

cretaria de t'stado. • Rim 

MAIS DE 25 MILHÕES DE HÓSPEDES 
Valores absolutos. Dados de 2019 são só de janeiro a novembro 

Portugal recebeu 25,4 milhões de hóspedes entre janeiro e novem-
bro do ano passado, o que corresponde a um aumento superior a 
7%. Com base nas taxas de crescimento que foram registadas até 
então, o Governo acredita que se terá alcançado perto de 27 mi-
lhões de hóspedes no conjunto do ano passado. 

30000000 
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ENTREVISTA MENEZES LEITÃO 

"Um pacto para 
a justiça só se não 
for para emoldurar" 

O recém-eleito bastonário da 
Ordem dos Advogados recusa 
pactos que "ape nas sirvam os 
interesses de alguns". 

SUPLEMENTO LEX 

Orçamento 

Bruxelas diz 
que Governo 
vai falhar meta 
do investimento 
Saiba corno os partidos 
podem usar esta avaliação. 
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Dois terços 
dos portugueses 

consideram 
presidência 

de Trump má 
ou péssima 
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Quinta-feira, 16 de janeiro de 2020 Diário 1 Ano XVI N.o 4161 C 2.50 
Diretor André veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

   

Portugal 
voltou 
a bater 
recorde 
de turistas 
25,4 
NÚMERO DE HÓSPEDES 
REGISTADO ENTRE JANEIRO 
E NOVEMBRO DE 2019, 
EM MILHÕES. 

EMPRESAS 24 e 25 
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JOÃO MIRANDA CHAIRMAN 

"Venda era 
o que melhor 
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Produção automóvel 
duplica em dois anos 
Portugal consolida-se como país produtor I Autoeuropa atingirá este ano 
marca dos 3 milhões I Vendas para o exterior chegaram aos 921 carros/dia 
PRWIARA LINHA 4 a V) 

Auditoria 

Negócio de casas 
com Câmara 
de Lisboa lesou 
Segurança Social 
Conclusão é de uma auditoria 
feita pelo Tribunal de Contas. 

ECONOMIA 15 
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ALOJAMENTO TURÍSTICO 

DORMIDAS CRESCEM 7% 
As dormidas em alojamento 
turístico aumentaram 7,2% 
em novembro, para 4,1 mi-
lhões, com o setor a receber 
1,8 milhões de hóspedes, 
mais 12,5% face a outubro, di-
vulgou ontem o INE. 
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A15  
Antena 1

 	Duração: 00:02:49

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 84445684

 
16-01-2020 13:23

Avanço do mar no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aa9fb32c-54df-4d5c-aaed-

022a53262c74&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Cacelha Velha, no Algarve, moradores e cientistas estão preocupados com os efeitos do avanço do
mar sobre aquela aldeia. Para além da duna primária, que praticamente desapareceu, está em risco
uma estação arqueológica com achados da idade Média e também está em risco a segurança da
fortaleza construída sobre uma colina de arenito.
Declarações de Maria João Valente, arqueóloga; António Vicente, Assoc. Património de Cacela Velha.
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A16Já pode viajar até à Idade Média durante todo o ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2020

Meio: Postal do Algarve Online Autores: Stefanie Palma

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3a65a072

 
Castro Marim já uma taberna onde pode reviver diariamente o ambiente medieval e também um
Mercado Mensal Medieval
 
Doçaria típica algarvia, artesanato, alfaias agrícolas, atoalhados, loiças, calçado e muitos outros
produtos... Pode encontrá-los fazendo uma verdadeira viagem de regresso à Idade Média, pois a vila
de Castro Marim já tem, no segundo sábado de cada mês, um Mercado Mensal Medieval.
 
O encontro realizou-se pela primeira vez no passado sábado e contou com a visita de centenas de
pessoas.
 
Carlos do Carmo, criador e organizador do Mercado Mensal Medieval, disse ao POSTAL que "existiu
uma grande afluência nesta primeira edição do mercado. Tivemos oito artesãos, mercadores e
vendedores.
 
Ao todo, tivemos oito participantes, que trabalham a madeira, o linho, a tecelagem, o mel, hidromel,
queijos e velharias e fazem-no ao vivo, enquanto efetivam as vendas".
 
Na taberna medieval os visitantes podem viajar no tempoFoto Stefanie Palma / POSTAL D.R.
O organizador afirma que tem recebido muitos pedidos de pessoas que querem participar no mercado.
"Já temos cerca de 10 pessoas em lista de espera. Temos tido muita procura quer da parte de quem
expõe, quer de quem nos visita. Para primeira vez foi muito bom", explica.
 
O Mercado Mensal Medieval vai permitir que os visitantes "desfrutem num ambiente medieval de um
conjunto de artes, ofícios, mercadores e outros que nos recordam outros tempos".
 
Mercado Medieval insere-se no projeto da Taberna Medieval Velho Cavalinho
 
Carlos do Carmo contou ao POSTAL que "o Mercado Mensal Medieval é apenas uma das componentes
de um projeto maior designado Taberna Medieval Velho Cavalinho, que já funcionava nos Dias
Medievais, mas passou recentemente a trabalhar com um caráter regular".
 
Na Taberna Medieval, os visitantes podem igualmente recuar no tempo e inclusivamente trajar-se a
rigor todos os dias das 10 às 18 horas (exceto domingos).
 
Na taberna medieval pode trajar-se a rigorFoto Stefanie Palma / POSTAL D.R.
"A Taberna Medieval surgiu em 2014 mais associada aos Dias Medievais porque é o grande evento que
há na terra e já desde essa altura foi nítido que existia um mercado muito grande recetivo a este tipo
de estruturas, que permanecessem abertas o ano inteiro", afirma o organizador.
 
Carlos do Carmo é peremptório:"Castro Marim tem um património histórico muito grande, com muitos
monumentos e é claro com uma mística especial que sempre me fascinou".
 
"Eu estive sempre muito ligado ao associativismo porque fui presidente de uma coletividade durante
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20 anos, que participou desde o início nos dias medievais, vendendo milhares de litros de sopa e com
um know how relativamente grande", explica.
 
A Taberna Medieval foi construída do zero: "abrimos há um ano e a adesão tem sido muito boa. As
pessoas gostam muito e esse é o principal objetivo, que as pessoas nos visitem".
 
A Taberna Medieval oferece vários tipos de serviço
 
Carlos do Carmo diz que "existem várias ofertas que compõe o todo: a Taberna Medieval não é um
restaurante, não é um museu e não é um posto de turismo. É, no fundo, uma amálgama, uma junção
de tudo, um verdadeiro espaço de experiências".
 
A Taberna Medieval Velho Cavalinho situa-se junto ao castelo de Castro MarimFoto Stefanie Palma /
POSTAL D.R.
A Taberna Medieval fica situada junto ao Castelo de Castro Marim:"cerca de 70 ou 80% das pessoas
que vêm ao Castelo passam por aqui e numa vila como Castro Marim este tipo de espaços faz todo o
sentido e facilmente entram".
 
"Eu digo-lhes, em traços gerais, os aspetos históricos, como é que surgiu o castelo, desde quando é
que existe ocupação humana em Castro Marim, a importância do sal e da flor de sal, porque é que
existe um castelo, uma fortaleza e o Revelim de Santo António", refere.
 
Há várias atividades associadas à taberna, desde visitas guiadas, visitas temáticas, banquetes, e até
uma revisitação das lendas.
 
Quanto aos banquetes existem várias hipóteses, no entanto, segundo o
 
organizador, a experiência que é mais vendida é constituída por grupos entre 20 e 40 pessoas, sob
reserva, que pode ser ao almoço ou ao jantar.
 
"O programa consiste na chegada do grupo, na atribuição de uma bebida de boas vindas à luz das
velas e das tochas. Depois, há o colocar das capas e uma visita turística com a explicação dos
pormenores mais históricos da vila. Em seguida, o grupo regressa e já é recebido por um grupo de
música medieval ao vivo. Há o processo de mudar de roupa para os trajes medievais. Entretanto, há
um banquete composto por vários pratos e o programa culmina depois num baile".
 
