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REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE 

João Fernandes, 

presidente UM ALGARVE PARA TODOS, 
A QUALQUER MOMENTO 

Quarenta por cento do território do Algarve tem estatuto de proteção 

natural, existem dois parques naturais e 21 sítios de Rede Natura. É 

possível fazer mergulho na costa e encontrar espécies como cavalos-

marinhos, fazer observação de cetáceos, skydive em Portimão, parapente 

em Sagres, BTT de alta competição e caminhar ao lado de cascatas no 

interior algarvio. 

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, apresentou-

nos a região para além do destino de sol e mar. Revelou-nos que, para 

contrariar a sazonalidade e a litoralização, apostam em elementos como 

o turismo de natureza e a valorização dos produtos autóctones - como é 

o caso da Laranja do Algarve, o primeiro produto da região a conquistar 

Indicação Geográfica Protegida. Desta forma, abarcam uma parte mais 

vasta do território e geram novas motivações de visita fora da época alta. 

Qual é o papel desempenhado pela Região de Turismo 

do Algarve? 

Atualmente, o nosso papel é mais estratégico, na definição 

de mercados, produtos e segmentos de aposta. Lançamos 

desafios a diferentes parceiros para, com eles, desenvolvermos 

ações de capacitação, estruturação e qualificação da oferta. 

A título de exemplo, analisando as tendências internacionais 

da procura, mobilizámos recursos e parceiros para a aposta 

no turismo de natureza e para o desenvolvimento de um pro-

grama cultural na época baixa, como o 365 Algarve. Para 

além da área do planeamento, a RTA tem ainda na esfera 

das suas competências, a promoção do destino (em Portugal 

e Espanha), a informação turística (com 21 postos de turismo) 

e a organização e/ou apoio a eventos. 

A atenuação da sazonalidade é um dos pilares para a 

sustentabilidade. De que forma a diminuem? 

Hoje, todos os destinos têm presente o imperativo de abra-

çar o desafio da sustentabilidade. A atenuação das marcadas 

diferenças da procura ao longo do ano é um desígnio que 

tem nos últimos anos registado uma interessante evolução, 

com a sucessiva redução da taxa de sazonalidade. Enquanto 

destino, temos vindo a diversificar a oferta, gerando novas mo-

tivações de visita, acompanhadas de um reforço promocional 

e das rotas aéreas, privilegiando os períodos fora da época 

alta. O Algarve é maioritariamente procurado por famílias 

com filhos em idade escolar, que estão condicionadas na 

marcação das suas férias às pausas letivas. Neste sentido, 

temos vindo a promover férias direcionadas para segmentos 

específicos como os "Empty Nesters" — pessoas que já não 

têm filhos em casa, que têm uma vida ativa e querem usufruir 

do tempo disponível. Este é um esforço que deve também  

mobilizar o alojamento, a restauração e as empresas de 

animação turística, assegurando o funcionamento ao longo 

de todo o ano. Em termos sociais, é igualmente necessário 

oferecer melhores condições aos trabalhadores, nomeada-

mente, quanto à precariedade do vínculo contratual — temos 

observado que as empresas têm aderido cada vez mais aos 

contratos sem termo, em detrimento dos contratos a prazo. 

Há também cada vez mais portugueses e estrangeiros 

que optam pelo Algarve, não só para visitar numa parte do 

ano, mas para viver, investir e estudar. Entre 2017 e 2018, 

crescemos de forma significativa no número de estrangeiros 

residentes. 

Neste caso concreto de Silves como a Capital da Laranja, 

estão a promover um produto que é único em todo o mundo. 

De facto, no caso da laranja do Algarve o índice de Brix, 

que mede o teor de açúcar na fruta, comprova que a nossa 

laranja é especial, é mais sumarenta e mais doce. Silves 

apostou acertadamente nessa temática, porque está a investir 

num produto que reúne condições excecionais de qualidade. 

Há ainda a considerar que os mercados para os quais se 

exporta a nossa laranja são simultaneamente países emissores 

de turistas para o Algarve. Neste sentido, estamos a colaborar 

com a AlgarOrange (associação de produtores de citrinos) 

em ações promocionais conjuntas nesses mercados. Numa 

outra vertente, estamos a trabalhar para a integração da 

laranja na cadeia de valor do turismo na região. Queremos 

reforçar a presença dos citrinos do Algarve nas mesas dos 

hotéis e da restauração e similares para que a nossa laranja 

seio incluída nas refeições. 
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REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE 

De salientar que os turistas são cada vez mais 
exigentes quanto às questões ambientais e procu-
ram a autenticidade dos locais que visitam. Por 
outro lado, do ponto de vista do desenvolvimento 
sustentável de uma região, ao integrarmos bens 
e serviços de base local, estamos a proporcionar 
uma oferta mais genuína e com menor pegada 
ecológica. 

Quais são as motivações de quem procura esta 
região do extremo sul de Portugal? 

Temos muito orgulho que o Algarve seja o destino 
turístico recordista de prémios de "Melhor Destino 
de Praia da Europa" (atribuídos pelos World Travel 
Awards), ou que tenha recentemente sido consi-
derado o "Melhor Destino de Golfe do Mundo" 
(segundo a IAGTO - International Association of 
Golf Tour Operators). Mas quem nos visita não 
chega até nós com uma única motivação, quer ter 
a oportunidade de disfrutar de diferentes experiên-
cias ao longo da estadia. No Algarve é possível 
de manhã fazer uma caminhada na Serra (Via 
Algarviana) e à tarde dar um mergulho na praia. 
Para além da praia e do golfe, ao longo do ano 
há várias oportunidades que vão das atividades 
náuticas, ao turismo de natureza, ao turismo de 
negócios, autocaravanismo, saúde e bem-estar, 
cultura, entre muitas outras opções. 

O que é o programa 365 Algarve? 
É um programa cultural que acontece em todo 

os concelhos da região, entre outubro e maio e 
que prossegue a estratégia de diversificação da 
oferta e de diferenciação pela identidade. É um 
desafio aos agentes culturais e empresas turísticas 
a trabalharem de forma criativa e contemporânea 
a história e as tradições da região. É uma agenda 
de eventos que convida o visitante a participar, 
enriquecendo a sua visita, e que não esquece o 
residente, que vê reforçada a oferta cultural da 
sua terra. 

De que forma vão celebrar o marco dos 50 anos 
da Entidade Regional Turismo do Algarve? 

O programa das comemorações ainda não está 
fechado, mas contará com vários momentos marcantes. 
Ao longo do ano vamos ter eventos que realçarão o 
papel do setor, da organização e dos diferentes atores 
que contribuíram para este bonito percurso. Temos o 
grande desafio de organizar com a universidade, 
a CCDP, e os empresários da região o T-Forum (The 
Tourism Intellingence Forum) uma conferência interna-
cional — de 19 a 21 de março — sobre a transferência 
de conhecimento entre a academia e o trade. 

Também as comemorações do Dia Mundial do 
Turismo, serão marcadas por iniciativas surpreendentes, 
que ainda não posso revelar. 

O futuro do Algarve passa pelo desenvolvimento 
de outros setores para além do turismo? 

A necessidade da diversificação da base econó-
mica do Algarve é hoje comumente aceite. Temos 
felizmerte outros campos de ação com excelente 
desempenho, nomeadamente, o setor das Tecnologias 
da Informação e da Comunicação, a Agricultura, o 
Mar. É esse exercício que fazemos com o próprio 
turismo que, enquanto motor da economia, pode gerar 
sinergias que permitam alavancar o desenvolvimento 
de outras áreas. 
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O Algarve persiste no mesmo modelo 

turístico e suspenso nos interesses 

dos fundos imobiliários e dos bancos. 

O empreendimento Terras do Verde-

lago é um exemplo, entre outros. O 

processo de licenciamento do resort 

arrasta-se há mais de 20 anos sem que 

lá fosse colocado um tijolo e tem o 

alvará válido, emitido em 2010. Em 

circunstâncias normais, uma licença 

de obras não executada perde a vali-

dade ao m de dois anos. 

A Câmara de Castro Marim aprovou 

na última quarta-feira a quarta altera-

ção ao Plano de Pormenor (PP) do 

empreendimento, acompanhada do 

pedido de suspensão do alvará até que 

o PP “se mostre concluído”. Ou seja, 

por tempo indeterminado. Além disso, 

o município prescindiu de exigir um 

novo estudo de Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA) apesar de a nova pro-

posta urbanística con gurar alterações 

substanciais ao loteamento. Mais de 

duas dezenas de lotes vão sofrer modi-

cações, para fugir às zonas inundáveis 

e outras condicionantes ambientais. A 

propriedade pertence, agora, a uma 

sociedade anónima, mas já foi detida 

pela Inland, de Luís Filipe Vieira. 

A Comissão de Coordenação e Des-

envolvimento Regional (CCDR) está a 

proceder à análise de todos os alvarás 

antigos que foram emitidos para a 

faixa costeira até aos 500 metros aci-

ma da preia-mar. No total, informou 

a CCDR, prevêem-se “quase 20 mil 

novas camas turísticas e 7 mil novos 

fogos fora das áreas urbanas tradicio-

nais”, e que portanto poderão ver os 

seus alvarás caducados. Mas há pro-

jectos que cam fora do crivo das 

regras gerais de nidas pelo Plano 

Regional de Ordenamento Territorial 

do Algarve (PROTAL). Depois dos Pro-

jectos Estruturantes (PE), seguiram-se 

os Projectos de Potencial Interesse 

Nacional (PIN) e os PIN Mais — inves-

timentos superiores a 60 milhões de 

euros. Assim, de excepção em excep-

No Algarve, não  faltam exemplos dos galgamentos oceânicos ao longo da costa

ção, chegou-se ao estado actual: uma 

região debruçada sobre o mar, à beira 

do precipício. Ou seja, ao longo de 

décadas, critica Luís Brás, da associa-

ção ambientalista Almargem, a região 

algarvia “atropelou as regras do orde-

namento do território com o beneplá-

cito do poder central e com o regozi-

jo de algum poder local”.  

A reanálise que está, agora, a efec-

tuar-se com base num levantamento 

de 2017 decorre da elaboração do 

Programa da Orla Costeira (POC) Ode-

ceixe - Vilamoura e da revisão dos 

Planos Directores Municipais (PDM). 

A elaboração do POC, a cargo da 

Agência Portuguesa do Ambiente, 

deverá car concluída até 15 de Outu-

bro deste ano.  

Voltando ao concelho de Castro 

Marim, o empreendimento Almada 

d’Ouro, situado na margem do Gua-

diana, é outro dos megaprojectos 

aprovados à espera do regresso aos 

dias dourados do urbanismo. Segundo 

a associação ambientalista Almargem, 

que contestou o empreendimento na 

fase de consulta pública, cerca de 80% 

da propriedade, com a área de 240 

hectares, situa-se em zona protegida 

(Rede Natura 2000). Neste espaço 

rural, junto à freguesia do Azinhal, 

projecta-se a construção de 2800 

camas turísticas (hotel e aparthotel) e 

ainda uma marina com 99 postos de 

amarração. As obras de infra-estrutu-

ras ainda não começaram. 

“Já somos o maior contribuinte de 

Castro Marim, pagamos 1, 5 milhões 

de impostos de IMI (Imposto Munici-

pal de Imóveis) e AIMI (Adicional ao 

Imposto Municipal de Imóveis)”, 

defende o advogado António Canário, 

em representação do promotor. No 

entanto, a Autoridade Tributária e 

Aduaneira colocou o empreendimen-

to à venda em hasta pública por 14 

milhões de euros devido ao incum-

primento das dívidas ao Estado. “A 

dívida é de 122 mil euros e vai ser 

liquidada”, garante, adiantando que 

tenciona dar início aos trabalhos de 

infra-estruturas até ao início do Verão, 

“como determina a lei”.  

um caso à parte. O vice-presidente da 

CCDR, Nuno Marques, em resposta 

enviada ao PÚBLICO, por escrito, diz 

que os eventuais cortes no número 

de camas “não se reportam a direitos 

adquiridos mas a sim a edi cabilidade 

potencial ainda não constituída”. No 

que diz respeito a Castro Marim e ao 

facto de ter votado a favor da “inexis-

tência ou inexequibilidade de uma 

nova Avaliação de Impacto Ambiental 

(AIA)” no Verdelago, esclareceu: “A 

AIA terá de ser prévia à alteração do 

Plano de Pormenor”. 

Este município do interior conside-

ra que não há tempo a perder quando 

o investidor lhe bate à porta. A avalia-

ção das questões ambientais, argu-

menta, não cabem nas suas compe-

tências. Na primeira reunião do exe-

cutivo em que foi analisado o pedido 

de alteração ao PP, no dia 18 de 

De excepção em 
excepção, 
chegou-se ao 
estado actual: uma 
região debruçada 
sobre o mar, à 
beira do precipício

Apesar dos discursos sobre  
o clima, há projectos intocáveis
Os Projectos Estruturantes Verdelago, 
Vale do Lobo III e Vilamoura XXI, 
aprovados em 1995, mantêm os direitos 
adquiridos. O mar avança, mas a 
construção sobre o litoral não recua

Algarve
Idálio Revez

locais também procuram ganhar o 

euromilhões pela mesma via. Duran-

te a fase de aquisição dos terrenos, 

recordou Canário, um proprietário 

pediu um milhão de libras por uma 

parcela com 240 metros que iria car 

dentro do empreendimento e por 

outra parcela de seis ou sete hectares 

nas imediações. “Oferecemos 50 mil 

euros pela mais pequena, a que nos 

interessava. Recusou. O processo 

avançou para a expropriação, e o tri-

bunal xou o preço em 1750 euros”. 

As incontornáveis excepções 
Os exemplos das excepções ao pla-

neamento sucedem-se. Os Projectos 

Estruturantes (PE) – Vilamoura XXI e 

VerdeLago, aprovados no Governo de 

Cavaco Silva, e Vale do Lobo III, com 

Durão Barroso na che a do executivo 

— estão também a ser tratados como 

O aspecto geral da propriedade 

rural é de total abandono, com uma 

antiga casa agrícola em ruínas, com 

vista para a muralha de betão que se 

ergue na margem espanhola do Gua-

diana, a Costa Esuri. O sonho de obter 

dinheiro fácil, através do sector imo-

biliário, não tem só agentes externos 

como protagonistas. Os residentes 
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VIRGILIO RODRIGUES

Fontes: Ministério da Educação, Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, Sindicato dos Professores da Grande Lisboa PÚBLICO

ALJEZUR

VILA DO BISPO

LAGOS

MONCHIQUE

SILVES

LOULÉ
TAVIRA

OLHÃO

FARO

ALBUFEIRA
SÃO BRÁS
DE ALPORTEL

LAGOA
PORTIMÃO

CASTRO
MARIM

V.R.S.
ANTÓNIO

ALCOUTIM

PU – Plano de urbanização PP –  Plano de pormenor PDM – Plano director municipal 

OCEANO ATLÂNTICO

Dos 5412 km2 de área do Algarve, só faixa litoral e algum barrocal têm planos aprovados

Dezembro, a vice-presidente da 

câmara, Filomena Sintra, a rmou: 

“Não quer ser a câmara um atropelo 

à boa execução do plano”, lê-se na 

acta. No seguimento dessa linha de 

pensamento, concluiu: “Não é a 

câmara que tem de se pronunciar se 

a avaliação [impacto ambiental] está 

bem ou não”. 