Clientes podem reviver um verdadeiro ambiente medieval trajados a rigor
 
A Taberna Medieval oferece vários tipos de serviçoFoto Stefanie Palma / POSTAL D.R.
Neste estabelecimento as pessoas podem desfrutar ainda, todos os dias, de um ambiente totalmente
medieval, onde poderão vestir um traje, tirar fotografias, tomar uma bebida e uma tapa, ouvir belas
melodias medievais e até adquirir alguns produtos.
 
"Quando não existem grupos grandes, optamos por servir produtos locais de grande qualidade, como,
por exemplo, a muxama, os queijos de cabra da nossa zona, a flor de sal, os boqueiros ou as
enxovas", esclarece Carlos do Carmo.
 
O organizador explica que "também organizam 'passeios à volta com as lendas', onde há uma visita
pelos sítios históricos da vila e são explicadas as várias lendas".
 
Existe ainda outra atividade denominada "passeando com a nobreza", que consiste num passeio com
as várias personagens históricas ligadas à vila.
 
Castro Marim passa assim a ter uma dinâmica medieval durante todo o ano e que vai permitir levar os
visitantes a fazer uma viagem no tempo, conhecendo e valorizando os produtos locais.
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Alojamento Local - as passas do ALgarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2020

Meio: Observador Online

URL: https://observador.pt/opiniao/alojamento-local-as-passas-do-algarve/

 
Não basta limitarem e proibirem o aparecimento de novos alojamentos locais (mas não novos hotéis),
agora querem mandar-nos para o desemprego e forçar-nos a entregar as nossas casas à Câmara
Municipal.
 
Quem não entende de contabilidade não sabe, mas a diferença é simples: há dois regimes de
contabilidade. A Contabilidade Organizada, em que se paga mensalmente a um contabilista para
reunir e analisar todas as receitas e gastos e optimizar o perfil fiscal de cada empresa, e o Regime
Simplificado, que abrange a grande maioria dos prestadores de serviços e pessoas singulares cujos
rendimentos brutos anuais não passam os 200 mil euros.
 
No regime simplificado, o valor do rendimento tributável (o lucro, por assim dizer) é calculado
automaticamente através de uma fórmula pré-definida (a que se dá o nome de coeficiente), que varia
consoante a estrutura de custos estimada em cada actividade.
 
Em 2014, aquando da criação de um enquadramento legal específico para o Alojamento Local, o
rendimento tributável do AL foi enquadrado no de prestadores de serviços abrangidos pelo artigo 31º
nº2 alínea a) CIRS - ou seja, o das prestações de serviços de hotelaria e restauração. Quer isto dizer
que nas actividades de alojamento e restauração o montante apurado para alocação a despesas é
85%, incidindo assim o Imposto Sobre o Rendimento sobre 15% da receita. Não havendo deste modo
qualquer regime de excepção para a nossa actividade.
 
Este enquadramento justo motivou milhares de prestadores de serviços a deixarem a informalidade,
sujeitando-se assim voluntariamente à tributação de rendimentos, aumentando a colecta de impostos
no nosso país e promovendo o desenvolvimento da economia.
 
Contudo, em 2016, quando tudo aparentava compor-se e a qualidade e potencial dos serviços de
alojamento em Portugal já ganhava fama além-fronteiras, atraindo assim o investimento de quem
tinha apartamentos a precisar de obras e que, até então, não via incentivo nenhum para investir na
sua recuperação, eis que o Governo, através da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, se lembra
de propor para o OE2017 um aumento dos 15% para 35%.
 
E foi assim que, sem que nada tivesse mudado, o AL passou a pagar mais impostos sobre a mesma
receita.
 
Mas não ficou por aqui. Desde então, a já de si pesada estrutura de custos de quem está nesta
actividade tem sido frequentemente sujeita a novos custos e obrigações que asfixiam cada vez mais
quem viu neste sector a oportunidade para criar o seu próprio emprego e/ou uma forma de adicionar
um complemento ao magro orçamento familiar.
 
A juntar-se à já bem pesada lista de despesas com a actividade de alojamento, a saber:
 
Pagamento de IVA que incide sobre os rendimentos de AL;
Pagamento de IVA sobre as aquisições de serviços intracomunitários;
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Pagamento das contribuições para a Segurança Social (que em 2019 veio a sofrer de novo alterações
devido à mudança do regime dos recibos verdes);
Pagamento de mais-valias de Categoria B na desistência da actividade;
Recolha e entrega da Taxa Municipal Turística;
Aumento exponencial (5x) do tarifário por m3 da água em muitos municípios, só porque a casa está
registada como AL;
Instalação e manutenção anual de equipamentos de segurança contra incêndio
Aquisição de Livro de Reclamações;
Aquisição e manutenção de material de primeiros socorros e respectiva sinalética;
Aquisição e manutenção de todo o mobiliário e electrodomésticos;
Aquisição e manutenção de todos os atoalhados e roupas de cama;
Pagamento de limpezas e lavandaria entre cada hóspede;
Pintura e outras renovações a cada 2 anos para manter o imóvel em condições de operar no sector do
alojamento;
Pagamento de softwares essenciais ao cumprimento das cada vez mais complexas obrigações legais,
como seja a comunicação dos hóspedes ao SEF, a contabilização das TMT devidas, as comunicações
com os hóspedes, as comissões dos vários sites onde anunciamos, etc;
O pagamento a fotógrafos e decoradores profissionais para manter os apartamentos competitivos;
Pagamento a profissionais de contabilidade para apoio ao cumprimento de todas as obrigações fiscais;
Exposição à acentuada sazonalidade típica do sector - pelo menos 4 meses por ano não há
rendimentos;
Disponibilidade 24/7 para dar conta de todas as solicitações dos clientes;
Gastos frequentes com formações e seminários para poder estar a par e cumprir as frequentes
alterações legislativas e fiscais.
 
Sofremos adicionalmente um aumento de custos decorrente de novas obrigações que surgiram em
Outubro de 2018:
 
Seguro de Responsabilidade Civil obrigatório para cada casa com cobertura mínima de 75.000EUR;
Agravamento das cotas de condomínio até 30%;
Compra obrigatória, instalação e manutenção das frequentemente vandalizadas e roubadas placas de
AL;
Compra e manutenção de um Livro de Informações em 4 Línguas;
Compra de nova versão do Livro de Reclamações, desta vez também electrónico.
 
Entre outras despesas diárias que vamos tendo, um copo partido, uma frigideira riscada, um sofá
manchado, uma torneira estragada, que fazem com que no final do ano o rendimento afinal não sejam
mais do que o equivalente a um salário mensal na ordem dos 700/800 euros.
 
Comparar isto e querer aumentar para 50% o coeficiente do alojamento local nas modalidades e
apartamentos, quando todos os restantes prestadores de serviços de alojamento, restauração e
similares se mantêm nos 15% parece-me mais do que injusto, parece-me má fé.
 
Não basta limitarem e proibirem o aparecimento de novos alojamentos locais em zonas que continuam
abertas à instalação de novos hotéis, não basta excluírem o alojamento local de ter uma palavra a
dizer relativamente aos destinos dos valores da taxa municipal turística que recolhe - agora querem
mandar-nos para o desemprego e forçar-nos a entregar as nossas casas à Câmara Municipal, para que
delas disponha como bem quiser, sem qualquer garantia de sermos ressarcidos de estragos
provocados por inquilinos que não conhecemos e que não têm qualquer vinculo legal connosco. Não
bastando isto, ainda querem aumentar-nos o coeficiente de imposto para 50%.
 
Se isto não é um crime, o que será?
 
Carla Costa Reis
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Seguir
 
Fundadora da empresa A Loja do Alojamento Local
 
Carla Costa Reis
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ALOJAMENTO LOCAL 

92 mil registos em 2019 
NÚMEROS Dados dão conta de 14 843 novos espaços 
BALANÇO O  Número representa uma quebra de 40% 
JANETE FRAZÃO 

rm ano de 2019 fechou com 
91 638 espaços registados 
como alojamento local. Do 

tota1,14843 representam novos pro-
cessos que deram entrada no Regis-
to Nacional de Alojamento Local 
(RNAL). Apesar cio número de no-
vos registos em 2019 ser inferior ao 
de 2018 - ano em que se verificam 
24 535 novos registos -, os dados do 
RNAL aproximam-se do recorde de 
100 mil estabelecimentos de aloja-
mento local a funcionar em Portu - 
gal, considerando já os registos 
anulados que deixam de integrar o 
levantamento disponibilizado pelo 
Turismo de Portugal. 

Dos agora perto de 92 mil registos 
de alojamento local contabilizados 
até 31de dezembro de 2019, a maio 
ria localiza-se no distrito de Faro, 
com 34 036 estabelecimentos, se-
guindo-se os distritos de Lisboa 
(24 753), Porto (11 057), Leiria 
(4283), Setúbal (3634) e Madeira 

Impostos 

50% 
A tributação 
do  alojamento 
local subirá 
este ano para 
50% nas cha-
madas zonas 
de contenção. 

(3424). Em matéria de modalidade, 
a maioria dos estabelecimentos são 
apartamentos, com 60 632 registos, 
seguindo-se a opção de moradia, 
com 24 012 registos, estabeleci-
mento de hospedagem (6303) e 
quartos (691). 

Com o número de registos sempre 
em crescendo até 2018, 0 ano passa-
do acabou por quebrar o ritmo de 
crescimento de novos registos, com 
unia descida na ordem dos 40% em 
comparaçãoa 2018.* 
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Dos 91.638 estabelecimentos no país, 24.753 localizam-se no distrito de Lisboa 

ALOJAMENTO LOCAL 

Portugal tem quase 
100 mil registos 
Existem 91.638 estabelecimentos de Alojamento Local no país, sendo que a 
maioria está concentrada no distrito de Faro, no Algarve, com 34.036 registos 

REDAÇÃO 
redacao p;:clestak.pt 

O
ano de 2019 terminou 
com o número de estabe-
lecimentos de Alojamen-
to Local em Portugal a 

aproximar-se do recorde de 100 mil 
unidades, de acordo com o Registo 
Nacional de Alojamento Local 
(RNAL). De acordo com o RNAL, só 
no ano passado foram registados 
14.843 novos estabelecimentos, o que 
representa uma quebra na ordem 
dos 40% face aos registos de 2018, 
ano em que mais estabelecimentos 
foram registados, contabilizando-se 
24.535 estabelecimentos. 

Dos 91.638 estabelecimentos exis-
tentes em Portugal, a maioria locali-
za-se no distrito de Faro, com 34.036 
estabelecimentos, seguindo-se os dis-
tritos de Lisboa (24.753); Porto 
(11.057); Leiria (4.283); Setúbal (3.634) 
e a ilha da Madeira (3.424). No que 
diz respeito à modalidade, os aparta-
mentos correspondem a 60.632 do to-
tal dos registos, seguindo-se a opção 
de moradia, com 24.012 registos e,  

posteriormente estão os estabeleci-
mentos de hospedagem (6.303) e os 
quartos (691). 

Novas regras desde 2018 
De salientar que, desde outubro de 2018, 
oalojamento local passou a ter novas 
regras, com a introdução de "áreas de  

contenção", que têm como objetivo 
"preservar a realidade social dos bair-
ros e lugares". Em Lisboa, o novo regu-
lamento, em vigor desde novembro de 
2019, definiu como zonas de contenção 
absoluta alguns dos principais bairros, 
CO() o Bairro Alto, Alfama ou Moura-
ria, entre outros. 
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ARTE&LAZER  • 10  E  11 

ENTREVISTA COM WILL SMITH, 
UM D011,61D BOYS PARA SEMPRE 
CONVERSÁ COM UM DOS ÍCONES DO 

RETENIMENTO NORTE-AMERICANO DAS 
ÚLTIMAS DÉCADAS SOBRE O SEU NOVO FILME 

KVI.E KAVLAN 

ATUALIDADE • 04 

10 mil novos efetivos 
a recrutar até 2023 
Ministro da Administração Interna anunciou ontem recrutamento de cerca de 10 mil elementos para 
as forças e serviços de segurança até ao ano de 2023 no âmbito do plano plurianual da admissão 
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CIDADES •02 

Alojamento local perto 
dos 100 mil registos 
Registo Nacional de Alojamento Local 
fechou 2019 com 91.638 espaços no pais, 
dos quais 14.843 são novos registos, 
uma quebra de 40% face ao ano de 2018 

ATUALIDADE • 05 FAMA&TV •  Cri 

   

Estrasburgo quer pacto 
'verde' mais ambicioso 

Elvas acolhe a final do 
Festival da Canção 2020 - 

 

Ci‘O 

  

• .° • 
/ • 

Parlamento Europeu aprova resolução 
pedindo mais ambição ao Pacto Ecológico 
Europeu e alerta ainda para "necessidades 
de financiamento consideráveis" 

A final da edição deste ano do popular 

certame musical está marcada para o 
dia 7 de março na cidade alentejana 
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HOTELARIA 

Abaixo-assinado 
exige aumento 
de salários 
GO  sindicato da hotelaria do 
Algarve vai avançar comum 
abaixo-assinado para exigir o 
aumento dos salários dos 
cerca de 60 mil trabalhadores 
do setor na região. 

A decisão foi tomada por 
considerar que o turismo tem 
alcançado nos últimos anos 
"recordes históricos sucessi-
vos, mas têm -se degradado 
as condições de trabalho e de 

-vida da maioria dos trabalha-
dores do setor". • 
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Antena 1

 	Duração: 00:02:44

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 84445775

 
16-01-2020 13:26

Passadiços do Paiva reabriram hoje

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e53d080a-e1a2-425f-a561-

39000613c695&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os Passadiços do Paiva, em Arouca, reabriram hoje; estiveram fechados quase um mês para obras de
recuperação. Isto depois dos estragos causados pela passagem da tempestade Elsa. Várias zonas do
percurso foram destruídas pela queda de árvores e pedras. Parte da infraestrutura de madeira foi
mesmo levada pelas águas do Paiva. A presidente da Câmara de Arouca, Margarida Belém, ouvida
pela Antena 1 diz que uma parte do troço dos passadiços, ainda não está completamente renovada,
mas há um percurso alternativo.
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Algarve renova título de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/01/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=131f1c4

 
A indústria de golfe do Algarve começa o novo ano da melhor forma, com o anúncio da renovação do
título de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental", atribuído pelos leitores da conceituada
revista britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano consecutivo.
 
O prémio foi entregue no âmbito dos Today`s Golfer Annual Travel Awards e resultou da votação
direta de milhares de leitores desta publicação, que decidiram reconhecer, uma vez mais, o Algarve
como o destino favorito no que toca a` oferta da melhor experiência para os turistas que praticam
golfe. Com esta nova conquista, o Algarve vê assim aumentar para nove o número de distinções que
já recebeu por parte desta que é considerada a mais importante revista de golfe do Reino Unido,
desde que os seus prémios foram instituídos em 2011.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, afirma que "esta é uma excelente notícia para a
região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham na indústria do turismo de
golfe no Algarve e que, diariamente, colocam como prioridade a oferta da melhor experiência possível
aos seus visitantes. Este prémio vem reconhecer o empenho de uma vasta equipa de empresários e
profissionais.   a eles que se deve mais esta conquista extraordinária! Por outro lado, o facto de
continuarmos a ser o destino de eleição junto dos golfistas do Reino Unido vem também validar a
estratégia de promoção que a Associação Turismo do Algarve (ATA) tem vindo a implementar.
Agradecemos a todos os que votaram no nosso destino e reafirmamos o nosso compromisso em
manter os mais elevados padrões de qualidade na região".
 