Por seu turno, o presidente Fran-

cisco Amaral acrescentou: “Um estu-

do de impacto ambiental é sempre 

superior a seis meses e não se deve 

encalhar mais o processo”. Os verea-

dos do PS, em minoria, votaram con-

tra por julgar ser “indispensável uma 

nova e recente AIA para anexar ao 

projecto”. Na última reunião do exe-

cutivo, na passada quarta-feira, o 

assunto voltou à ordem do dia para 

concretizar a ideia da suspensão do 

alvará sine die: “Até que o procedi-

mento de alteração ao PP se mostre 

concluído”, foi a formulação usada 

para dizer que não é xado um prazo. 

A deliberação foi suportada por pare-

ceres técnicos favoráveis da divisão 

do urbanismo e do jurista, consultor 

externo. O PSD, em maioria, votou a 

favor, o PS absteve-se. 

O jurista, Luís Salero Viegas, foi 

favorável à “manutenção da suspen-

são dos alvarás e comunicações pré-

vias que se demonstrem incompatí-

veis com a nova proposta”. Porém, 

destacou, o projecto vem propor 

“alterações substanciais em relação 

ao Plano em vigor”. O relatório da 

alteração do PP do empreendimento 

Terras do Verdelago, a que o PÚBLI-

CO teve acesso, indica que a transfe-

rência de áreas de construção e uni-

dade de alojamento vai implicar 

mexidas em mais de 20 lotes. Tudo 

se resume, dizem os promotores, a 

“uma reorganização da zona infra- 

-estruturada” com o objectivo de 

manter os mesmos valores de área da 

construção e número de camas. Na 

perspectiva do promotor, tratar-se de 

uma “pequena alteração que mais 

não é que um ajuste”. 

Vilamoura roubada ao mar 
O projecto da cidade lacustre, em 

Vilamoura, é mais um caso dos pro-

jectos das “medidas de “excepção” às 

regras do ordenamento regional: 

2506 camas turísticas, a construir 

numa zona que já pertenceu ao mar. 

Está em vias de aprovação. O número 

de estacionamento automóvel — 325 irevez@publico.pt

lugares num espaço congestionado 

— foi contestado pela câmara de Lou-

lé. A Comissão de Avaliação (CA) ao 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA), 

entretanto, no passado mês de Setem-

bro, pediu para que fossem feitos 

“ajustamentos” ao plano, num prazo 

de seis meses. Segundo a CCDR/Algar-

ve, a reponderação “poderá dar lugar 

a uma nova consulta pública e a uma 

nova avaliação da CA ao EIA”. O actual 

dono de Vilamoura é a gestora de fun-

dos norte-americana Lone Star, que 

também comprou o Novo Banco, em 

plena crise. O empreendimento, com 

uma área de 1700 hectares (oito vezes 

o tamanho do Mónaco) apresenta a 

cidade lacustre e a marina como sen-

do o bilhete--postal do resort. 

No que diz respeito ao Vale do Lobo 

III, a câmara de Loulé considera que 

o plano está a ser executado de acordo 

com o protocolo estabelecido entre 

as várias entidades, mas entende que 

as contrapartidas públicas não estarão 

a ser cumpridas. O município reclama 

o pagamento de meio milhão de 

euros, importância da qual os promo-

tores discordam. A decisão está pen-

dente da avaliação da CCDR.  

Os projectos PIN atingiram o apo-

geu com José Sócrates na che a do 

Governo. O então primeiro-ministro, 

em 2007, anunciou em Lagos mais 

5400 camas, prometendo a “simpli-

cação” e rapidez na resolução das 

propostas de investimento. A maioria 

dos projectos encalhou na crise e 

estão agora a reaparecer, ancorados 

em fundos imobiliários. Luís Brás, 

recordando décadas de “crimes e 

agressões” contra o ambiente, sinte-

tiza. “Há muito que alterações pouco 

claras de planos de ordenamento — 

com ou sem arguidos mediáticos — 

deveriam ter sido objecto de averi-

guação por parte das autoridades.” 

Mas na verdade, há muito ainda a 

fazer em termos de ordenamento no 

Algarve. Por lei, a revisão dos PDM e 

dos planos de urbanização terá de ser 

concluída até Julho. O prazo de cinco 

anos, concedido pelo Governo às 

câmaras, não deverá ser cumprido. 

À excepção de Lagos, que até 2015 era 

o único município do país que não 

tinha PDM aprovado, nenhuma câma-

ra da região concluiu o que determi-

nava a legislação. O presidente da 

Comunidade Intermunicipal do 

Algarve (Amal), António Pina,  justi

ca: “O processo é muito complexo e 

as di culdades não se veri cam ape-

nas ao nível local, estão também pen-

dentes da falta de resposta da admi-

nistração central, nomeadamente no 

que diz respeito à Reserva Ecológica 

Nacional (REN) e Reserva Agrícola 

Nacional (RAN)”. Por isso, acrescen-

tou, “estamos em linha com a Asso-

ciação Nacional de Municípios Portu-

gueses (ANMP) no pedido de prorro-

gação do prazo”. 

Um Algarve sem praias? 
E enquanto as autoridades vão dei-

xando a construção avançar, não fal-

tam exemplos dos efeitos dos galga-

mentos oceânicos ao longo da costa. 

Mas não há força do mar que faça 

recuar os interesses urbano-turísticos. 

A subida do nível médio das águas do 

mar ainda não derrubou hotéis, mas 

já engoliu praias. O Vale do Lobo é 

uma das zonas mais fustigadas, pelos 

fortes temporais. A história é conhe-

cida, mas vale apenas recordar. Em 

1998, para evitar a derrocada de duas 

vivendas e da piscina do aldeamento, 

suspensas nas arribas, foram investi-

dos 2,5 milhões euros na recarga arti-

cial da praia, um investimento supor-

tado em partes iguais pelo Estado e 

pelos proprietários do resort. Passa-

dos oito anos (2006), foram gastos 

mais um 1,5 milhões para o mesmo 

m, por conta dos privados. Em 2010, 

voltou a ser necessário mais areia na 

praia. Desta vez, foi o Ministério do 

Ambiente a pagar: 1,25 milhões. 

Um problema que leva à questão 

sobre qual o futuro para o Algarve 

sem praias? A resposta, geralmente, 

desagua no mesmo ponto: não há 

futuro à vista. Por isso, o Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira 

(POOC) prevê intervenções regulares, 

de dez em dez anos, no assoreamen-

to arti cial das praias. A próxima 

intervenção nesta zona, entre Quar-

teira e Garrão (Quinta do Lago), está 

prevista para 2023. O projecto, adian-

tou o geólogo Sebastião Teixeira, da 

Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), “está a ser elaborado”. O custo 

estimado para a obra é de seis 

milhões, com intervenção num troço 

com cinco quilómetros. 

Sebastião Teixeira, ex-director 

regional da APA, lembra que a prin-

cipal fonte de alimentação das praias 

“são as arribas, que caem de forma 

natural”. Só que, por arrastamento, 

os hotéis e casas à beira-mar poderão, 

também, tombar como um baralho 

de cartas. Por isso, investem-se 

milhões para contrariar a natureza. 

“Como não podemos negociar com a 

Natureza, é preciso agir. E aí come-

çam os equívocos. Há dissonância 

entre a retórica política e os factos”, 

acusa o geólogo. O certo é que os 

autarcas mandaram elaborar um Pla-

no Intermunicipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas, mas o estudo 

ainda não passou à prática. Hoje, o 

ministro do Ambiente, Pedro Matos 

Fernandes participa, em Loulé, num 

debate destinado a avaliar o trabalho 

desenvolvido pelo munícipio nas 

medidas de combate às alterações 

climáticas.

Como não podemos 
negociar com a Natureza, há 
que agir. Mas há dissonância 
entre a política e os factos 
Sebastião Teixeira 
Ex-director regional da APA

Página 4



A5

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 20,36 x 27,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 84717199 02-02-2020

•-> .f4 '-4409S(,454.) 

. . 

•-• 

• 

4,4 

Os fungos devem ser tidos em conta na avaliação das praias 

ESTUDO 

Fungos perigosos nas 
praias do Sul do País 
INVESTIGAÇÃO O  Estudo identifica espécies que causam infeções e alergias "muito graves" nas 
praias do Algarve e da região de Lisboa e Vale do Tejo RIOS O  Aguas de transição são mais afetadas 

MIGUEL BALANÇA 
II 

ii

i  in estudo do Instituto Na-

 

cional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge (INSA) 

identificou fungos altamente 
perigosos para-a saúde humana 
nas praias da região de Lisboa e 
do Algarve. 

A investigação que integra o 
último bole t im epidemiológico 
do INSA permitiu confirmar a 
presença de "espécies com ex-
pressão clínica, que represen-
tam um potencial risco para a 
saúde dos utilizadores das 
praias e que deve passar a ser 
tido em conta na avaliação da 
qualidade da praia". 

As conclusões têm por base 
amostras recolhidas entre no 
vembro de 2018 e julho do ano 
passado, em três zonas balnea-
res: na costa do Algarve, em lo-

 

AMOSTRAS DE ESPÉCIES 
COM EXPRESSÃO CLÍNICA 
FORAM IDENTIFICADAS 

cal não identificado, numa 
praia costeira da região de Lis-
boa e Vale do Tejo, tal como 
numa zona de águas de transi - 
ção (na proximidade da foz de 
um rio), na mesma região. A 
análise e tratamento de 18 
amostras de areia e igual núme - 
ro de amos trasde água permiti-
ram isolar "diversas espécies, 
algumas das quais responsáveis 
por causar infeções e alergias 
muito graves", sublinham os 
investigadores. 

A invasão assume maior ex - 
pressão, quer pelo número total 
de fungos, quer pela quantidade 
de espécies distintas, na zona 
balnear com águas de transição. 
E seguida pela praia na costa do 
Algarve e pela zona balnear, 
voltada ao Atlântico, na região 
de Lisboa e Vale clo Tejo. o 

I3 Os investigadores deixam 
o alerta: as autoridades de-
vem tomar medidas "de for-

' ma a melhorar a qualidade 
das areias [...1, uma vez que 
os banhistas passam a maio-
ria do seu tempo na areia e 
não têm conhecimento dos  

microrganismos que aí habi-
tam, o que faz com que não 
tenham consciência das 
doenças a que podem estar 
expostos quando visitam uma 
praia e consequentemente 
tomar medidas de higiene 
adequadas". o 

Qualidade da areia 
não é considerada 
13 "Atualmente existe já legis-
lação para a qualidade das 
águas balneares, contudo a 
qualidade das areias é um 
terna ainda não contemplado 
na avaliação da segurança da 
utilização pública das praias 
(costeiras ou fluviais)", alerta 
a equipa de investigadores 
portugueses. 

PORMENORES 

Contaminação por fezes 
O trabalho do Instituto Nacional 
de Saúde Doutor Ricardo Jorge 
verificou "uma baixa frequência 
de Candida albicans, o que indica 
ausência de contaminação fecal 
nos locais em estudo", lê-se. 

Espécies encontradas 
Os isolados fúngicos detetados 
com maior frequência foram 
Cladosporium sp. (Algarve e 
zona de transição) e Sarocla-
dium kiliense (praia costeira de 
Lisboa e Vale do Tejo). Foram 
ainda isoladas espécies respon-
sáveis por causar alergias e in-
feções, além de fungos produ-
tores de micotoxinas. 

Banhistas ignoram a ameaça 

Banhistas não têm noção do perigo 
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Fungos perigosos 
nas praias 

PORTUGAL Um estudo do Ins-
tituto Nacional de Saúde Dou-
tor Ricardo Jorge (INSA) iden-
tificou fungos altamente peri-
gosos para a saúde humana 
nas praias da região de Lisboa 
e do Algarve. Segundo os inves-
tigadores, a análise e tratamen-
to de amostras de areia e de 
água permitiram isolar diver-
sas espécies, algumas das quais 
responsáveis por causar aler-
gias e infeções. 
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A7 ALGARVE: "ESTAMOS PREPARADOS PARA O BREXIT"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/02/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.avozdoalgarve.pt/d/algarve-estamos-preparados-para-o-brexit/41933

 
O presidente da Associação de Turismo do Algarve (ATA), João Fernandes, diz que a região está
preparada para o Brexit, que se assinala esta sexta-feira, 31 de janeiro, e prevê que a saída do Reino
Unido da União Europeia tenha um menor impacto no turismo da região do que o previsto há um ano.
 
"Temos o Brexit à porta, mas estamos preparados", disse o responsável ao Publituris, considerando
que o "esforço conjunto" que a ATA, o Turismo de Portugal e a ANA - Aeroportos de Portugal têm
vindo a realizar "se tem traduzido em resultados muito positivos".
 
"O INE publicou recentemente os dados acumulados até novembro de 2019 face ao período homólogo
anterior, e temos também dados da AHETA que corroboram em dezembro aquilo que o INE traduz até
novembro, e que se cifram em crescimentos em relação ao período homólogo de 7,2% em hóspedes
no alojamento classificado e de 2,5% em dormidas, em relação ao mesmo período", aponta João
Fernandes.
 
O presidente da ATA destaca o plano de contingência para o Brexit lançado pelo Ministério da
Economia em março de 2019 e que trouxe "medidas de discriminação positiva muito favoráveis", mas
diz que os resultados positivos se devem também à conjuntura, uma vez que as eleições no Reino
Unido "permitiram uma clarificação e o fim do clima de incerteza", ao tornarem claro que não iríamos
assistir a um 'hard brexit', e também à valorização da libra, que está em alta desde agosto passado.
 
"Quando, em 2019, avançámos a possibilidade de um cenário mais impactante em 2020, tínhamos em
perspetiva a possibilidade de um 'hard brexit' que não se veio a concretizar e, hoje, aquilo a que
assistimos, até por um contacto direto com operadores turísticos, companhias aéreas e hoteleiros, é
um grau de confiança muito mais confortável, o que nos permite dizer que, à partida, teremos uma
consolidação de resultados", destacou João Fernandes.
 