Nas palavras de Kevin Brown, editor da revista Today`s Golfer: "O Algarve está de parabéns por mais
uma vitória merecida nos nossos Travel Awards. A região tem muito para oferecer, dentro e fora dos
campos de golfe, e não admira que os golfistas queiram revisitar este destino uma e outra vez. Este é
o quarto ano consecutivo em que é votado como o destino número um, sendo claramente o mais
popular de sempre entre nossos leitores".
 
Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela região, com diferentes características, o
Algarve reúne um conjunto de condições ímpares para a prática da modalidade, com destaque para a
qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite jogar
golfe ao longo de todo o ano.
 
Neste contexto, o reconhecimento internacional da indústria do golfe do Algarve continua a crescer de
forma evidente. De recordar que, no passado mês de outubro, o Algarve foi nomeado "Melhor Destino
de Golfe do Mundo para 2020" pela Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe.
 
Distinções atribuídas ao Algarve nos Today`s Golfer Annual Travel Awards:
 
* Prémio Best Golf Destination in Continental Europe (2020 | 2019 | 2018 | 2017)
 
* Prémio Best Value Destination in Continental Europe (2018 | 2017 | 2015 | 2013 |2012)
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A
indústria de golfe do Algarve começa o novo ano da melhor forma, com o anúncio
da renovação do título de  Melhor Destino de Golfe na Europa Continental ,
atribuído pelo quarto ano consecutivo pelos leitores da conceituada revista
britânica  Today`s Golfer . O prémio foi entregue no âmbito dos  Today`s Golfer
Annual Travel Awards  e resultou da votação direta de milhares de leitores
desta publicação, que decidiram reconhecer, uma vez mais, o Algarve como o
destino favorito no que toca a` oferta da melhor experiência para os turistas
que praticam golfe.
 
Com
esta nova conquista, o Algarve vê assim aumentar para nove o número de distinções
que já recebeu por parte daquela que é considerada a mais importante revista
de golfe do Reino Unido, desde que os seus prémios foram instituídos em 2011. Segundo
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, "esta é uma excelente
notícia para a região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que
trabalham na indústria do turismo de golfe no Algarve e que diariamente colocam
como prioridade a oferta da melhor experiência possível aos seus visitantes". "Este
prémio vem reconhecer o empenho de uma vasta equipa de empresários e
profissionais.   a eles que se deve mais esta conquista extraordinária. Por
outro lado, o facto de continuarmos a ser o destino de eleição junto dos
golfistas do Reino Unido vem também validar a estratégia de promoção que a
Associação Turismo do Algarve (ATA) tem vindo a implementar", considera João Fernandes.
 
Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela região, com diferentes características, o
Algarve reúne um conjunto de condições ímpares para a prática da modalidade, com destaque para a
qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite jogar
golfe ao longo de todo o ano. De recordar que, em outubro de 2019, o Algarve foi nomeado  Melhor
Destino de Golfe do Mundo para 2020  pela Associação Internacional de Operadores de Turismo de
Golfe.
 
Daniel Pina
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A região algarvia começa 2020 com a conquista de mais um prémio internacional
 
A mais importante revista de golfe do Reino Unido (Today's Golfer) distinguiu pela 9ª vez o destino:
"sendo claramente o mais popular de sempre entre os nossos leitores".
 
(by Kevin Brown, editor da revista)
 
A indústria de golfe do Algarve começa o novo ano da melhor forma, com o anúncio da renovação do
título de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental", atribuído pelos leitores da conceituada
revista britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano consecutivo.
 
O prémio foi entregue no âmbito dos Today`s Golfer Annual Travel Awards e resultou da votação
direta de milhares de leitores desta publicação, que decidiram reconhecer, uma vez mais, o Algarve
como o destino favorito no que toca a` oferta da melhor experiência para os turistas que praticam
golfe. Com esta nova conquista, o Algarve vê assim aumentar para nove o número de distinções que
já recebeu por parte desta que é considerada a mais importante revista de golfe do Reino Unido,
desde que os seus prémios foram instituídos em 2011.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, afirma que "esta é uma excelente notícia para a
região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham na indústria do turismo de
golfe no Algarve e que, diariamente, colocam como prioridade a oferta da melhor experiência possível
aos seus visitantes. Este prémio vem reconhecer o empenho de uma vasta equipa de empresários e
profissionais.   a eles que se deve mais esta conquista extraordinária! Por outro lado, o facto de
continuarmos a ser o destino de eleição junto dos golfistas do Reino Unido vem também validar a
estratégia de promoção que a Associação Turismo do Algarve (ATA) tem vindo a implementar.
Agradecemos a todos os que votaram no nosso destino e reafirmamos o nosso compromisso em
manter os mais elevados padrões de qualidade na região".
 
Nas palavras de Kevin Brown, editor da revista Today`s Golfer: "O Algarve está de parabéns por mais
uma vitória merecida nos nossos Travel Awards. A região tem muito para oferecer, dentro e fora dos
campos de golfe, e não admira que os golfistas queiram revisitar este destino uma e outra vez. Este é
o quarto ano consecutivo em que é votado como o destino número um, sendo claramente o mais
popular de sempre entre nossos leitores".
 
Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela região, com diferentes características, o
Algarve reúne um conjunto de condições ímpares para a prática da modalidade, com destaque para a
qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite jogar
golfe ao longo de todo o ano.
 
Neste contexto, o reconhecimento internacional da indústria do golfe do Algarve continua a crescer de
forma evidente. De recordar que, no passado mês de outubro, o Algarve foi nomeado "Melhor Destino
de Golfe do Mundo para 2020" pela Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe.
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Distinções atribuídas ao Algarve nos Today`s Golfer Annual Travel Awards:
 
* Prémio Best Golf Destination in Continental Europe (2020 | 2019 | 2018 | 2017)
 
* Prémio Best Value Destination in Continental Europe (2018 | 2017 | 2015 | 2013 |2012)
 
Ademar Dias
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Em nota enviada à comunicação social, a Associação de Turismo do Algarve regista que, a indústria de
golfe do Algarve "começa o novo ano da melhor forma", com o anúncio da renovação do título de
"Melhor Destino de Golfe na Europa Continental".
 
O prémio foi entregue no âmbito dos Today`s Golfer Annual Travel Awards e resultou da votação
direta de milhares de leitores desta publicação, que decidiram reconhecer, uma vez mais, o Algarve
como o destino favorito no que toca a` oferta da melhor experiência para os turistas que praticam
golfe, evidencia a mesma fonte.
 
A Associação de Turismo salienta que, com esta nova conquista, "o Algarve vê assim aumentar para
nove o número de distinções que já recebeu por parte desta que é considerada a mais importante
revista de golfe do Reino Unido, desde que os seus prémios foram instituídos em 2011".
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, afirma que  esta é uma excelente notícia para a
região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham na indústria do turismo de
golfe no Algarve e que, diariamente, colocam como prioridade a oferta da melhor experiência possível
aos seus visitantes. Este prémio vem reconhecer o empenho de uma vasta equipa de empresários e
profissionais.   a eles que se deve mais esta conquista extraordinária! Por outro lado, o facto de
continuarmos a ser o destino de eleição junto dos golfistas do Reino Unido vem também validar a
estratégia de promoção que a Associação Turismo do Algarve (ATA) tem vindo a implementar.
Agradecemos a todos os que votaram no nosso destino e reafirmamos o nosso compromisso em
manter os mais elevados padrões de qualidade na região , concluiu.
 
Nas palavras de Kevin Brown, editor da revista Today`s Golfer:  O Algarve está de parabéns por mais
uma vitória merecida nos nossos Travel Awards. A região tem muito para oferecer, dentro e fora dos
campos de golfe, e não admira que os golfistas queiram revisitar este destino uma e outra vez. Este é
o quarto ano consecutivo em que é votado como o destino número um, sendo claramente o mais
popular de sempre entre os nossos leitores .
 