A expetativa de João Fernandes tem por base também as reservas para os dois primeiros trimestres
de 2020 que, segundo o responsável, estão num nível "muito superior ao período homólogo", apesar
de terem arrancado mais tarde, o que se deve também ao trabalho de diversificação de mercados e
captação de rotas aéreas que a região tem vindo a realizar.
 
"Aquilo que eu previa aconteceu, no final do ano as reservas estavam num nível inferior a período
homólogo, mas, neste momento, a informação que temos é que, quer o primeiro quer o segundo
trimestre, têm um nível de reservas muito superior ao período homólogo e estamos a falar de mais
30% em relação ao primeiro semestre do ano anterior. São muito bons sinais, obviamente que não
estão apenas associados ao mercado britânico, devem-se às medidas que temos vindo a perseguir,
como a diversificação de mercados e da própria oferta", acrescentou.
 
Por: Por Inês de Matos - Publituris
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Algarve is ready for Brexit, tourism boss says
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/02/2020

Meio: Portugal Resident Online Autores: Michael Bruxo

URL: https://www.portugalresident.com/algarve-is-ready-for-brexit-tourism-boss-says/

 
João Fernandes, president of the Algarve's tourism association (ATA), has declared that the region is
"ready for Brexit" and that the impact of the UK's departure from the European Union is expected to
have an even smaller impact than it did last year.
 
Speaking to tourism newspaper Publituris, he praised the "joint efforts" of ATA, national tourism
authority Turismo de Portugal and airport authority ANA which have led to "very positive results".
 
Fernandes highlighted that the number of British guests and overnight stays at Algarve tourist
accommodation units increased 7.2% and 2.5%, respectively, in the first 11 months of 2019 when
compared to the same period two years ago.
 
In other words, the concern regarding the impact of Brexit on Portugal's most important tourism
region seems to be unfounded, at least thus far.
 
The tourism boss praised the contingency plan launched by the Ministry of Economy in March 2019
and also said that the UK election results finally led to "clarification and the end of a climate of
uncertainty" with the confirmation that there wouldn't be a hard Brexit.
 
"When in 2019 we suggested that there could be more of an impact in 2020, we were forecasting the
possibility of a hard Brexit which has not happened, and today what we are seeing is a level of
confidence that is much more comfortable," he told Publituris.
 
Fernandes also said that the number of reservations, from all tourist markets, for the first half of 2020
is "much higher than last year" and represents an increase of around 30%.
 
He attributed the good news to "market diversification" and to the launch of new routes at Faro
Airport.
 
"These are very good signs, which obviously aren't only associated to the British market," he added.
 
michael.bruxo@algarveresident.com
 
João Fernandes attributed the good news to "market diversification" and to the launch of new routes
at Faro Airport
 
Michael Bruxo -
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Quem tem medo 
do brexit? 
Portugal já 
passou ao lado 
do choque 
O país abanou mas não caiu. Até recuperou 
negócio, aumentou trocas e descobriu 
mercados. Foi assim que as empresas 
deram a volta ao brexit. Texto: Ana Laranjeiro, Ana 

Sanlez, Ilidia Pinto, Maria Sousa Caetano e Paulo Ribeiro Pinto 

Mais de três anos após uma votação que deu 
origem a incerteza, pânico e trocas de acusa-
ções em praça pública, Reino Unido e União 
Europeia seguem cada um para seu lado. Te-
meu-se o caos nos mercados, o fecho de em-
presas e milhares de despedimentos, mas o 
divórcio termina com uma tranquilizadora 
separação parcial de bens. Em Portugal, 
o choque tomou-se um mero encolher de 
ombros. Afinal, nem tudo o brexit levou. 

No Tâmega e Sousa, a região mais exposta 
ao adeus britânico, temia-se o desemprego. 
Hoje, o espírito mudou. Para aplacar o "dano 
de confiança" na região, deixou de se inves-
tir nas ilhas britânicas e as fábricas junto ao 
Tâmega até aumentaram as exportações. 
Apesar de algumas perdas no calçado, as ven-
das para fora subiram 1,5% até novembro, ul-
trapassando 1,5 mil milhões de euros. 

A diferença está no destino. O Reino Uni-
do é "cada vez mais desconsiderado", explica 
Paulo Dinis, diretor do Conselho Empresarial 
do Tâmega e Sousa. "Houve um redireciona-
mento. As ilhas britânicas já não são prioritá-
rias ou imprescindíveis para certas empre-
sas." Mudou também o investimento em 
programas de intemacionalização. No caso 
do CETS, o programa de exploração de mer-
cados com apoio da AICEP e a envolver 25  

empresas exportadoras já riscou o mercado 
britânico do mapa até 2022. Para outros efei-
tos, vai ser preciso esperar pelos primeiros 
tempos do isolamento britânico. "Vamos ter 
sinais mais claros, quer em termos de conse-
quências económicas do brexit quer de repo-
sicionamento das empresas noutros merca-
dos", admite Paulo Dinis. E, depois, é esperar 
para ver como ficará a pauta aduaneira das 
ilhas frente ao mercado europeu, num pro-
cesso que se adivinha também demorado, 
para perceber se vale a pena voltar a apontar 
investimento ao lado de lá da Mancha. 

Para já, o canal tem registado mais movi-
mento no sentido inverso. Desde que os em-
presários britânicos começaram a fazer con-
tas à saída, vários decidiram rumar a outras 
paragens - e alguns escolheram Portugal. Os 
dados do Observatório de Investimento Dire-
to Estrangeiro do Financial Times mostram 
que de maio de 2017 a outubro de 2019 Por-
tugal atraiu 39 projetos britânicos, que cria-
ram 2372 postos de trabalho e totalizaram 
um investimento de 622 milhões de euros. 

Sapatos e metais imunes 
No mundo dos sapatos, "o brexit começou há 
20 anos", diz o diretor de comunicação da 
APICCAPS, a associação do setor. Paulo Gon-

  

çalves refere-se ao momento em que a C&J 
Clarks deslocalizou a produção para a Ásia e 
levou ao desaparecimento de quase quatro 
mil empregos em Portugal. Na altura, o Rei-
no Unido valia mais de 350 milhões e cerca 
de 30% das exportações nacionais de calça-
do. Era o segundo maior destino, depois de 
França. Hoje, o mercado inglês vale 120 mi-
lhões e assegura 6% das exportações, sendo 
oquinto destino - com os EUA logo atrás. 

Se até ao final do ano é garantido que nada 
muda na rotina das exportadoras, o calçado 
tem "fundadas expectativas" de que, no fu-
turo, a situação se mantenha. "A informação 
que temos é de que a primeira proposta de 
Londres a Bruxelas não previa que o setor 
fosse penalizado. Mesmo num cenário de 
hard brexit não passaria a pagar taxas. Agora, 
inicia-se uma nova fase no processo negociai, 
a nossa expectativa é que isso se mantenha." 

Também nos tecidos e na roupa, os EUA 
estão em vias de ultrapassar o Reino Unido. 
Até novembro, Portugal vendeu a Londres 
364 milhões em têxteis, menos 1,9% do que 
um ano antes. Este é o quarto maior destino 
de vendas do setor, mas perde gás desde 2016 
- por causa do brexit mas não só. "Há uma 
tendência de procura de produtos a preço 
mais baixo, vindos sobretudo da Ásia, mas 
também da Turquia, do Paquistão e do Egito, 
entre outros", diz o presidente da Associação 
Têxtil e Vestuário de Portugal. Às empresas 
portuguesas compete mostrar que têm pro-
dutos inovadores, de melhor qualidade, 
o que os toma mais duradouros e mais sus-
tentáveis. "Como se costuma dizer, o barato 
sai caro", acrescenta Mário Jorge Machado. 

Sobre o brexit, é a incerteza do que se vai 
seguir que mais preocupa. "Estamos numa 
fase muito preliminar do que vai ser acorda-
do entre Reino Unido e UE. Esperemos que 
não venham a ser impostas limitações ao li-
vre comércio. Só a existência de uma alfân-
dega já vai implicar mais burocracia." 

No reino dos metais, o mercado britânico 
ainda vale ouro: é o quarto maior destino da 
indústria metalúrgica e metalomecânica na-
cional, que viu as exportações praticamente 
duplicarem para este país desde 2012. E a 
confirmarem-se as projeções da associação 
do setor, este será o melhor ano de sempre 
para a metalurgia nacional em terras de Sua 
Majestade, ultrapassando 1400 milhões de 
euros (só há dados oficiais até novembro). 
"Os números mostram que a nossa tecnolo-
gia continua a fazer sentido e os britânicos 
continuam a procurá-la, razão para as empre-
sas portuguesas estarem confiantes de que 
não haverá quebras no mercado por força do 
brexit", diz o vice-presidente da associação. 

Rafael Campos Pereira reconhece que 
tudo dependerá do tratamento fiscal que 
vier a ser dado a estes produtos, mas admite 
que "não há razões para acreditar que have-
rá penalizações". Portugal vende sobretudo 
peças técnicas para a indústria de bens e 

Foi o volume de exportações 
de bens para o Reino Unido 
entre janeiro e novembro de 2019. 

40 

É a posição que o Reino Unido 
ocupa na lista de clientes 
das exportações portuguesas. 

-   
Escolheram Portugal para instalar 
total ou parcialmente a sua 
operação em resultado do brexit. 

equipamentos, que não podem ser produzi-
das para stock, mas apenas em resposta às ne-
cessidades efetivas dos clientes. 

Vinhos com copo meio cheio 
Mais expectante está o setor do vinho do Por-
to. Grandes empresas como a Taylor's e o gru-
po Symington anteciparam exportações para 
fazer stocks no Reino Unido, suportando elas 
próprias esse custo. Isso explica, em parte, a 
subida das vendas para este mercado em 
2019: mais 9%, depois de uma quebra de 15%. 

O setor está apreensivo, admite Isabel Mar-
rana, diretora executiva da Associação das 
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Empresas de Vinho do Porto. Para já existe 
apenas uma definição política do que vai 
acontecer e "falta todo o trabalho da nego-
ciação para vermos em que situação a UE 
vai ter Londres como parceiro comercial". 
Apesar de não conhecer o desfecho das ne-
gociações, a responsável admite que o vi-
nho pode ser um "facilitador" para o deba-
te em relação a outros produtos. 

A mesma lógica tem sido seguida pelas 
empresas de vinhos verdes e Alvarinhos do 
Alto Minho. "Com receio de eventuais ta-
xas, têm subido encomendas para se defen-
derem de penalizações - como preços mais 

•r; 

r -

 

cc 
g 

• 

altos ou interrupções na cadeia de forneci-
mento", diz Luís Ceia, da Confederação 
Empresarial do Alto Minho (CEVAL). 

No setor dos componentes automóveis, 
sim, houve pé no travão: o Alto Minho tem 
duas dezenas de fábricas e as vendas para o 
Reino Unido caíram cerca de 10% até no-
vembro. "Desde que a incerteza começou, 
tem havido uma redução das encomendas 
de componentes pelas fábricas de monta-
gem britânicas, como forma de se protege-
rem e de criarem outro tipo de relaciona-
mentos, já que o automóvel é uma cadeia 
com efeitos dominó e longa no tempo. Mu-

  

danças de projeto não se fazem de um dia 
para o outro." Mas se as vendas para o Reino 
Unido caem, têm sido amplamente compen-
sadas por um reforço da procura na Autoeu-
ropa e da PSA em Vigo, que levou à aposta de 
novos investidores franceses e espanhóis no 
Alto Minho. "Com a PSA, em parceria agora 
também com a FIAT, vem um projeto de am-
pliação da fábrica. Há um aumento claro dos 
fornecedores e muitos deles estão a vir para 
oAlto Minho." A região tem a taxa de desem-
prego mais baixa do norte, à volta de 4%, 
e Luís Ceia refere até falta de mão-de-obra. 
"Muita dela já está a vir de Espanha." 

Portugal, praia dos ingleses 
Ao início foi como se uma onda gigante tives-
se varrido a costa algarvia. Desde há décadas 
que o Reino Unido é a principal origem dos 
nossos turistas, sobretudo para o Algarve e a 
Madeira. Mas os receios depressa afundaram. 
À exceção de 2018, o número de hóspedes a 
sul tem vindo a crescer - nesse ano houve 
um abrandamento, reflexo da desvalorização 
da libra, da falência de companhias aéreas e 
recuperação de mercados concorrentes. 

De acordo com o Turismo de Portugal, 
o mercado britânico foi responsável por qua-
se três mil milhões de euros de receitas em 
2018 - são 17% do total nacional. Francisco 
Calheiros, líder da Confederação do Turismo 
de Portugal, lembra que os números de 2019 
ainda não estão fechados, mas a convicção "é 
de que não andará longe desta realidade". 

Já Cristina Siza Vieira, CEO da Associação 
da Hotelaria de Portugal, sublinha que o de-
safio daqui para a frente será "continuar a tra-
balhar este mercado com base nas fortíssimas 
ligações a Portugal e no excelente resultado 
que as medidas tomadas e previstas alcança-
ram e poderão alcançar". Até porque, como 
mostra o INE, até novembro de 2019, este 
mercado "continua a crescer tanto em hóspe-
des, onde ocupa a segunda posição, como em 
dormidas, sendo o principal". 

Em março do ano passado, o governo criou 
uma linha de crédito de 50 milhões para 
apoiar as PME expostas ao mercado britânico. 
A adesão foi mínima. Segundo a PME Inves-
timentos, foi aprovado o apoio a quatro em-
presas, num montante total de financia-
mento de 2,4 milhões. Cortiça, madeira, têx-
teis, máquinas e equipamentos foram os se-
tores que pediram SOS. Ainda assim, ressal-
va a PME Investimentos, "dados os desenvol-
vimentos recentes no brexit e a promoção 
feita por todos os parceiros deste instrumen-
to, antecipamos que poderá haver um maior 
afluxo de candidaturas nos próximos meses". 

Esses meses são o chamado período de 
transição deste divórcio. Até ao último minu-
to de 2020, o Reino Unido permanecerá den-
tro da união aduaneira da UE, mas fora de 
qualquer tomada de decisão politica. Só a par-
tir de 2021 se dará o corte definitivo. 

Depois do adeus, o Reino Unido fica a sós. 