A ATA recorda que, o Algarve conta com mais de 40 campos de golfe dispersos pela região, com
diferentes características, "reunindo um conjunto de condições ímpares para a prática da modalidade,
com destaque para a qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom
clima que permite jogar golfe ao longo de todo o ano".
 
Neste contexto, a ATA regista que, o reconhecimento internacional da indústria do golfe do Algarve
"continua a crescer de forma evidente" e acrescenta que, no passado mês de outubro, o Algarve foi
nomeado "Melhor Destino de Golfe do Mundo para 2020" pela Associação Internacional de Operadores
de Turismo de Golfe.
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A indústria de golfe do Algarve começa o novo ano da melhor forma, com o anúncio da renovação do
título de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental", atribuído pelos leitores da conceituada
revista britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano consecutivo.
 
O prémio foi entregue no âmbito dos Today`s Golfer Annual Travel Awards e resultou da votação
direta de milhares de leitores desta publicação, que decidiram reconhecer, uma vez mais, o Algarve
como o destino favorito no que toca a` oferta da melhor experiência para os turistas que praticam
golfe. Com esta nova conquista, o Algarve vê assim aumentar para nove o número de distinções que
já recebeu por parte desta que é considerada a mais importante revista de golfe do Reino Unido,
desde que os seus prémios foram instituídos em 2011.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, afirma que "esta é uma excelente notícia para a
região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham na indústria do turismo de
golfe no Algarve e que, diariamente, colocam como prioridade a oferta da melhor experiência possível
aos seus visitantes. Este prémio vem reconhecer o empenho de uma vasta equipa de empresários e
profissionais.   a eles que se deve mais esta conquista extraordinária! Por outro lado, o facto de
continuarmos a ser o destino de eleição junto dos golfistas do Reino Unido vem também validar a
estratégia de promoção que a Associação Turismo do Algarve (ATA) tem vindo a implementar.
Agradecemos a todos os que votaram no nosso destino e reafirmamos o nosso compromisso em
manter os mais elevados padrões de qualidade na região".
 
Nas palavras de Kevin Brown, editor da revista Today`s Golfer: "O Algarve está de parabéns por mais
uma vitória merecida nos nossos Travel Awards. A região tem muito para oferecer, dentro e fora dos
campos de golfe, e não admira que os golfistas queiram revisitar este destino uma e outra vez. Este é
o quarto ano consecutivo em que é votado como o destino número um, sendo claramente o mais
popular de sempre entre nossos leitores".
 
Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela região, com diferentes características, o
Algarve reúne um conjunto de condições ímpares para a prática da modalidade, com destaque para a
qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite jogar
golfe ao longo de todo o ano.
 
Neste contexto, o reconhecimento internacional da indústria do golfe do Algarve continua a crescer de
forma evidente. De recordar que, no passado mês de outubro, o Algarve foi nomeado "Melhor Destino
de Golfe do Mundo para 2020" pela Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe.
 
Distinções atribuídas ao Algarve nos Today`s Golfer Annual Travel Awards:
* Prémio Best Golf Destination in Continental Europe (2020 | 2019 | 2018 | 2017)
* Prémio Best Value Destination in Continental Europe (2018 | 2017 | 2015 | 2013 |2012)
 
Foto cedida pela Associação Turismo do Algarve
 
Foto cedida pela Associação Turismo do Algarve
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TurismoNacional
 
Algarve renova título de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental"
 
A mais importante revista de golfe do Reino Unido (Today's Golfer) distinguiu pela 9ª vez o destino:
"sendo claramente o mais popular de sempre entre os nossos leitores"
 
Por Redação - 16 Janeiro, 2020
 
Algarve renova título de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental" - ®DR
 
A indústria de golfe do Algarve começa o novo ano da melhor forma, com o anúncio da renovação do
título de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental", atribuído pelos leitores da conceituada
revista britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano consecutivo.
 
O prémio foi entregue no âmbito dos Today`s Golfer Annual Travel Awards e resultou da votação
direta de milhares de leitores desta publicação, que decidiram reconhecer, uma vez mais, o Algarve
como o destino favorito no que toca à oferta da melhor experiência para os turistas que praticam
golfe. Com esta nova conquista, o Algarve vê assim aumentar para nove o número de distinções que
já recebeu por parte desta que é considerada a mais importante revista de golfe do Reino Unido,
desde que os seus prémios foram instituídos em 2011.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, afirma que "esta é uma excelente notícia para a
região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham na indústria do turismo de
golfe no Algarve e que, diariamente, colocam como prioridade a oferta da melhor experiência possível
aos seus visitantes. Este prémio vem reconhecer o empenho de uma vasta equipa de empresários e
profissionais. É a eles que se deve mais esta conquista extraordinária! Por outro lado, o facto de
continuarmos a ser o destino de eleição junto dos golfistas do Reino Unido vem também validar a
estratégia de promoção que a Associação Turismo do Algarve (ATA) tem vindo a implementar.
Agradecemos a todos os que votaram no nosso destino e reafirmamos o nosso compromisso em
manter os mais elevados padrões de qualidade na região".
 
Nas palavras de Kevin Brown, editor da revista Today`s Golfer: "O Algarve está de parabéns por mais
uma vitória merecida nos nossos Travel Awards. A região tem muito para oferecer, dentro e fora dos
campos de golfe, e não admira que os golfistas queiram revisitar este destino uma e outra vez. Este é
o quarto ano consecutivo em que é votado como o destino número um, sendo claramente o mais
popular de sempre entre nossos leitores".
 
Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela região, com diferentes características, o
Algarve reúne um conjunto de condições ímpares para a prática da modalidade, com destaque para a
qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite jogar
golfe ao longo de todo o ano.
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Neste contexto, o reconhecimento internacional da indústria do golfe do Algarve continua a crescer de
forma evidente. De recordar que, no passado mês de outubro, o Algarve foi nomeado "Melhor Destino
de Golfe do Mundo para 2020" pela Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe.
 
Distinções atribuídas ao Algarve nos Today`s Golfer Annual Travel Awards:
* Prémio Best Golf Destination in Continental Europe (2020 | 2019 | 2018 | 2017)
 
* Prémio Best Value Destination in Continental Europe (2018 | 2017 | 2015 | 2013 |2012)
 
Redação
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Indústria de golfe do Algarve começa o novo ano da melhor forma, com o anúncio da renovação do
título de  Melhor Destino de Golfe na Europa Continental , atribuído pelos leitores da conceituada
revista britânica Today's Golfer pelo quarto ano consecutivo.
 
O prémio foi entregue no âmbito dos Today's Golfer Annual Travel Awards e resultou da votação direta
de milhares de leitores desta publicação, que decidiram reconhecer, uma vez mais, o Algarve como
destino favorito no que toca à oferta da melhor experiência para os turistas que praticam golfe.
 
Com esta nova conquista, a região vê assim aumentar para nove o número de distinções que já
recebeu por parte desta que é considerada a mais importante revista de golfe do Reino Unido, desde
que os seus prémios foram instituídos em 2011.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, afirma que  esta é uma excelente notícia para a
região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham na indústria do turismo de
golfe no Algarve e que, diariamente, colocam como prioridade a oferta da melhor experiência possível
aos seus visitantes. Este prémio vem reconhecer o empenho de uma vasta equipa de empresários e
profissionais .
 
O dirigente acrescenta ainda que  é a eles que se deve mais esta conquista extraordinária! Por outro
lado, o facto de continuarmos a ser o destino de eleição junto dos golfistas do Reino Unido vem
também validar a estratégia de promoção que a Associação Turismo do Algarve (ATA) tem vindo a
implementar. Agradecemos a todos os que votaram no nosso destino e reafirmamos o nosso
compromisso em manter os mais elevados padrões de qualidade na região .
 
Já para Kevin Brown, editor da revista Today's Golfer,  o Algarve está de parabéns por mais uma
vitória merecida nos nossos Travel Awards. A região tem muito para oferecer, dentro e fora dos
campos de golfe, e não admira que os golfistas queiram revisitar este destino uma e outra vez. Este é
o quarto ano consecutivo em que é votado como o destino número um, sendo claramente o mais
popular de sempre entre nossos leitores .
 
Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela
região, com diferentes características, o Algarve reúne um conjunto de
condições ímpares para a prática da modalidade, com destaque para a qualidade
das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que
permite jogar golfe ao longo de todo o ano.
 
Neste contexto, o reconhecimento internacional da indústria do golfe continua a crescer de forma
evidente. De recordar que, no passado mês de outubro, o Algarve foi nomeado  Melhor Destino de
Golfe do Mundo para 2020  pela Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe.
 
[Additional Text]:
Tiago-Cruz-na-primeira-volta-fotografia-de-Octávio-Passos-GolfTattoo-1
Golfe no Algarve
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A mais importante revista de golfe do Reino Unido (Today's Golfer) distinguiu pela 9ª vez o destino:
"sendo claramente o mais popular de sempre entre os nossos leitores"
 
A indústria de golfe do Algarve começa o novo ano da melhor forma, com o anúncio da renovação do
título de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental", atribuído pelos leitores da conceituada
revista britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano consecutivo.
 
O prémio foi entregue no âmbito dos Today`s Golfer Annual Travel Awards e resultou da votação
direta de milhares de leitores desta publicação, que decidiram reconhecer, uma vez mais, o Algarve
como o destino favorito no que toca a` oferta da melhor experiência para os turistas que praticam
golfe. Com esta nova conquista, o Algarve vê assim aumentar para nove o número de distinções que
já recebeu por parte desta que é considerada a mais importante revista de golfe do Reino Unido,
desde que os seus prémios foram instituídos em 2011.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, afirma que "esta é uma excelente notícia para a
região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham na indústria do turismo de
golfe no Algarve e que, diariamente, colocam como prioridade a oferta da melhor experiência possível
aos seus visitantes. Este prémio vem reconhecer o empenho de uma vasta equipa de empresários e
profissionais.   a eles que se deve mais esta conquista extraordinária! Por outro lado, o facto de
continuarmos a ser o destino de eleição junto dos golfistas do Reino Unido vem também validar a
estratégia de promoção que a Associação Turismo do Algarve (ATA) tem vindo a implementar.
Agradecemos a todos os que votaram no nosso destino e reafirmamos o nosso compromisso em
manter os mais elevados padrões de qualidade na região".
 
Nas palavras de Kevin Brown, editor da revista Today`s Golfer: "O Algarve está de parabéns por mais
uma vitória merecida nos nossos Travel Awards. A região tem muito para oferecer, dentro e fora dos
campos de golfe, e não admira que os golfistas queiram revisitar este destino uma e outra vez. Este é
o quarto ano consecutivo em que é votado como o destino número um, sendo claramente o mais
popular de sempre entre nossos leitores".
 
Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela região, com diferentes características, o
Algarve reúne um conjunto de condições ímpares para a prática da modalidade, com destaque para a
qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite jogar
golfe ao longo de todo o ano.
 
Neste contexto, o reconhecimento internacional da indústria do golfe do Algarve continua a crescer de
forma evidente. De recordar que, no passado mês de outubro, o Algarve foi nomeado "Melhor Destino
de Golfe do Mundo para 2020" pela Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe.
 
By Em Família
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Turismo
 
Algarve renova título de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental"
 
16 de janeiro de 2020
 
A mais importante revista de golfe do Reino Unido, Today's Golfer, distinguiu pela 9ª vez o destino do
Algarve, renovando o título de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental".
 
O prémio foi entregue no âmbito dos Today`s Golfer Annual Travel Awards e resultou da votação
directa de milhares de leitores desta publicação, que decidiram reconhecer, uma vez mais, o Algarve
como o destino favorito no que toca a` oferta da melhor experiência para os turistas que praticam
golfe. Com esta nova conquista, o Algarve vê assim aumentar para nove o número de distinções que
já recebeu por parte desta que é considerada a mais importante revista de golfe do Reino Unido,
desde que os seus prémios foram instituídos em 2011.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, afirma que "esta é uma excelente notícia para a
região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham na indústria do turismo de
golfe no Algarve e que, diariamente, colocam como prioridade a oferta da melhor experiência possível
aos seus visitantes. Este prémio vem reconhecer o empenho de uma vasta equipa de empresários e
profissionais.   a eles que se deve mais esta conquista extraordinária! Por outro lado, o facto de
continuarmos a ser o destino de eleição junto dos golfistas do Reino Unido vem também validar a
estratégia de promoção que a Associação Turismo do Algarve (ATA) tem vindo a implementar.
Agradecemos a todos os que votaram no nosso destino e reafirmamos o nosso compromisso em
manter os mais elevados padrões de qualidade na região".
 
Para Kevin Brown, editor da revista Today`s Golfer: "O Algarve está de parabéns por mais uma vitória
merecida nos nossos Travel Awards. A região tem muito para oferecer, dentro e fora dos campos de
golfe, e não admira que os golfistas queiram revisitar este destino uma e outra vez. Este é o quarto
ano consecutivo em que é votado como o destino número um, sendo claramente o mais popular de
sempre entre nossos leitores".
 
Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela região, com diferentes características, o
Algarve reúne um conjunto de condições ímpares para a prática da modalidade, com destaque para a
qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite jogar
golfe ao longo de todo o ano.
 
Neste contexto, o reconhecimento internacional da indústria do golfe do Algarve continua a crescer de
forma evidente. De recordar que, no passado mês de Outubro, o Algarve foi nomeado "Melhor Destino
de Golfe do Mundo para 2020" pela Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe.
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Algarve
 
A mais importante revista de golfe do Reino Unido (Today's Golfer) distinguiu pela 9ª vez o destino:
"sendo claramente o mais popular de sempre entre os nossos leitores"
 
(by Kevin Brown, editor da revista)
 
A indústria de golfe do Algarve começa o novo ano da melhor forma, com o anúncio da renovação do
título de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental", atribuído pelos leitores da conceituada
revista britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano consecutivo.
 
O prémio foi entregue no a?mbito dos Today`s Golfer Annual Travel Awards e resultou da votação
direta de milhares de leitores desta publicação, que decidiram reconhecer, uma vez mais, o Algarve
como o destino favorito no que toca à oferta da melhor experiência para os turistas que praticam
golfe. Com esta nova conquista, o Algarve vê assim aumentar para nove o número de distinções que
já recebeu por parte desta que é considerada a mais importante revista de golfe do Reino Unido,
desde que os seus prémios foram instituídos em 2011.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, afirma que "esta é uma excelente notícia para a
região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham na indústria do turismo de
golfe no Algarve e que, diariamente, colocam como prioridade a oferta da melhor experiência possível
aos seus visitantes. Este prémio vem reconhecer o empenho de uma vasta equipa de empresários e
profissionais. É a eles que se deve mais esta conquista extraordinária! Por outro lado, o facto de
continuarmos a ser o destino de eleição junto dos golfistas do Reino Unido vem também validar a
estratégia de promoção que a Associação Turismo do Algarve (ATA) tem vindo a implementar.
Agradecemos a todos os que votaram no nosso destino e reafirmamos o nosso compromisso em
manter os mais elevados padrões de qualidade na região".
 
Nas palavras de Kevin Brown, editor da revista Today`s Golfer: "O Algarve esta? de parabe?ns por
mais uma vito?ria merecida nos nossos Travel Awards. A regia?o tem muito para oferecer, dentro e
fora dos campos de golfe, e na?o admira que os golfistas queiram revisitar este destino uma e outra
vez. Este e? o quarto ano consecutivo em que e? votado como o destino nu?mero um, sendo
claramente o mais popular de sempre entre nossos leitores".
 
Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela região, com diferentes características, o
Algarve reúne um conjunto de condições ímpares para a prática da modalidade, com destaque para a
qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite jogar
golfe ao longo de todo o ano.
 