O brexit aos olhos 
dos advogados 

O
acordo de saída celebrado entre 
a União Europeia e o Reino 
Unido foi ratificado pelo Parla-
mento Europeu no dia 29 de ja-
neiro de 2020, último obstácu-

lo ao brexit, que se concretizou às 23 horas 
do dia 31. A derradeira sessão parlamentar a 
contar com deputados britânicos foi marcada 
pelo extremar de sentimentos por parte da-
queles que queriam ficar e dos que tudo fize-
ram para partir. Este último ato público de ra-
tificação do acordo de saída (ainda coube ao 
Conselho uma última palavra por escrito) 
teve momentos de bazófia e de choro, de or-
gulho e de canto, declarações de morte e de 
amor à UE num cenário que habitualmente 
não se presta a tanto sentimento. 

O acordo prevê um período de transição 
que decorrerá até 31 de dezembro de 2020. 
Trabalhadores, famílias e empresas deverão 
preparar-se para esta nova realidade. Durante 
este período, os cidadãos europeus poderão 
entrar no Reino Unido com documentos de 
identificação ou passaportes, sem necessida-
de de visto, para visitas ou viagens com dura-
ção até três meses. Para poderem continuar a 
residir legalmente neste país, terão obrigato-
riamente de submeter, junto das autoridades 
britânicas, as suas candidaturas ao settled sta-
tus ou ao pre-setded status. 

Assim, no que conceme ao direito de resi-
dência, o acordo estipula que os nacionais do 
Reino Unido com residência estabelecida nos 
Estado membros da UE (e vice-versa) conti-
nuam a ser considerados residentes, sem 
qualquer interrupção. Para os cidadãos dos 
Estados membros da UE que estabeleçam re-
sidência no Reino Unido após 1 de Janeiro de 
2021, as regras serão aplicadas de acordo com 
onovo sistema de imigração britânico, termi-
nando a livre circulação de pessoas. 

O acordo deixa bem claro que, uma vez 
que o novo estatuto de residência no Reino 
Unido seja concedido aos cidadãos da UE, não 
será possível retirá-lo a não ser por motivos 
expressamente previstos. Isto é, os direitos 
serão vinculativos nos termos do direito in-
ternacional e diretamente invocáveis no Rei-
no Unido, que tenciona adotar legislação des-
tinada a incorporá-los na respetiva ordem ju-
rídica. 

O período de transição encerra novas nego-
ciações e, quanto mais se aprofundarem os 
detalhes técnicos da cisão, mais se com-
preenderá a efetiva dificuldade de retirar e 
reconstruir um "ovo independente" de uma 
"omeleta política, jurídica e económica" com 
mais de 40 anos. 
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Banco central reviu 
em baixa as previsões 
e aponta para ritmo de 
crescimento de apenas 
0,75% este ano

Banco de Inglaterra 
espera pior ano 
desde 2009

O Banco de Inglaterra (BoE) 
veio deitar um balde de água 
fria em algum otimismo que 
havia sobre o futuro da eco-
nomia britânica na última 
reu nião presidida pelo gover-
nador Mark Carney, realiza-
da esta semana, apenas um 
dia antes da concretização do 
‘Brexit’. Nas novas previsões, 
o quarto trimestre de 2019 foi 
de estagnação e 2020 vai ser 
marcado por um crescimento 
medíocre, inferior ao da zona 
euro. O BoE cortou a proje-
ção para 2020 de 1,3% para 
0,75% e reduziu o crescimen-
to previsto para os dois anos 
seguintes, apontando agora 
para 1,5% e 1,75%. O período 
crítico vai ser este ano, preci-
samente o ano de transição do 
‘Brexit’, que termina em 31 de 
dezembro de 2020.

A saída do Reino Unido con-
cretizou-se ontem, mas o país 
terá um período de transição, 
e só a partir de 2021 estarão 
em vigor as regras que irão 
definir as futuras relações com 
a União Europeia (UE), bem 
como a forma como a econo-
mia britânica se irá relacionar 
com os restantes países. Um 
cenário que será determinan-
te para avaliar os impactos 
económicos e, em particular, 
quais as consequências para a 
economia portuguesa. Segun-
do um inquérito da Schroders, 
52% dos investidores conside-
raram que o objetivo político 
de Boris Johnson até final des-
te ano é pouco realista. Os in-
quiridos acham que o país vai 
ficar numa espécie de “limbo”, 
em que as negociações para 
um novo acordo comercial não 
se irão fechar até final do ano.

O problema para os países 
fornecedores do Reino Uni-
do, como Portugal, é que as 
oportunidades que o cresci-
mento britânico possa abrir 
dependem do novo acordo 
comercial e da evolução da 
libra esterlina. A libra esteve 
em queda vertical até agos-

to do ano passado, quando 
quase chegou à paridade com 
o euro. A desvalorização foi 
de quase 20%. Desde o re-
ferendo, em junho de 2016, 
até hoje, a depreciação foi de 
10%, atenuando a depreciação 
inicial a partir do momento 
em que se tornou claro que 
o ‘Brexit’ não seria caótico 
(ver gráfico). Com uma libra 
mais fraca, as importações 
por parte das empresas bri-
tânicas tornam-se mais caras 
e o turismo dos britânicos ou 
os seus investimentos no ex-
terior mais dispendiosos em 
euros. Refira-se que mais de 
50% das importações britâni-
cas são oriundas da UE e que 
40% do investimento direto 
no estrangeiro se situam na-
quele espaço.

Apesar do ‘Brexit’, o Fundo 
Monetário Internacional es-
pera que a economia do Reino 
Unido cresça acima da média 
da zona euro até 2024. A dife-
rença na dinâmica de cresci-
mento entre a economia britâ-
nica e o conjunto da zona euro 
poderá ser de uma décima em 
2020 e ampliar-se para duas 
décimas daqui a quatro anos 
(ver gráfico). Esta previsão 
do FMI, avançada em Davos, 
aquando da atualização das 
previsões macroeconómicas, 
na semana passada, caiu como 
uma bomba e fez manchete 
nos tabloides britânicos. Em 
suma, os técnicos do FMI pre-
veem que nos primeiros anos 
de separação da UE o efeito 
do ‘Brexit’ não empurre a 
economia britânica para uma 
pedalada inferior ao coração 
da moeda única. O que, a con-
firmar-se, pode representar 
uma oportunidade para Por-
tugal, que tem no mais velho 
aliado o seu quarto mercado 
de exportação, numa altura 
em que se perspetivam ritmos 
de crescimento inferio res em 
dois dos nossos três principais 
clientes — França e Alemanha. 
No entanto, tudo irá depen-
der do tipo de acordo que for 
conseguido entre Londres e 
Bruxelas até final do ano.

Jorge Nascimento  
Rodrigues

economia@expresso.impresa.pt

Reino Unido continua  
a ser o principal emissor 
de turistas, pelo que  
a depreciação da libra  
é o maior risco

Portugal, 
o país do 
‘Brelcome’

Para minimizar o impacto do 
‘Brexit’, Portugal apressou-se 
no ano passado a criar um pla-
no de contingência que oferece 
aos ingleses isenção de vistos, 

emissor —, a CTP tem acom-
panhado de muito perto este 
dossiê.” O efeito mais temido 
é a desvalorização da libra. Em  
2018, as dormidas dos britâni-
cos caíram no país 5,3%, mas 
segundo o sector deveu-se mais 
às perturbações causadas pelas 
falências da Monarch, Nikki ou 
Air Berlin. Em 2019 já houve 
recuperação, com um aumen-
to de 1,3% nas dormidas até 
novembro, segundo o INE. E 
no Algarve até se assistiu a um 
crescimento na venda de casas 
devido ao ‘Brexit’, a par do re-
gisto de cavalos e de barcos nas 
marinas por parte de ingleses, 
com o objetivo de salvaguardar 
ativos em espaço europeu.

Como será em 2020? “Esta-
mos a trabalhar de uma forma 
responsável e inovadora, no 
sentido de conter o abranda-

mento do mercado britânico”, 
garante Francisco Calheiros, 
enfatizando a aposta dos em-
presários “na diversificação e 
estruturação da oferta, com 
novos produtos e serviços”, a 
par do trabalho em novas rotas 
e campanhas neste mercado. 
“Diria que é necessário fazer 
um esforço maior no que se re-
fere à promoção no Reino Uni-
do, e que traduza uma maior 
parceria entre o sector público 
e privado”, resume. “Por outro 
lado, há que continuar a inves-
tir no crescimento de outros 
mercados que possam com-
pensar uma evolução menos 
favorável da procura britânica, 
como os da América do Norte 
e Ásia, que apresentam grande 
potencial de crescimento.”

Conceição Antunes
cantunes@expresso.impresa.pt

corredores dedicados nos ae-
roportos, reconhecimento mú-
tuo das cartas de condução ou 
utilização do Serviço Nacional 
de Saúde. E também lançou a 
campanha ‘Brelcome’ (‘Brexit’ 
mais welcome, de bem-vindo), 
para assegurar que os turistas 
britânicos continuam a ser 
recebidos no país de braços 
abertos. “A decisão do Reino 
Unido de abandonar a União 
Europeia trouxe consequênci-
as para a economia britânica 
e para o comportamento dos 
cidadãos, no que se refere a 
opções de viagens”, nota Fran-
cisco Calheiros, presidente da 
Confederação do Turismo de 
Portugal (CTP). “Sendo o mer-
cado inglês fundamental para 
a atividade turística em Por-
tugal — em dimensão, conti-
nua o nosso principal mercado 

“Temos mais 11 meses  
de dores de cabeça”
Logística, taxas, libra e hard ‘Brexit’ ainda preocupam os empresários

Margarida Cardoso

E depois do dia ‘B(rexit)’? Para 
as empresas portuguesas, fazer 
contas ao impacto da saída do 
Reino Unido da União Euro-
peia nas exportações continua 
a ser “missão impossível” e 
nem o sector do vinho do Porto 
arrisca brindar ao futuro. “Es-
tamos apenas no fim do início 
de um processo que continua 
sob a marca da incerteza”, diz 
Adrian Bridge, diretor-geral 
do grupo The Fladgate Part-
nership. “Temos mais 11 meses 
de dores de cabeça pela frente 
e não sabemos qual a dimensão 
dessa dor”, acrescenta Rafael 
Campos Pereira, vice-presiden-
te da AIMMAP, associação da 
fileira metalúrgica.

Se a indefinição à volta do 
‘Brexit’ conduziu à quebra de 
6,7% nas exportações lusas 
para o país em 2019 (€3,4 mil 
milhões até novembro), 2020 
começa, mais uma vez, com 
sombras no horizonte, apesar 
do período de transição para 
negociar um acordo até dezem-
bro. Taxas, logística, cotação 
da libra, hipótese de hard ‘Bre-
xit’ se não houver acordo entre 
as partes até dezembro estão 
no topo das preocupações dos 
exportadores para o quarto 
maior cliente de Portugal. Mas 

há mais: o Reino Unido vai ne-
gociar livremente acordos com 
outros países, designadamente 
asiáticos, e pode haver impacto 
na competitividade lusa.

Como se lida com tudo isto? 
“Com gestão da incerteza e 
criatividade”, responde Adri-
an Bridge que tem 30% das 
vendas no país e em 2019 au-
mentou custos logísticos para 
arrendar mais espaço de ar-
mazéns no Reino Unido, ante-
cipar o envio de stock e evitar 

problemas no fim do ano, no 
pico da procura. Entretanto, 
as vendas do retalho caíram, 
o stock é maior do que o ha-
bitual, “a incerteza continua 
no ar e no final do ano tudo 
se pode agravar”, comenta. O 
grupo fechou o exercício com 
um aumento de 8% no volu-
me de negócio alicerçado no 
enoturismo e na distribuição, 
mas “no vinho do Porto houve 
quebra”, diz o empresário, já a 
trabalhar em novas soluções, 

como a atribuição de 15 cên-
timos por garrafa vendida à 
reflorestação do Douro, uma 
promoção sob a bandeira da 
sustentabilidade que trouxe 
um aumento de 40% nas ven-
das para um cliente inglês. 

No vestuário, “houve muitas 
encomendas suspensas nos úl-
timos meses”, sublinha César 
Araújo, presidente da associa-
ção sectorial ANIVEC e da Cal-
velex, que tem aqui um cliente 
de peso. Viu superfícies comer-
ciais fecharem sob a pressão da 
quebra do consumo e clientes 
preocupados com as questões 
alfandegárias, até porque a 
pauta aduaneira provisória dos 
ingleses apontava para taxas 
de 12% em muitos artigos têx-
teis. Agora, é preciso colocar 
no destino final encomendas 
que eram entregues a partir 
de clientes ingleses, ir abrindo 
novas portas nos EUA, Canadá, 
Rússia, negociar em euros, diz.

A quebra nos têxteis come-
çou em 2016, com o referen-
do do ‘Brexit’, e soma, desde 
então, €34 milhões (- 8%). No 
calçado, a quota deste desti-
no derrapou de 20% para 6% 
(€100 milhões) nos últimos 
anos.

Quanto ao sector automóvel, 
o clima continua a ser de apre-
ensão. “A produção no Reino 
Unido caiu 14% em 2019 e as 

nossas vendas para lá caíram 
10%”, resume José Couto, pre-
sidente da associação sectori-
al AFIA. Fala-se da saída de 
produtores, descontinuidade 
de modelos, condicionamen-
tos logísticos. E foi proposto à 
UE “um acordo especial” para 
agilizar o trabalho do sector. A 
Caetano Bus, na lista das 50 
maiores exportadoras lusas 
para o país, tem garantida a 
encomenda de 34 autocarros 
elétricos para Londres este 
ano, mas também fala do 
“quadro de incerteza” sobre 
o enquadramento legal do 
‘Brexit’. 

No caso da metalurgia, cam-
peã das exportações, o cenário 
é de desaceleração desde 2016, 
apesar de os dois últimos anos 
terem sido de crescimento no 
Reino Unido, com novembro 
de 2019 a fechar no patamar 
dos €1,3 mil milhões, garantin-
do duplicação de valores desde 
2011. E José Manuel Fernan-
des, da Frezite, é um empresá-
rio pronto a arriscar uma nota 
de otimismo: faz ferramentas 
de corte de alta precisão e co-
meça a ter clientes que se “li-
mitavam a importar para mon-
tar no país, mas agora, querem 
produzir lá e podem potenciar 
parcerias interessantes com 
empresas locais”.

mmcardoso@expresso.impresa.pt 

Sector do vinho 
do Porto fala de 

“gestão da incerteza 
e criatividade” para 
continuar a encher  

os copos dos ingleses  
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A produção automóvel 
no Reino Unido caiu 
14%. As vendas de 
componentes para o 
país caíram 10%. Sector 
quer acordo especial
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Como as 
empresas 
exportadoras se 
estão a preparar 
para o ‘Brexit’ E13
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Montijo: patrões 
querem obras já
As Confederações do Turis-
mo, do Comércio e Serviços, 
Empresarial de Portugal, dos 
Agricultores e da Construção 
e do Imobiliário juntaram-se 
para apelar ao Governo que 
“inicie sem mais demoras” as 
obras no aeroporto do Mon-
tijo, na sequência da recente 
decisão favorável da Agência 
Portuguesa do Ambiente.

Azeredo Lopes  
depõe no Tribunal
O ex-ministro da Defesa vai 
ser ouvido pelo juiz Carlos 
Alexandre no tribunal de 
Monsanto, na próxima se-
gunda-feira, no âmbito do 
caso de Tancos. Azeredo é 
um dos principais acusados 
no processo que investiga o 
furto do material de guerra.

Governo consegue 
mais €600 milhões
Apesar de já ter esgotado o 
orçamento de fundos para 
apoiar o investimento empre-
sarial no atual quadro comu-
nitário 2014-2020, o Governo 
arranjou forma de financiar 
uma última vaga de concur-
sos para os empresários que 
ainda precisam destes em-
préstimos e subsídios a fundo 
perdido para concretizarem 
projetos de investimento de 
norte a sul do país.

24h

Passos na 
reserva para 
o futuro  
do PSD P8

Ventura 
apaga 
Direitos do 
Homem P14

Lisboa  
sem rastreio  
de cancro 
da mama P27

NA ZONA PROIBIDA, 
A FUGIR DA MORTE
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Reportagem na China, no epicentro  
do surto. Poucos países estão preparados 
para epidemias. Economia mundial  
já se ressente. Saiba tudo sobre o vírus 
que está a alarmar o mundo P6

Rio admite 
imposto para 
pagar baixa 
do IVA da luz

Acordo com BE está 
a ser equacionado e 
compensação pode passar 
por imposto verde. Costa  
e Marcelo preocupados P8

“Chicão” pede  
reunião com 
comunidade 
judaica

Abel Matos Santos 
chamou “agiota de judeus” 
a Aristides. Há pressões 
para que se demita,  
mas líder segura-o P10

Isabel dos Santos 
negoceia devolução 
de dinheiro a Angola
Rui Pinto Provas 
ilegais não travam 
investigação P18

EuroBic Futuro  
do banco nas mãos 
de Fernando Teles E8

€100 milhões China 
pode ter de pagar a 
Isabel dos Santos P19

APP CAIXADIRECTA
“Olá, eu sou a Caixa. Em que posso ser útil?” 
FALE COM A SUA NOVA ASSISTENTE DIGITAL DA APP CAIXADIRECTA.
O FUTURO É SIMPLES, PORQUE É NA CAIXA. SAIBA MAIS EM CGD.PT

Amar no
século XXI

PUB
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Bares de Albufeira deverão sofrer uma redução horário, fechando às 03h00 

PORMENORES 

Consulta pública 
A proposta de alteração do re-
gulamento dos horários de fun-
cionamento dos estabelecimen-
tos comerciais e de prestação 
de serviços está em consulta 
pública durante este mês. Os in-
teressados podem apresentar 
contributos à autarquia. 

Queixas de ruído 
O funcionamento de alguns ba-
res tem gerado queixas devido 
ao ruído, sobretudo durante a 
época de verão. Albufeira con-
centra um elevado número de 
estabelecimentos do género, 
nomeadamente na zona da Oura 
e na Baixa da cidade. 

ALBUFEIRA 

Bares vão fechar mais cedo 
ALTERAÇÃO O  Horário 
de encerramento é 
reduzido uma hora 

JOSÉ CARLOS EUSÉBIO 

O
s bares de Albufeira vão 
ter tu-na redução de horá-
rio de funcionamento, 

segundo está previsto numa 
proposta que foi aprovada pela 
autarquia local e que se encon - 
tra atualmente em fase de con - 
sulta pública. 

O documento prevê que os 
bares, pubs e outros estabeleci -
mentos semelhantes existentes 
no principal concelho turístico 
do Algarve passem a encerrar as 
portas às 03h00, enquanto nes -
te momento podem manter -- se 
em funcionamento até às 
04h00. O horário de abertura 
também é alterado, passando 
das 09h00 para as 10h00. 

Contactado pelo CM, José Car 
los Rolo, presidente da autor - 
guia, explica que a medida pro-
posta tem como pri ncipal obje-

  

tivo "minorar os problemas re-
lacionados com o ruído". O au - 
tarca lembra que o assunto tem 
sido motivo de "muita discus-
são ao longo dos anos". 

Refira-se que os únicos esta - 
belecimentos que poderão fun-
cionar durante toda a noite, até 
às 07h00, são as discotecas e 
clubes noturnos. Mas é exigido  

que "detenham antecâmara na 
porta de entrada", estejam 
equipados com sistema de "vi 
deovigilância" e tenham "iso-
lamento para o exterior". o 
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OPERAÇÃO ÉTER 

Justiça evita 
libertação 
de Melchior 
El Um juiz de instrução or-
denou nova separação de 
processos na Operação Éter, 
ligada ao Turismo do Porto e 
Norte de Portugal (TPNP), 
mandando julgar autono-
mamente o ex-presidente 
daquela entidade, Melchior 
Moreira, um expediente 
processual para o manter 
preso preventivamente. 

Isto até porque Melchior 
não requereu instrução, ao 
contrário de 19 dos 29 acusa-
dos no caso relacionado com 
viciação de procedimentos 
de contratação pública. e 
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Operação Éter 

Melchior julgado em separado 

JULGADO 
AUTONOMAMENTE 
Um juiz de instrução do 
Porto ordenou nova 
separação de processos na 
Operação Éter, com o 
objetivo de julgar 
autonomamente Melchior 
Moreira, antigo presidente 
do Turismo do Porto e 
Norte de Portugal (TPNP). 

PERMANECE 
EM PREVENTIVA 
Esta separação de 
processos permitirá manter 
o arguido em prisão 
preventiva. Melchior Moreira 
preparava-se para sair em 
liberdade no dia 24 de 
fevereiro, devido ao fim do 
prazo de prisão preventiva. 

IMPOSSÍVEL 
DE OUTRA FORMA 
Num despacho, datado de 
22 de janeiro, o mesmo juiz 
reconhece que de outro 
modo seria impossível evitar 
a libertação de Melchior 
Moreira, a 24 de fevereiro. 

PRESO HÁ DOIS ANOS 
E A CONTAR 
O antigo presidente do 
TPNP estava já sujeito à 
medida de coação mais 
gravosa desde o dia 25 de 
fevereiro de 2018, uma 
semana após ser detido 
pela Polícia Judiciária. Com 
esta separação, é possível 
prolongar a sua pena de 
prisão preventiva até dois 
anos e meio. 
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SOBE 
TIAGO 
LOPES 
CMDT. SAPADORES LISBOA 

1  11111°  

Operacionais dos 
Sapadores Bom-
beiros de Lisboa 
resgataram duas 
mulheres encur-
raladas pelas 
chamas no 9Q an-
dar de um prédio. 

O DESCE 
MELCHIOR 
MOREIRA 
EX-PRES. TURISMO PORTO  

Antigo presidente 
do Turismo do 
Porto e Norte vai 

ser julgado à par-
te, no âmbito da 
operação Éter, 
continuando em 
preventiva. 
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Opinião

omos um país muito original: 
agora há quem esteja preocupa-
do por o Turismo poder ter de-

masiado peso na economia.
Já não é só o excesso de turistas, a 
pressão sobre centros urbanos e os 
recursos ambientais e a desvaloriza-
ção da sua importância económica e 
social, mas a preocupação «patrióti-
ca» com o risco de se poder tornar no 
setor «mais importante» e até único, 
com uma economia totalmente de-
pendente dele. Tipo Maldivas.
Falso. Esse não é nem deve ser o ob-
jetivo estratégico de Portugal.
É necessário desmontar este insidio-
so alarmismo. 
Portugal não tem «turismo a mais», 
tem é outros setores a menos e essa 
realidade não se resolve menospre-
zando e desacreditando o setor.
Nada de original. São conhecidas as 
diferentes sensibilidades e opiniões 
sobre o Turismo. Têm origens e moti-

O Turismo - não devemos ter receio de 
repetir - é o principal setor exportador 
de Bens e Serviços de Portugal, atin-
gindo 18 mil milhões de euros. Trata-
-se de consumo de bens e serviços de 
22 milhões de turistas estrangeiros 
que visitaram Portugal e que corres-
pondem a exportações, sem custos 
de transporte. Um contributo único 
para o saldo da balança comercial. 
Os que têm dúvidas sobre o papel do 
Turismo na Economia deveriam, além 
dos contributos críticos, mobilizar es-
forços para reforçar os outros setores 
de Bens e Serviços da economia. 
Os que acham que há excesso de peso 
do Turismo no PIB nacional deveriam 
lutar não para fazer diminuir o Turis-
mo, mas para aumentar o peso dos 
outros setores de Bens e Serviços.
Que fique bem claro, senhores céticos: 
O Turismo é um dos principais se-
tores da Economia portuguesa, um 
setor estruturante que abrange to-
das as regiões do continente e ilhas. 
É uma «constelação de atividades» 
que anima e dinamiza muitos outros 
setores da economia, para além do 
alojamento e da restauração. 
A Economia portuguesa não pode 
prescindir deste contributo, mas 
também não pode - nem quer - ficar 
dependente deste setor.
O conjunto da economia portuguesa 
e o próprio Turismo necessitam do 
contributo de todos os setores pro-
dutivos de Bens e Serviços.  
Portugal não tem Turismo a mais. 
Tem os outros setores a menos.
Nota: o Brexit está aí. Os turistas bri-
tânicos gastaram em Portugal 3100 
milhões de euros até nov. de 2019. 
São o 1º mercado emissor: 18% do 
total das receitas. Turismo a mais? P

TURISMO - Importante
Não único 
Vítor Neto
Empresário e Gestor, presidente do NERA, Associação Empresarial da Região do Algarve

vações diferentes, de natureza social, 
cultural e política, e uma raiz ideoló-
gica de fundo que vem já do século 
XIX, em que setores, por razões de eli-
tismo social, não toleram a presença 
incómoda das «massas» invasoras.
Podemos dizer que em Portugal tem 
vindo a reforçar-se uma opinião ge-
ral positiva sobre o Turismo, sendo 
certo que continuam a existir opini-
ões negativistas - temas não faltam 
- ainda que diferenciadas, e nem 
sempre com objetivos claros. 
Só que o Turismo transformou-se na 
maior movimentação humana à es-
cala mundial. Estamos a falar de 1500 
milhões de turistas mundiais que em 
2019 atravessaram fronteiras (mais 
de metade escolheram a Europa). É 
o 3º setor económico a nível mundial. 
Representa 10% do PIB, 7% das ex-
portações, 10% do emprego. 
Pormenor: os principais destinos tu-
rísticos no mundo são os países mais 
desenvolvidos e ricos do mundo, 
sendo o 1º os EUA.

E Portugal?
O Turismo é hoje um dos setores 
mais importantes da economia por-
tuguesa. E o seu peso não resulta 
apenas de uma conjuntura favorável 
dos últimos anos, como alguns pre-
tendem fazer crer, mas do trabalho 
de diversificação e ampliação da 
oferta em todas as regiões e do in-
vestimento. De várias décadas. 
O Turismo em Portugal possui uma 
base estrutural económica e social 
consistente. O Turismo contribui para 
7% do VAB e para 14,6% do PIB nacio-
nal (2018). O Turismo dá vida a mais 
de 100 mil empresas e gera 400.000 
postos de trabalho. Não caiu do céu.

Portugal não tem 
«turismo a mais», 
tem é outros 
setores a menos 
e essa realidade 
não se resolve 
menosprezando e 
desacreditando o 
setor. 

...

S
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RTP 1

 	Duração: 00:05:06

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 84727738

 
03-02-2020 07:00

1 1 1

Surto de coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3c4bd3b2-8dfe-4969-9334-

8c1ef0c0a47a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
- Vão ser conhecidos esta manhã os resultados das análises às 20 pessoas que chegaram a Portugal
vindas da China. Os testes laboratoriais servem para despistar o coronavírus.
- Os 20 repatriados concordaram em ficar em isolamento nos próximos 14 dias.
- O anúncio de que os 20 repatriados portugueses vão ficar de quarentena foi feito pela ministra da
Saúde - declarações de Marta Temido.
- A viagem do grupo de repatriados durou quase 20 horas.
- A diretora-geral de Saúde explica que para já não haverá rastreio aos passageiros que cheguem aos
aeroportos nacionais - declarações de Graça Freitas.
- Os turistas chineses que viajaram para Ponta Delgada não apresentam sintomas do coronavírus.
- Já morreu uma pessoa infetada com o coronavírus fora da China.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-02-03 08:00
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-02-03 09:00
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-02-03 07:00
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-02-03 08:00
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-02-03 09:00
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Antena 1

 	Duração: 00:01:33

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 84732710

 
03-02-2020 11:02

Jato proveniente da China aterrou em Ponta Delgada

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=74e689d7-57bd-4950-90b1-

c2208f08908a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um avião a jato proveniente da China aterrou em Ponta Delgada, depois de ter sido recusado em
vários aeroportos. O aparelho trouxe para Portugal 11 pessoas que ficaram hospedadas num hotel de
Ponta Delgada. São turistas que estavam a efetuar uma viagem à Islândia. Foram impedidos de
desembarcar em pelo menos dois aeroportos, mas nos Açores saíram tranquilamente do aeroporto e
foram para um hotel.
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RTP 3

 	Duração: 00:01:14

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 84731352

 
03-02-2020 10:04

1 1 1

Surto de coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b90a4c15-e56e-4dd9-bf65-

cb816db58af6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os turistas chineses que chegaram a Ponta Delgada não têm sintomas de coronavírus. As autoridades
de saúde regionais informam também que nenhum dos viajantes é proveniente da cidade chinesa de
Wuhan.
Declarações de Graça Freitas.