Neste contexto, o reconhecimento internacional da indústria do golfe do Algarve continua a crescer de
forma evidente. De recordar que, no passado mês de outubro, o Algarve foi nomeado "Melhor Destino
de Golfe do Mundo para 2020" pela Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe.
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Distinções atribuídas ao Algarve nos Today`s Golfer Annual Travel Awards:
 
* Prémio Best Golf Destination in Continental Europe (2020 | 2019 | 2018 | 2017)
 
* Prémio Best Value Destination in Continental Europe (2018 | 2017 | 2015 | 2013 |2012)
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Algarve: "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental"
 
Quinta da Ria
 
O título foi renovado pelo quarto ano consecutivo pela conceituada revista britânica Today's Golfer.
 
Galardoado pela "mais importante revista de golfe do Reino Unido", a Today's Golfer, o prémio
internacional distingue pela 9ª vez a região do Algarve.
 
O prémio, "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental", foi entregue no âmbito dos Today`s
Golfer Annual Travel Awards e resultou da votação direta de milhares de leitores desta publicação, que
decidiram reconhecer, uma vez mais, o Algarve como o destino favorito no que toca a` oferta da
melhor experiência para os turistas que praticam golfe.
 
Com esta nova conquista, o Algarve vê assim aumentar para nove o número de distinções que j
recebeu por parte desta que é considerada a mais importante revista de golfe do Reino Unido, desde
que os seus prémios foram instituídos em 2011.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, afirma que "esta é uma excelente notícia para a
região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham na indústria do turismo de
golfe no Algarve e que, diariamente, colocam como prioridade a oferta da melhor experiência possível
aos seus visitantes. Este prémio vem reconhecer o empenho de uma vasta equipa de empresários e
profissionais.   a eles que se deve mais esta conquista extraordinária! Por outro lado, o facto de
continuarmos a ser o destino de eleição junto dos golfistas do Reino Unido vem também validar a
estratégia de promoção que a Associação Turismo do Algarve (ATA) tem vindo a implementar.
Agradecemos a todos os que votaram no nosso destino e reafirmamos o nosso compromisso em
manter os mais elevados padrões de qualidade na região".
 
Nas palavras de Kevin Brown, editor da revista Today`s Golfer: "O Algarve está de parabéns por mais
uma vitória merecida nos nossos Travel Awards. A região tem muito para oferecer, dentro e fora dos
campos de golfe, e não admira que os golfistas queiram revisitar este destino uma e outra vez. Este é
o quarto ano consecutivo em que é votado como o destino número um, sendo claramente o mais
popular de sempre entre os nossos leitores".
 
Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela região, com diferentes características, o
Algarve reúne um conjunto de condições ímpares para a prática da modalidade, com destaque para a
qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite jogar
golfe ao longo de todo o ano.
 
Neste contexto, o reconhecimento internacional da indústria do golfe do Algarve continua a crescer de
forma evidente. De recordar que, no passado mês de outubro, o Algarve foi nomeado "Melhor Destino
de Golfe do Mundo para 2020" pela Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe.
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A mais importante revista de golfe do Reino Unido (Today's Golfer) distinguiu pela 9.ª vez o destino:
"sendo claramente o mais popular de sempre entre os nossos leitores", afirma Kevin Brown, editor da
revista.
 
A indústria de golfe do Algarve começa o novo ano da melhor forma, com o anúncio da renovação do
título de 'Melhor Destino de Golfe na Europa Continental', atribuído pelos leitores da conceituada
revista britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano consecutivo.
 
O prémio foi entregue no âmbito dos Today`s Golfer Annual Travel Awards e resultou da votação
direta de milhares de leitores desta publicação, que decidiram reconhecer, uma vez mais, o Algarve
como o destino favorito no que toca a` oferta da melhor experiência para os turistas que praticam
golfe. Com esta nova conquista, o Algarve vê assim aumentar para nove o número de distinções que
já recebeu por parte desta que é considerada a mais importante revista de golfe do Reino Unido,
desde que os seus prémios foram instituídos em 2011.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, afirma que "esta é uma excelente notícia para a
região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham na indústria do turismo de
golfe no Algarve e que, diariamente, colocam como prioridade a oferta da melhor experiência possível
aos seus visitantes. Este prémio vem reconhecer o empenho de uma vasta equipa de empresários e
profissionais.   a eles que se deve mais esta conquista extraordinária! Por outro lado, o facto de
continuarmos a ser o destino de eleição junto dos golfistas do Reino Unido vem também validar a
estratégia de promoção que a Associação Turismo do Algarve (ATA) tem vindo a implementar.
Agradecemos a todos os que votaram no nosso destino e reafirmamos o nosso compromisso em
manter os mais elevados padrões de qualidade na região".
 
Nas palavras de Kevin Brown, editor da revista Today`s Golfer: "O Algarve está de parabéns por mais
uma vitória merecida nos nossos Travel Awards. A região tem muito para oferecer, dentro e fora dos
campos de golfe, e não admira que os golfistas queiram revisitar este destino uma e outra vez. Este é
o quarto ano consecutivo em que é votado como o destino número um, sendo claramente o mais
popular de sempre entre nossos leitores".
 
Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela região, com diferentes características, o
Algarve reúne um conjunto de condições ímpares para a prática da modalidade, com destaque para a
qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite jogar
golfe ao longo de todo o ano.
 
Neste contexto, o reconhecimento internacional da indústria do golfe do Algarve continua a crescer de
forma evidente. De recordar que, no passado mês de outubro, o Algarve foi nomeado 'Melhor Destino
de Golfe do Mundo para 2020' pela Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe.
 
Distinções atribuídas ao Algarve nos Today`s Golfer Annual Travel Awards:
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- Prémio Best Golf Destination in Continental Europe (2020 | 2019 | 2018 | 2017);
 
- Prémio Best Value Destination in Continental Europe (2018 | 2017 | 2015 | 2013 |2012).
 
Liliana Lopes Monteiro
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Destino foi premiado pela revista britânica Today`s Golfer como "Melhor Destino de Golfe na Europa
Continental"
 
O Algarve voltou a ser eleito "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental" pela revista britânica
Today`s Golfer, prémio que foi atribuído ao destino pelo quarto ano consecutivo, segundo comunicado
enviado à imprensa pela Associação de Turismo do Algarve (ATA).
 
"O prémio foi entregue no âmbito dos Today`s Golfer Annual Travel Awards e resultou da votação
direta de milhares de leitores desta publicação, que decidiram reconhecer, uma vez mais, o Algarve
como o destino favorito no que toca a` oferta da melhor experiência para os turistas que praticam
golfe", informou a ATA, num comunicado enviado à imprensa esta quinta-feira, 16 de janeiro.
 
Este foi o 9.º prémio entregue pela Today`s Golfer ao Algarve desde 2011, ano em que a publicação,
considerada uma das mais importantes do Reino Unido sobre golfe, passou a atribuir prémios aos
destinos que se destacam pela experiência oferecida.
 
"Esta é uma excelente notícia para a região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que
trabalham na indústria do turismo de golfe no Algarve e que, diariamente, colocam como prioridade a
oferta da melhor experiência possível aos seus visitantes. Este prémio vem reconhecer o empenho de
uma vasta equipa de empresários e profissionais", congratula-se João Fernandes, presidente da ATA,
reafirmando o compromisso do destino em "manter os mais elevados padrões de qualidade".
 
Publituris
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Os leitores da influente Today's Golfer não têm dúvidas: é a nona vez que a região é eleita. E a revista
resume a preferência: é "claramente" o destino "mais popular de sempre entre os nossos leitores".
 
Foto
 
É a 4ª vez consecutiva que o Algarve é distinguido com o prémio
 
Reuters/Action Images
 
Não faltam prémios aos campos de golfe do Algarve: ainda há pouco a região foi declarada o melhor
destino do mundo para a modalidade em 2020, um "óscar" dado pela Associação Internacional de
Operadores de Turismo de Golfe.
 