 
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2020-02-02 00:16
 RTP 3 - 3 às... , 2020-02-03 11:10
 RTP 1 - Jornal da Tarde , 2020-02-03 13:07
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-02-03 12:03
 RTP 3 - 3 às... , 2020-02-03 14:00
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RTP 1

 	Duração: 00:00:36

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 84736667

 
03-02-2020 14:01

1 1 1

Avião chinês nos Açores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9aa9d7e6-55e3-4527-8a42-

c4fc69afb8aa&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Já partiu dos Açores o avião com 11 passageiros chineses que tinha chegado sábado. A aeronave
privada tem como destino França. Os turistas chineses chegaram a Ponta Delgada no sábado passado.
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Antena 1

 	Duração: 00:01:59

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 84738826

 
03-02-2020 16:04

Dessalinização da água do mar no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cb70e05b-0ccf-4f07-a7f5-

9d6c04408d29&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve poderá avançar em breve com a dessalinização da água do mar para combater os efeitos da
seca prolongada. O ministro do Ambiente promete novidades para Março, altura em que o plano
hídrico para a região volta a estar em cima da mesa.
Declarações do ministro Matos Fernandes, de António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal.
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TVI 24

 	Duração: 00:01:33

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 84738618

 
03-02-2020 15:43

1 1 1

Combate à seca no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9fe49f4d-7e43-41d3-968f-

23c0a1301bef&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo admite retirar o excesso de sal na água para combater a seca no Algarve. As reservas
estão em baixo.
Declarações de João Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e Ação Climática.
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Antena 1

 	Duração: 00:07:12

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 84736361

 
03-02-2020 13:16

Fundo ambiental para os municípios

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8fe4af4a-d82c-48e6-961c-

db61589a5af1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ministro do Ambiente considera positiva a possibilidade de os municípios poderem vir a dispor e
gerir um fundo ambiental, para ser utilizada em situações de crise resultantes de fenómenos extremos
e cada vez mais frequentes. A ideia partiu do presidente da Câmara de Loulé. O ministro Matos
Fernandes admite que a adesão voluntária por parte dos municípios a esta bolsa financeira para
situações de crise, terá que passar pela Assembleia da República.
Declarações do ministro Matos Fernandes, de Vítor Aleixo, autarca de Loulé.
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SIC

 	Duração: 00:03:15

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 84736370

 
03-02-2020 13:34

1 1 1

Reabertura da Linha do Douro até Espanha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e0079150-60e5-4b36-a498-

845a58256973&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É cada vez maior ou o movimento a exigir que a ligação de comboio do Douro até Espanha seja
retomada. Já foi entregue no Parlamento uma petição com mais de 13 mil assinaturas, o que obriga os
deputados a debaterem o tema. Os autores da petição lembram que a ligação ferroviária é vital, por
exemplo para o turismo.
Comentários de José Manuel Gonçalves, Presidente da CM de Peso da Régua; António Marquez Filipe,
Presidente da Liga dos Amigos do Douro Património Mundial.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal das Duas , 2020-02-03 14:21
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Supremo proíbe AL 
em condomínio no Porto 
Tribunal diz que alojamento local é um ato de natureza comercial e não 
pode ser efetuado em fração inscrita como habitação no título constitutivo 
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Título constitutivo do prédio, na esquina da Rua das Fontainhas, consta de escritura pública outorgada em zoo8 

.11 

ls 

Tiago Rodrigues Alves* 
tiago.alves@jn.pt 

ECLS:;_.:  O Supremo Tribu-
nal de Justiça (STJ) confir-
mou a proibição da explora-
ção de Alojamento Local 
(AL) num condomínio na 
zona das Fontainhas, Porto. 

Segundo o acórdão a que o 
JN teve acesso, o AL é uma 
"atividade objetivamente 
comercial" e, como tal, não 
é admitido quando o título 
constitutivo da propriedade 
horizontal só prevê o fim 
"habitação" para a fração. 

O dono de um apartamen-
to na Rua das Fontainhas ti-
nha recorrido para o STJ de 
uma decisão da Relação do 
Porto que o proibira de ex-
plorar AL. Citando um acór-
dão em sentido contrário do 
mesmo tribunal, o recorren-
te solicitou ao STJ que clari-
ficasse esta questão. 

A 23 de janeiro, o acórdão 
assinado pelos conselheiros 
Mário Tomé Soares Gomes, 
Maria da Graça Trigo e Ma-
ria Rosa Tching determinou 
que "não havendo no título 
constitutivo da propriedade  

horizontal permissão [para 
explorar AL numa fração 
autónoma destinada a habi-
tação] tal utilização mostra-
-se 'ilegal' e deve cessar 
'imediatamente—. O dono 
tinha alegado que a proibi-
ção violaria o recente regi-
me jurídico do AL, bem 
como a garantia do direito à 
propriedade privada. Os ar-
gumentos não colheram. 

AL É ATIVIDADE COMERCIAL 
O acórdão considera que, "à 
luz de uma interpretação 
atualista do n." 2 do Código 
Comercial", o AL pode ser 
considerado como "objeti-
vamente comercial". Logo, 
se a fração estiver registada 
como habitação, o AL con-
substancia um "uso diverso 
do fim a que a mesma se 
destina" e, como tal, ilegal. 

O STJ rejeita que o AL seja 
equivalente ao arrenda-
mento urbano. Desde logo, 
este último é "mais perso-
nalizado e de tendencial es-
tabilidade"; o outro "envol-
ve sucessivos e diversos uti-
lizadores e é volúvel e disse-
minado".  

Por outro lado, o arrenda-
mento é "uma cedência de 
gozo temporário de uma 
coisa". Já no AL, "o hospe-
deiro não dá o gozo da coi-
sa, mas apenas presta, atra-
vés dela, utilidades especí-
ficas como dormida e aco-
modação". 

Os conselheiros lembram 
que o regime do AL não im-
plicou "a derrogação ou 
compressão dos meios de 
tutela cível dos condómi-
nos constantes do estatuto 
da propriedade horizontal 
plasmados no Código Ci-
vil". Pelo que os condómi-
nos têm o direito de se 
opor a uma utilização ilíci-
ta. E essa proibição não 
atenta contra a proprieda-
de privada. 

Aliás - garante o acórdão -
ela encontra "cabal justifi-
cação" na lei pois o proprie-
tário pretendia, sem autori-
zação dos restantes condó-
minos, utilizar a sua fração 
"para fim diverso do que lhe 
é destinado, mormente 
pelo título constitutivo da 
propriedade horizontal". 
com NÉrsoN MORAIS 

OUTRO ACÓRDÃO 

STJ já tinha 
chumbado AL em 
prédio na Arrábida 
Em novembro de 2019, o 
STJ já tinha recorrido ao 
título constitutivo para 
banir o AL num condo-
mínio de luxo, na margi-
nal do Porto. O acórdão 
teve em conta as regras 
do título constitutivo do 
edificio que proibiam 
expressamente a presta-
ção de serviços nas fra-
ções destinadas à habita-
ção e, por isso, conside-
rou ilegal o AL. A decisão 
frisava que o título cons-
titutivo, mais ainda com 
regulamento incluído, 
permitia aos comprado-
res saberem com exati-
dão o estatuto do imóvel 
e que ele se manterá 
pois o título constituti-
vo só pode ser alterado 
com o acordo de todos os 
condóminos. 
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Lisboa é a região com maior número de Vistos Gold

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=75d4a804-de25-438c-b80a-

a17777a27aba&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Lisboa é a região com maior número de Vistos Gold atribuídos através da compra de imóveis, desde
que este instrumento foi criado.
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Avenida Almirante Reis vai perder uma via de trânsito e ganhar uma ciclovia 

Oposição critica 
restrições ao 
trânsito na Baixa 
Vereadores na Câmara de Lisboa contestam 
"centralização" da medida para reduzir poluição 

Sofia Cristino 
locais@jn.pt 

REAÇÃO  A Oposição na Câ-
mara de Lisboa criticou os 
projetos da Autarquia para 
reduzir as emissões de dió-
xido de carbono na capital. 
O vereador do PSD, João Pe-
dro Costa, e a vereadora do 
PCP,AnaJara, dizem que as 
medidas são centradas ape-
nas numa parte da cidade. 
O vereador do CDS, João 
Gonçalves Pereira, quer co-
nhecer os estudos que sus-
tentam as decisões avança-
das pelo presidente da Câ-

  

mara de Lisboa. 
Fernando Medina anun-

ciou anteontem, na apre-
sentação da nova Zona de 
Emissões Reduzidas (ZER) 
Avenidas/Baixa-Chiado, vá-
rias transformações na Ave-
nida da Liberdade e centro 
histórico. Entre estas, está o 
condicionamento do trânsi-
to automóvel nesta zona da 
cidade, que passará a ser ex-
clusivo para residentes, por-
tadores de dístico e veículos 
autorizados, entre as 6.30 
horas e a meia-noite, a par-
tir de agosto. 

O vereador do PSD na Câ-

  

mara, João Pedro Costa, re-
ceia que esta restrição vá 
"gentrificar" esta parte da 
cidade, uma das zonas de 
Lisboa que perdeu mais mo-
radores nos últimos anos. 

"PARQUE PARA TURISTAS" 

"Temo que a Baixa se trans-
forme num parque temáti-
co de recreio, para turistas e 
estrageiros residentes com 
vistos gold que passam 
umas semanas por ano na 
cidade", critica. O vereador 
social-democrata considera 
ainda a proposta "injusta e 
segregadora" porque "serve  

apenas uma minoria, que 
não mora em Lisboa". 

Ana Jara, vereadora do 
PCP, também está preocu-
pada com "uma possível 
exclusão de outras áreas" 
da capital. "Lisboa tem ín-
dices de poluição altíssi-
mos, não só no centro, mas 
em várias zonas", obser-
vou. A autarca comunista  

lamenta que o município 
tenha "ideias de planea-
mento da cidade que con-
tradizem a ideia de melho-
rar a qualidade do ar". En-
tre estas, estão o Terminal 
de Cruzeiros, "uma grande 
fonte de poluição planeada 
para o centro da cidade" e a 
expansão do aeroporto. 

Já o vereador do CDS, João  

Gonçalves Pereira, diz que o 
partido "não vai reagir im-
pulsivamente". "Ouvimos 
muita propaganda, agora te-
mos de perceber o que sus-
tenta esta decisão a nível de 
estudos", explicou o autar-
ca. Tal como os restantes 
membros da oposição, la-
menta ainda não ter tido 
acesso à proposta.* 
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3000 
CORTIÇA. O turismo indus-
trial no segmento da corti-
ça registou 3000 visitan-
tes em 2019, sendo o dobro 
de 2018, segundo a asso-
ciação setorial 
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Na era da economia global, quando 
a segunda maior economia mundial  
adoece todas as outras são contagia-
das. O coronavírus, que pós a China 
de cama, ameaça mais do que a saú-
de de quem ali vive ou tem contac-
tos. No caso de Portugal, estão em 
causa milhões de euros em exporta-
ções, os negócios de empresas que 
têm Pequim como mercado, o for-
necimento de setores aqui sediados. 

Mármores, granitos e outras pe-
dras, pastas celulósicas e papel,  

máquinas e aparelhos ou automó-
veis de passageiros foram os prin-
cipais produtos que saíram para o 
Oriente no ano passado, num vo-
lume de vendas que chegou aos 
553 milhões de euros entre janeiro 
e novembro (menos 10% do que 
um ano antes), enquanto de lá vie-
ram máquinas e aparelhos, metais 
comuns e matérias têxteis - e che-
garam em quantidade, sobretudo 
para abastecer indústrias, fazendo 
aumentar as importações em 26%  

nesses primeiros 11 meses, para 2,7 
mil milhões. 

É este volume de negócios e tro-
cas que o coronavírus poderá que-
brar. Os primeiros casos foram de-
tetados em dezembro, em Wuhan, 
a capital da província de Hubei, 
onde vivem 11 milhões de pessoas, 
e desde então tem paralisado cida-
des inteiras. Sendo o vírus trans-
missível por ar, o surto já fez mais 
de 200 vítimas mortais e contagiou 
milhares, tendo alastrado a pelo  

menos 20 países. Os efeitos de um 
shutdown desta dimensão na pro-
dução chinesa estão ainda por con-
tabilizar - tudo dependerá da real 
gravidade da doença, da intensidade 
e velocidade do contágio e do tra-
tamento e do tempo de paragem 
laboral em que isso se traduzirá. 
E se, devido às celebrações do Ano 
Novo Lunar neste mês de janeiro, 
já era previsto que várias fábricas da 
região estivessem paradas, o pro-
longamento da pausa festiva orde-
nado pelo governo de Pequim quan-
do o número de casos começou a 
crescer não é - por nenhum motivo 
- uma boa notícia. 

"Há o risco de os encerramentos 
serem alargados. E, mesmo quan-
do a produção for retomada, as fá-
bricas podem não ser capazes de 
manter os níveis de produção", 
avisam Piya Sachdeva, economista, 
e Azad Zangana, estratega e eco-
nomista sénior para a Europa da 
Schroders. Os efeitos "sobre a pro-
cura são significativos para a Chi-
na, mas têm potencial para afetar 
tanto ou mais a economia mun-
dial, causando perturbações nas 
cadeias de fornecimento. A época 
em que este surto surge é particu-
larmente infeliz, já que coincide 
com as celebrações do Ano Novo 
chinês - principal evento anual de 
migração de pessoas, com milhões 
a viajar, fazendo que seja proble-
mático conter o vírus", explicam. 

No curto prazo, as limitações 
impostas às viagens e os receios da 
população "vão provavelmente re-
duzir a procura das famílias chine-
sas, bem como o turismo. Com um 
potencial atraso no regresso à nor-
malidade, há o risco de Pequim 
crescer abaixo dos 6% ". Tendo em 
conta que "o resto do mundo só 
consegue neste momento níveis 
de crescimento moderados, a China 
é agora mais importante do que 
nunca para a economia mundial -
e as potenciais perturbações nos 
próximos meses são preocupantes 
nessa mesma medida". 

Eurico Brilhante Dias, secretário 
de Estado da Internacionalização, 
admite que o cancelamento das li-
gações à China "terá seguramente 
impacto". "Num momento de in-
certeza, há empresas e cidadãos 
que vão atrasar decisões e isso tem 
sempre impacto económico. Quan-
to mais rapidamente ultrapassar-
mos esta fase mais rapidamente 
poderemos recuperar." 

O responsável acrescenta que as 
"empresas portuguesas percebem 
que isto é uma questão contex-
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tual" e quem aposta na China não 
deixará cair este mercado. "Agora 
temos um momento de paragem 
das atividades. Esperamos o mais 
rapidamente possível voltar a reto-
má-las." Difícil é ainda perceber 
quando isso poderá acontecer. 

Comércio a meio-gás 
"Ainda é cedo para avaliar impac-
tos, mas estamos a acompanhar a 
situação", declarou ao Dinheiro 
Vivo Rui Lopes Ferreira, CEO do 
SuperBock Group. A China é o 
principal mercado externo para a 
cervejeira portuguesa, mas mesmo 
que lhe custe uma boa fatia de re-
sultados a empresa já reagiu à 
emergência de saúde. "Solicitámos 
o regresso temporário dos nossos 
colaboradores, por precaução; es-

 

5.4PRESA 

Vírus chinês 
põe 550 milhões 
de exportações 
portuguesas 
de quarentena 

O surto que começou num mercado local, numa 
província no centro da China, tem efeitos à escala 
global. As consequências económicas do 
coronavírus, num momento que é o mais intenso 
em consumo e viagens naquele país, são ainda 
imprevisíveis mas já se antecipa uma quebra 
no PIB chinês. Com fábricas fechadas e viagens 
controladas, tal como o vírus, os seus efeitos não 
ficarão dentro de fronteiras. Texto: Ana Laranjeiro e Cátia Rocha 

.  •  y 
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tando no Ano Novo chinês já há 
uma alteração natural na operação 
no mercado." 

Como a SuperBock, nos últi-
mos dias várias empresas anuncia-
ram medidas para proteger traba-
lhadores e clientes. O Facebook 
determinou a suspensão de todas 
as viagens para a China que não 
sejam essenciais e pediu aos fun-
cionários que estiveram no país 
para trabalhar a partir de casa. A gi-
gante do comércio eletrónico Ali-
baba, a Novartis e a Volkswagen fi-
zeram o mesmo. A chinesa Ten-
cent alargou o período de férias, 
que terminaria a 2 de fevereiro, 
até 9, e a Alphabet, dona da Goo-
gle, encerrou temporariamente os 
escritórios em Pequim, Hong Kong 
e Taiwan. 

O impacto económico dessas 
medidas está por apurar, mas se re-
cuarmos a 2003 e à comparável 
epidemia de SARS (síndrome res-
piratória aguda grave), vemos que 
a taxa de crescimento do PIB chi-
nês abrandou entre março e junho 
de 11% para 9%. Nesse tempo, a 
doença foi rapidamente contida e 
consequentemente o crescimento 
recuperou. "Agora, dependerá de 
quão rápido o surto possa ser con-
tido, mas esperamos já impacto si-
gnificativo no retalho, porque o ví-
rus surge no principal período de 
consumo, o Ano Novo chinês", in-
dica Janet Mui, economista da Ca-
zenove Capital, do universo Schro-
ders. "Antecipamos uma perturba-
ção significativa na atividade in-
dustrial e comercial", diz. "O medo 
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de contágio pode atenuar a procura, 
impactando o turismo, as viagens, 
ocomércio e os serviços nos países 
afetados", considera Atsi Sheth, 
diretor-geral da agência Moody's. 
E lembra: "O fardo sobre o setor da 
saúde dos países envolvidos tam-
bém poderá aumentar." 

Turismo e aviação 
Se esta altura do ano é uma das 
mais populares para viagens na Chi-
na, após recomendações das auto-
ridades em Pequim várias compa-
nhias renderam-se à evidência de 
ter de aplicar medidas (mesmo que 
signifiquem perdas). A British 
Airways cancelou todas as ligações 
ao país; United Airlines, Air Cana-
da, Taiwan's China Airlines, Jetstar 
Asia, Korean Air e IndiGo cancela-

 

MWC Feira 
tecnológica sem 
impacto nos registos 
A poucas semanas do Mobile 
World Congress, evento dedi-
cado à área dos smartphones 
e produtos móveis, a organiza-
dora GSMA garante estar "a 
monitorizar e a averiguar o 
potencial impacto do corona-
vírus" na edição deste ano. 
De 24 a 27 de fevereiro, o 
evento de Barcelona prepara-
-se para receber mais de cem 
mil pessoas, de 200 nacionali-
dades. A organização garante 
que o evento "continuará como 
planeado", indicando que "não 
houve um impacto nos regis-
tos até agora". Ao longo dos 
últimos anos, a presença de 
expositores chineses no evento 
tem crescido. Com a imposi-
ção de restrições nas viagens, 
a organização aponta que está 
a preparar apoios para "os ex-
positores que não consigam 
viajar" até Barcelona, disponi-
bilizando uma equipa de apoio 
técnico para o efeito. 
Com uma grande concentra-
ção de participantes no evento, 
a organização irá disponibili-
zar "produtos de desinfeção 
em todos os espaços e a im-
plementar outras medidas 
que estejam de acordo com 
as recomendações da cida-
de". A GSMA avança ainda 
que irá aumentar o número 
de médicos nos espaços do 
evento, na véspera e ao longo 
do MWC. 

ram alguns voos. E a TAP não tem 
voos diretos para a China mas já 
confirmou estar "a acompanhar a 
situação" e "preparada para reagir 
em caso de necessidade". 

Várias cadeias de hotéis inter-
nacionais na China estão tam-
bém a permitir que os seus clien-
tes cancelem ou adiem reservas 
sem custos, numa altura em que 
grande parte dos operadores turís-
ticos europeus, de acordo com a 
Reuters, cortou as viagens para 
este destino e alguns operadores 
chineses até estão a reembolsar os 
clientes. 

Atrasos no automóvel. 
Com forte presença industrial, a 
cidade de Wuhan teve um PIB de 
1,48 biliões de yuans (192 mil mi-

  

lhões de euros) em 2018, ano em 
que o de Portugal inteiro somou 
203 mil milhões. As fábricas de 
construtoras automóveis conquis-
tadas pela província de Hubei nos 
últimos anos - da Dongfeng à Hon-
da, Grupo PSA (Peugeot e Citroën) 
e General Motors - pesa muito 
nessa equação. 

Com uma fábrica na região de 
Xangai, onde produz o Model 3 -
os primeiros carros desta unidade 
chegaram ao mercado no início 
do ano -, a Tesla assume que os 
atrasos na produção já são notó-
rios. "Nesta altura, esperamos um 
atraso de uma semana a uma se-
mana e meia para retomar a pro-
dução da construção do Model 3 
em Xangai, devido à imposição do 
governo de encerrar a fábrica", ad-
mitiu nesta semana o diretor fi-
nanceiro da Tesla, Zachary Kirk-
horn. E a rentabilidade da marca 
pode ser afetada. 

Tech e luxo a sofrer 
Devido ao potencial impacto des-
te vírus, as vendas do iPhone no 
mercado chinês também podem 
cair, admitiu já a Apple, enquanto 
o CEO, Tim Cook, tem preocupa-
ções acrescidas, mas a principal 
fornecedora de componentes do 
iPhone, Foxconn, afirma estar 
preparada para enfrentar o surto. 
Embora tenha a unidade de 
Wuhan, o principal ponto de pro-
dução do iPhone está a vários qui-
lómetros do epicentro da doença. 
Por enquanto, a companhia man-
tém as unidades chinesas encer-
radas, conforme recomendado 
pelo governo chinês. 

Sediada em Shenzhen, um dos 
centros tecnológicos da China, a 
Huawei, adiou a sua conferência 
anual dedicada a programadores 
para o final de março. A Xiaomi en-
cerrou temporariamente todas as 
lojas na China. Solidariedade ou 
tentativa de controlar danos, vá-
rios empresários multimilionários 
anunciaram que estão a doar ver-
bas para ajudar a travar a propaga-
ção do vírus e ajudar na investiga-
ção para uma vacina. De Jack Ma 
(14 milhões) a Bill Gates (dez mi-
lhões), a onda de donativos engor-
dou nestes dias e alargou-se à in-
dústria do luxo. Com os chineses a 
representar 90% do crescimento 
do mercado mundial do luxo (que 
ganhou cinco pontos percentuais 
no ano passado), segundo a consul-
tora Bain & Co, a LVMH e a Kering 
juntaram mais três milhões ao 
bolo. Com Ilidia Pinto 
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CORONAVÍRUS — R o8 E og 

Vírus põe de quarentena 
55o milhões de euros em 
exportações portuguesas 

4. 

Quem tem medo 
do brexit? 
Portugal já 
passa ao lado 
do choque / 

ENTREVISTA DINHEIRO VIVOPSF — P. 04 E 0$ 

Gabriela 
rr'na inirPrio Dias 

>,4,  "Não excluo a 
possibilidade de 
pedir informação 
ao consórcio 
de jornalistas" 

PRIMEIRO DIA Efeitos do 
divórcio entre o Reino 
Unido e a União Europeia 
ficaram longe do que se 
temia. Portugal soube 
reinventar-se, encontrar 
novos destinos e ainda 
conseguiu atrair dezenas 
de empresas britânicas 
que aqui se instalaram. 
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FAZ — 13. 22 

Fintech House: 
a casa dos 
novos negócios 
da banca 

COESÃO — P.13 

Se Berlim não 
desatar o nó, 
fundos europeus 
SÓ em 2022 
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Análise As medidas propostas no OE 2020 terão impacto no imobiliário sobretudo a nível fiscal. 
Zonas de forte pressão urbanística terão agravamento na taxa de IMI

O impacto do Orçamento 
no mercado imobiliário

O Governo quer introduzir alterações fiscais nos regimes do alojamento local que poderão ter consequências no investimento FOTO TIAGO MIRANDA

André Rito

S
endo os sectores da 
habitação e do imobi-
liário das principais 
fontes de receita para 
o Estado, o Governo 
está a introduzir uma 
série de alterações 
fiscais nos regimes do 
alojamento local que 

poderão ter consequências a nível do 
investimento. É pelo menos isso que 
temem as associações do sector, ten-
do em conta os aumentos de IRS nas 
zonas de contenção, o novo escalão 
de IMT, agravado para imóveis acima 
de €1 milhão, e a limitação dos vistos 
Gold em Lisboa e Porto. Simultanea-
mente, o OE 2020 prevê uma aposta 

forte no acesso à habitação. Será re-
forçada a dotação do Porta 65 — de 
apoio ao arrendamento jovem —, as-
sim como do 1º Direito — Programa de 
Apoio ao Acesso à Habitação, dirigido 
às populações mais carenciadas. Está 
ainda prevista a alocação de €700 mi-
lhões para o programa Renda Acessí-
vel até 2024, não reembolsáveis, além 
da criação de uma Bolsa Nacional de 
Alojamento Urgente, em cooperação 
com a Segurança Social. O objetivo é 
criar um parque habitacional a custos 
acessíveis através de parcerias muni-
cipais, tendo como meta a promoção 
de 25 mil habitações.

VISTOS GOLD

É das medidas do OE 2020 que mais 
contestação tem sofrido por parte 
das associações do sector imobiliá-
rio. Para travar a especulação, o Go-
verno quer acabar com o programa 
de Autorização de Residência para 
Atividade de Investimento, vulgo 
‘vistos Gold’, nas cidades de Lisboa 
e Porto, passando a funcionar ex-
clusivamente nas zonas do interior 
e regiões autónomas. O programa, 
que a troco de um investimento de 
€500 mil oferece autorização de 
residência, foi o grande responsável 
pela recuperação da crise em que o 
sector estava mergulhado, em 2014. 
Desde a sua criação, durante o pe-
ríodo de resgate financeiro, foram 
atribuídas 8207 autorizações, que 
correspondem a um investimento 
de mais de €4,9 mil milhões em Por-
tugal, dos quais €4,5 mil milhões 

correspondem a imobiliá rio. A Asso-
ciação dos Profissionais e Empresas 
de Mediação Imobiliária de Portu-
gal (APEMIP) acusou o Governo de 
“mudar as regras a meio do jogo” e 
considera que a proposta é contra-
producente. “Compreendo a neces-
sidade de serem introduzidos ajustes 
nestas zonas, onde existe uma maior 
pressão imobiliária, mas retirá-las 
do programa é mudar as regras a 
meio do jogo e um sinal negativo que 
estamos a passar aos potenciais in-
vestidores”, afirmou o presidente da 
APEMIP. “Compreenderia o aumen-
to do valor mínimo de investimento 
nestes concelhos, que poderia passar 
de €500 mil para €1 milhão, por 
exemplo, mas não posso concordar 
que seja retirada a oportunidade de 
investir, sobretudo tendo em conta 
que se está a considerar toda a área 
metropolitana.”

ALOJAMENTO  
LOCAL

É outra das medidas que está a le-
vantar protestos de quem apostou 
num negócio que tem vindo a perder 
fôlego nos últimos anos. Legislado 
em 2008 como forma de permitir um 
rendimento extra através do arrenda-
mento temporário de uma divisão ou 
de um imóvel completo, a dinâmica 
do mercado fez crescer exponenci-
almente o alojamento local (AL). No 
OE 2020, o Governo quer penalizar 
quem tiver imóveis nas áreas de con-
tenção, ou seja, nas zonas mais tu-
rísticas, com um agravamento fiscal: 

7,5%. Os bancos vão também perder a 
isenção de IMT na execução de crédi-
to caso não sejam alienados em cinco 
anos. A Associação de Empresas de 
Consultoria e Avaliação Imobiliária 
(ACAI) diz que a nova carga fiscal é 
“um atentado ao imobiliário”. Em 
comunicado, o presidente da associa-
ção, Eric van Leuven, diz que a medi-
da irá resultar no “aumento do preço 
das casas e numa maior propensão 
para a evasão fiscal”.

ARRENDAMENTO

As mudanças previstas pelo OE 2020 
afetam sobretudo proprietários e 
investidores. A exceção é o arren-
damento. Os proprietários que ade-
rirem ao programa Arrendamento 
Acessível vão estar isentos de IRS e 
IRC. O Governo prevê a alocação de 
€700 milhões até 2024, não reembol-
sáveis, e será criada uma Bolsa Nacio-
nal de Alojamento Urgente, havendo 
também planos para reforçar a dota-
ção do Porta 65. Quanto ao 1º Direito 
— Programa de Apoio ao Acesso à 
Habitação, prevê-se um investimen-
to na ordem dos €1000 milhões ao 
longo da legislatura. As medidas fo-
ram aplaudidas pela Associação dos 
Inquilinos Lisbonenses (AIL), que 
considera uma forma de “dinamizar 
o mercado”, embora Romão Lavadi-
nho, presidente da AIL, aguarde que 
o Governo clarifique “o que é uma 
renda acessível”. Atualmente variam 
entre os €150 e os €400 (T0) e têm 
um teto de €600 (T2).

economia@expresso.impresa.pt

os proprietários vão pagar mais IRS, 
passando a ser tributados em 50% do 
rendimento, ao invés dos atuais 35%.
Com esta medida o Governo espera 
arrecadar cerca de €10 milhões, que 
serão destinados ao Instituto da Ha-
bitação e Reabilitação Urbana. A As-
sociação Portuguesa de Promotores 
Imobiliários (APPI) acusou o Execu-
tivo socialista de estar a “encolher” o 
mercado de arrendamento e de falta 
de “estabilidade legislativa e fiscal”. 
Trata-se, defendeu o vice-presiden-
te, Hugo Santos Ferreira, de “um 
ataque desmedido aos investidores, 
aos proprietários e, em grande medi-
da, ao AL”. O Governo quer ir mais 
longe: quem desistir do negócio terá 
de pagar mais-valias e o imóvel terá 
de ser transferido para o mercado de 
arrendamento durante cinco anos.