Agora, chega mais um prémio, e este, na verdade, só tem como novidade a revalidação: é a quarta
vez consecutiva que a região recebe o galardão de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental"
segundo os leitores da revista britânica Today's Golfer.
 
A eleição resulta dos votos para os anuais Today's Golfer Annual Travel Awards. "Com esta nova
conquista, o Algarve vê assim aumentar para nove o número de distinções que já recebeu por parte
desta que é considerada a mais importante revista de golfe do Reino Unido, desde que os seus
prémios foram instituídos em 2011", resume a Associação de Turismo do Algarve (ATA) em
comunicado.
 
A preferência britânica pelas terras algarvias, onde se encontram mais de 40 campos de golfe,
continua assim intocável, a tal ponto que o director da revista, Kevin Brown, escreve que o destino é
"claramente" o mais "popular de sempre entre os nossos leitores", destaca o organismo algarvio.
 
"Uma excelente notícia para a região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que
trabalham na indústria do turismo de golfe no Algarve", diz João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve, comentando ainda que "o facto de continuarmos a ser o destino de eleição junto dos golfistas
do Reino Unido vem também validar a estratégia de promoção que a ATA tem vindo a implementar".
 
Já Kevin Brown resume que a "região tem muito para oferecer, dentro e fora dos campos de golfe, e
não admira que os golfistas queiram revisitar este destino uma e outra vez". Com ou sem Brexit.
 
Fugas
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A mais importante revista de golfe do Reino Unido (Today's Golfer) distinguiu pela 9ª vez o destino,
afirmando "sendo claramente o mais popular de sempre entre os nossos
 
Foto: @Quinta do Lago
 
A indústria de golfe do Algarve começa o novo ano da melhor forma, com o anúncio da renovação do
título de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental", atribuído pelos leitores da conceituada
revista britânica Today`s Golfer, pelo quarto ano consecutivo.
 
O prémio foi entregue no âmbito dos Today`s Golfer Annual Travel Awards e resultou da votação
direta de milhares de leitores desta publicação, que decidiram reconhecer, uma vez mais, o Algarve
como o destino favorito no que toca a` oferta da melhor experiência para os turistas que praticam
golfe.
 
Com esta nova conquista, o Algarve vê assim aumentar para nove o número de distinções que já
recebeu por parte desta que é considerada a mais importante revista de golfe do Reino Unido, desde
que os seus prémios foram instituídos em 2011.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, afirma que "esta é uma excelente notícia para a
região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham na indústria do turismo de
golfe no Algarve e que, diariamente, colocam como prioridade a oferta da melhor experiência possível
aos seus visitantes. Este prémio vem reconhecer o empenho de uma vasta equipa de empresários e
profissionais.   a eles que se deve mais esta conquista extraordinária! Por outro lado, o facto de
continuarmos a ser o destino de eleição junto dos golfistas do Reino Unido vem também validar a
estratégia de promoção que a Associação Turismo do Algarve (ATA) tem vindo a implementar".
 
Vale do LoboVale do Lobocréditos: Vale do Lobo" data-title="Vale do Lobo - Algarve renova título de "
melhor="" destino="" de="" golfe="" na="" europa="" continental"="" -="" sapo="" viagens"=""&gt;
 
Vale do Lobo créditos: Vale do Lobo
 
Nas palavras de Kevin Brown, editor da revista Today`s Golfer: "O Algarve está de parabéns por mais
uma vitória merecida nos nossos Travel Awards. A região tem muito para oferecer, dentro e fora dos
campos de golfe, e não admira que os golfistas queiram revisitar este destino uma e outra vez. Este é
o quarto ano consecutivo em que é votado como o destino número um, sendo claramente o mais
popular de sempre entre nossos leitores".
 
Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela região, com diferentes características, o
Algarve reúne um conjunto de condições ímpares para a prática da modalidade, com destaque para a
qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite jogar
golfe ao longo de todo o ano.
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Neste contexto, o reconhecimento internacional da indústria do golfe do Algarve continua a crescer de
forma evidente. De recordar que, no passado mês de outubro, o Algarve foi nomeado "Melhor Destino
de Golfe do Mundo para 2020" pela Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe.
 
Newsletter Receba o melhor do SAPO Viagens. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi
Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.
 
Susana Krauss
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O Algarve renovou o título de "Melhor Destino de Golfe na Europa Continental", atribuído pela  mais
importante revista de golfe do Reino Unido .
 
Esta é a 9ª vez que o Algarve ganha este prémio.
 
O prémio foi entregue no âmbito dos Today`s Golfer Annual Travel Awards e resultou da votação
direta de milhares de leitores desta publicação, que decidiram reconhecer, uma vez mais, o Algarve
como o destino favorito no que toca a` oferta da melhor experiência para os turistas que praticam
golfe.
 
Com esta nova conquista, o Algarve vê assim aumentar para nove o número de distinções que já
recebeu por parte desta que é considerada a mais importante revista de golfe do Reino Unido, desde
que os seus prémios foram instituídos em 2011.
 
Para João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve,  esta é uma excelente notícia para
a região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham na indústria do turismo de
golfe no Algarve e que, diariamente, colocam como prioridade a oferta da melhor experiência possível
aos seus visitantes .
 
Este prémio vem reconhecer o empenho de uma vasta equipa de empresários e profissionais.   a eles
que se deve mais esta conquista extraordinária! Por outro lado, o facto de continuarmos a ser o
destino de eleição junto dos golfistas do Reino Unido vem também validar a estratégia de promoção
que a Associação Turismo do Algarve (ATA) tem vindo a implementar. Agradecemos a todos os que
votaram no nosso destino e reafirmamos o nosso compromisso em manter os mais elevados padrões
de qualidade na região , acrescenta.
 
Nas palavras de Kevin Brown, editor da revista Today`s Golfer, o  Algarve está de parabéns por mais
uma vitória merecida nos nossos Travel Awards .
 
A região tem muito para oferecer, dentro e fora dos campos de golfe, e não admira que os golfistas
queiram revisitar este destino uma e outra vez. Este é o quarto ano consecutivo em que é votado
como o destino número um, sendo claramente o mais popular de sempre entre nossos leitores , disse
ainda.
 
Contando com mais de 40 campos de golfe dispersos pela região, com diferentes características,  o
Algarve reúne um conjunto de condições ímpares para a prática da modalidade, com destaque para a
qualidade das infraestruturas, para a beleza natural do destino e para o bom clima que permite jogar
golfe ao longo de todo o ano , diz a ATA.
 
Neste contexto, o reconhecimento internacional da indústria do golfe do Algarve continua a crescer de
forma evidente. No passado mês de Outubro, o Algarve foi nomeado "Melhor Destino de Golfe do
Mundo para 2020" pela Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe.
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O título de "Melhor Destino de Golfe da Europa Continental" é novamente atribuído à região do
Algarve. É a nona vez e o quarto ano consecutivo que o destino conquista este prémio da revista do
Reino Unido Today's Golfer.
 
O Algarve é "claramente o mais popular destino de sempre entre os nossos leitores", atesta Kevin
Brown, editor da revista. Entregue no âmbito dos Today's Golfers Annual Travel Awards, o prémio
resultou da votação directa de milhares de leitores desta publicação, que reconheceram novamente o
Algarve.
 
"Esta é uma excelente notícia para a região e um enorme motivo de orgulho para todos aqueles que
trabalham na indústria do turismo de golfe no Algarve", afirma João Fernandes, presidente do Turismo
do Algarve. "O facto de continuarmos a ser o destino de eleição junto dos golfistas do Reino Unido
vem também validar a estratégia de promoção que a ATA tem vindo a implementar", acrescenta.
 
Kevin Brown esclarece que "a região tem muito para oferecer, dentro e fora dos campos de golfe, e
não admira que os golfistas queiram revisitar este destino uma vez e outra". Contando com mais de
40 campos de golfe dispersos pela região, com diferentes características, o Algarve reúne um conjunto
de condições ímpares para a prática da modalidade, com destaque para a qualidade das infra-
estruturas, beleza natural e bom clima.
 
S.C.
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