IMPOSTOS

As reações às primeiras revelações 
do OE 2020 para o sector imobiliário 
foram consensuais. Trata-se de um 
aumento fiscal generalizado sobre o 
sector imobiliário. Nas zonas classi-
ficadas de pressão urbanística, cujos 
imóveis estejam devolutos há mais de 
dois anos, estes serão sujeitos a uma 
taxa agravada de IMI seis vezes supe-
rior à que for definida pelo município. 
Os monumentos, até hoje isentos, vão 
passar a pagar o imposto no próximo 
ano. O Governo pretende ainda criar 
um novo escalão do imposto munici-
pal sobre as transmissões onerosas 
de imóveis (IMT), aplicável a vendas 
acima de €1 milhão, com uma taxa de 
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Jorge Rebelo de Almeida 
"Hoje, o mais importante 
em qualquer hotel é a internet" 
O fundador e presidente do Grupo Vila Galé é o vencedor 
do Prémio Carreira 2020 do guia "Boa Cama Boa Mesa". 
Nesta conversa fala sobre hotelaria, o interior 
de Portugal e o que mais e menos gosta nos hotéis 
ENTREVISTA FERNANDO BRANDÃO 

Quando teve conhecimento da 
atribuição do Prémio Carreira 2020, 
disse que a distinção não era sua. De 
quem é? 
Na vida, não há coisas individuais. 
Tudo o que acontece na vida é fruto 
de um coletivo, e, neste caso, o Pré-
mio Carreira 2020 é o resultado do 
esforço, do empenho e do trabalho 
de todos os que fazem do Grupo Vila 
Galé uma grande empresa. Gente que 
trabalha com muito amor e muita de-
dicação, mas sobretudo, ao longo de 
muitas horas, também com grande 
prazer, uma vez que isso só se con-
segue quando se tem gosto naquilo 
que se faz. 

Este ano, o grupo vai abrir duas 
novas unidades em Portugal, uma 
em Manteigas e outra em Alter do 
Chão. O interior é a nova joia do 
turismo em Portugal? 
Não. Acredito, sim, nas potencialida-
des do interior e que, genericamente, 
é uma pérola que está mal explora-
da e mal aproveitada. Só não é a joia 
da coroa do turismo porque é mui-
to mais difícil viabilizar um investi-
mento em Alter do Chão, em Elvas ou 
em Manteigas do que fazer mais um 
hotel junto ao mar. Para um empresa 
como a nossa, que tem nove unidades 
no Algarve, fazer mais um hotel nes-
sa região do país são favas contadas. 
Agora, a pergunta a fazer é se é mais 
importante para a economia do país 
fazer mais um hotel no Algarve ou se 
é mais importante desenvolver es-
tas pérolas do interior... Eu considero 
que é desenvolver o interior, mas na 
verdade é muito mais difícil, porque 
ninguém vai a Alter do Chão de pas-
sagem. É uma terra lindíssima, mas 
não fica a caminho de nada. Podía-
mos estar a investir no interior por 
motivos perfeitamente atendíveis,  

como a coesão social ou a solidarie-
dade, mas, de facto, acho que há po-
tencial de negócio. O retorno não é 
tão imediato, mas chega-se lá. 

Já disse publicamente que investir no 
interior é complicado, também por 
causa da burocracia. A regionaliza-
ção pode ser a solução? 
Defendo, sim, a descentralização e 
uma reorganização administrativa 
do país, em que o número de câmaras 
diminua para um número razoável. 
Só no distrito de Portalegre há 15 câ-
maras municipais. Para mim, fundir 
várias câmaras e fazer, por exemplo, 
só cinco era a melhor solução. Seriam 
mais poderosas, mais competentes e 
mais bem estruturadas. Agora, não 
há necessidade de regionalizar para 
criar mais órgãos políticos. 

Ainda há margem para o turismo 
crescer em Portugal? 

"Às vezes, o que 
temos de pior 
é quem manda 
no país. A começar 
por quem manda 
nas empresas, 
que não consegue 
tirar o melhor 
da capacidade 
dos portugueses, 
que cresceu muito 
nos últimos anos" 

Há. Mesmo sem contar com o inte-
rior, onde há imensa margem para 
crescer, todo o litoral, por exemplo, 
o alentejano, tem ainda espaço para 
o turismo. Lisboa ainda pode cres-
cer, o Porto também, o que é preciso 
é melhor organização. E há cidades 
no interior com grande potencial. E 
não é por falta de estradas que não 
chegamos lá. A nossa maior falha é o 
caminho de ferro. 

Como alternativa a um segundo 
aeroporto em Lisboa? 
Nunca. Sou sincero e, em relação ao 
segundo aeroporto, vejo com alguma 
preocupação a parte ecológica. Pela 
saúde pública e pela poluição, entre 
outros fatores, mas penso ser uma 
necessidade imperiosa. Compreen-
do que, por causa da crise, tenha-
mos parado com o projeto do TGV, 
mas temos de o retomar, porque tem 
de haver mais do que uma alternati-
va. Temos de ter boas estradas e bom 
transporte aéreo, o que não podemos 
deixar de ter é bom transporte ferro-
viário. Há muita gente que não gos-
ta do avião, que odeia os aeroportos. 

Deveria existir um plano estratégico 
para o turismo ou um pacto de 
regime entre os principais partidos? 
Um plano estratégico era importan-
tíssimo, não só para o turismo mas 
para todo o país. Há reformas urgen-
tes, como a da reorganização admi-
nistrativa, a fazer. Se calhar, em vez 
de 300 e tal câmaras municipais, de-
veríamos de ter só 200, mas fortes, 
preparadas e com capacidade para 
atender às necessidades das popula-
ções. Portugal vai vivendo, mas estou 
muito pessimista, porque acho que 
podíamos ser um país de luxo. Não 
temos riqueza, mas temos pessoas 
com qualidade. Às vezes, o que temos 
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Desde 1988, Jorge Rebelo 

de Almeida já inaugurou 

34 hotéis e resorts 

em Portugal e no Brasil 
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de pior é quem manda no país. A co-
meçar por quem manda nas empre-
sas, que não consegue tirar o melhor 
da capacidade dos portugueses, que 
cresceu muito nos últimos anos. Hoje, 
estamos muito mais desenvolvidos 
do que alguma vez fomos. Veja-se a 
imagem exterior que há da hotelaria. 
E isso deve-se a quê? Às instalações? 
Claro que sim. Mas deve-se, sobretu-
do, às pessoas! 

Desde 1988 já inaugurou 34 hotéis e 
resorts em Portugal e no Brasil. O 
que é que ainda o motiva? 
Sempre me motivou este processo de 
chegar a um local, imaginar o que se 
pode fazer ali e deitar mãos à obra 
até se tornar realidade. Ainda hoje 
me envolvo muito na arquitetura, na 
decoração, no desenvolvimento dos 
novos hotéis. Tudo isso me dá mui-
to gozo. 

O que não pode falhar num bom 
hotel? 
Hoje, o mais importante em qualquer 
hotel é a internet. As pessoas são vi-
ciadas na internet, ligam mais a um 
bom acesso à internet do que ao fac-
to de a cama ser boa ou má ou se a 
comida é boa ou se é má. Também 
gosto de uma boa decoração, de um 
bom hotel temático e que tenha vida 
própria, que não seja apenas um es-
paço para dormir. Defendo que deve-
mos valorizar o que é português para 
nos diferenciarmos de outros desti-
nos. O próximo hotel que vamos abrir 
em Manteigas é dedicado aos "Mi-
tos, Lendas, Costumes e Tradições" 
das regiões serranas de Portugal, que 
é um património único no mundo. 
Neste contexto, o que mais detesto são 
hotéis incaracterísticos, que podiam 
ser aqui ou em qualquer outro lugar, 
sem identidade ou sem matriz. • 
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RTP 2

 	Duração: 00:01:24

 	OCS: RTP 2 - Jornal 2

 
ID: 84706014

 
31-01-2020 21:37

1 1 1

Augusto Santos Silva sobre o Brexit

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0c12cc2a-c76f-4fe3-b626-

822f54adc16e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português admite que o Brexit vai ter impactos
negativos para a economia em Portugal. Em entrevista à RTP, Augusto Santos Silva falou também de
um tempo de esperança.
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RTP 1

 	Duração: 00:05:50

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 84704620

 
31-01-2020 20:33

1 1 1

Entrevista a Augusto Santos Silva

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=700171dd-699f-48aa-bfe1-

1d08e041ed27&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Entrevista a Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
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 	Duração: 00:09:38

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 84705309

 
31-01-2020 21:02

1 1 1

Análise: Governo quer que ANA pague nova extensão do metro até ao aeroporto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b026eaac-87b2-4826-ac49-

709cb74e417f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo quer que seja a empresa ANA a pagar a extensão da linha do Metropolitano entre o Campo
Grande e o Aeroporto Humberto Delgado. O investimento previsto para esta obra é de 180 milhões de
euros e será uma ligação crucial para melhorar a circulação de pessoas na capital portuguesa.
Análise de Pedro Santos Guerreiro, jornalista e de Fernando Medina, presidente CM de Lisboa.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-02-01 09:24
 TVI 24 - Notícias , 2020-02-01 10:11
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Renascença

 	Duração: 00:14:28

 	OCS: Renascença - Edição da Noite

 
ID: 84721925

 
31-01-2020 23:10

Entrevista a Luís Pedro Martins

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=582f8e18-7bc9-4d18-9ba1-

8971f1223958&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Conversa com Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, que foi o
convidado do "Conversas na Bolsa". Luís Pedro Martins debate o impacto do turismo no Porto e Norte
de Portugal, e esclarece os seus receios com eventuais impactos decorrentes do coronavírus.
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Renascença

 	Duração: 00:00:51

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 84703430

 
31-01-2020 18:02

Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal concorda com a decisão de acabar com os
Vistos Gold em Lisboa e Porto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=50d68967-7de3-4987-af59-

2b23459c3f75&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal concorda com a decisão de acabar com os
Vistos Gold em Lisboa e Porto. Luís Pedro Martins diz que pode ser mais uma oportunidade para
ajudar a resolver os problemas do Interior.
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Turismo gera 
14,7 M€ e 201 
mil empregos 
O setor do turismo gerou em 
2018 mais de 14,7 mil milhões de 
euros e 201 mil postos de traba-
lho na região de Lisboa, revela o 
estudo realizado pela Deloitte 
para a ATL - Associação Turismo 
de Lisboa, organismo segundo o 
qual "os resultados apresentados 
permitem concluir que a produ-
ção total do setor do turismo 
correspondeu a 20,3% do PIB 
da Região de Lisboa, em 2018". 
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NNNNN KIM
SCHIFFMANNOverseas tourists boosting Algarve

The Algarve surpassed the 20 million overnight stays in tourist accommodation establishments between January and
November 2019, according to the National Statistics Institute (INE).

Overnight stays in the Algarve from residents increased by 17.8Overnight stays in the Algarve from residents increased by 17.8Overnight stays in the Algarve from residents increased by 17.8Overnight stays in the Algarve from residents increased by 17.8Overnight stays in the Algarve from residents increased by 17.8
percent and non-residents overnight stays rose by 5.9 percentpercent and non-residents overnight stays rose by 5.9 percentpercent and non-residents overnight stays rose by 5.9 percentpercent and non-residents overnight stays rose by 5.9 percentpercent and non-residents overnight stays rose by 5.9 percent

For the third year in a row, the Algarve is the
only region in the country to reach 20 million
overnight stays in a year and the region is
preparing to reach new annual maximums

in overnight stays, guests and hotel revenues, as
well as in passenger numbers and golfers.
In November, the Algarve tourist accommodation -
which in the definition of INE includes hotels, local
accommodation with 10 or more beds and tourism
in the countryside / housing - registered about
203,000 guests (12.1 percent more than in the
same month of the previous year) and 789,000
overnight stays (+ 7.8 percent). Overnight stays from
residents increased by 17.8 percent and non-
residents overnight stays by 5.9 percent, led by the
United Kingdom (+ 5.7 percent), Germany (+ 10.5
percent), Spain (5.7 percent), USA (+ 22.1 percent)
and Italy (+ 40.4 percent). The average stay was
3.89 nights and the net occupancy rate was 27.4
percent.
Also in November, total accommodation income in
the Algarve increased by 10.6 percent to €32.3
million. Average income per available room
(RevPAR) increased 6.4 percent to €17.4 and

average income per room occupied (ADR) reached
€49.8 (+ 4.6 percent).
The results have been welcomed by the president
of the Algarve Tourism Region, João Fernandes:
“Particularly significant was the increase in the
domestic market, which by November has already
surpassed the annual record of overnight stays in
the region that had previously been reached in
2018. I also note the growth of overnight stays over
the high season, exceeding 100,000 overnight
stays, all pointing to 2019 being another year of
seasonality reduction, which since 2015 has seen
a positive evolution in the destination”, he
concludes.
Since the beginning of the year, the Algarve has
accumulated 4.9 million guests (+ 7.3 percent
compared to 2018) and 20.4 million overnight
stays (+ 2.4 percent). Total revenues in the first
eleven months of the year amounted to €1.2 billion
(+ 7.2 percent).
During the same period, the Algarve Golf
Association member golf courses recorded 1.29
million rounds (+ 1.4 percent) and Faro airport
handled 8.7 million passengers (+ 3.7 percent).
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Ministro diz que não é com mais barragens que se resolve a falta de água no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/02/2020

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4dd2d61f

 
O ministro do Ambiente defendeu, esta segunda-feira, que a falta de água no Algarve não se resolve
com a construção de novas barragens, mas sim com uma gestão mais eficiente da água e a aposta na
dessalinização.
 
"Não podemos ter a expectativa de que a meteorologia nos ajude. O Algarve, no longo prazo, não vai
ter mais água do que aquela que tem hoje", por isso, argumentou, "não é com mais barragens que se
vai resolver [o problema]".
 
Em declarações ao jornalistas à margem de um encontro sobre alterações climáticas em Loulé, no
distrito de Faro, João Pedro Matos Fernandes referiu que no sotavento (leste) algarvio, onde os efeitos
da seca são mais visíveis, já existem duas barragens, mas "têm pouca água", pelo que a solução não
é "trocar duas barragens vazias por três barragens vazias".
 
Ministro insiste na maior eficiência no uso da água para a agricultura e na rega de campos de golfe
 
"Tem, de facto, de se consumir menos água", afirmou, insistindo na necessidade de maior eficiência
no uso da água para a agricultura e na rega de campos de golfe, onde "se deve evoluir" para o
aproveitamento da águas das novas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), uma na Foz
do Arade, em Portimão, e outra em Faro-Olhão.
 
O esgoto tratado é solução para um conjunto de situações
 
Defendendo que o "esgoto tratado é solução" para um conjunto de situações, o ministro do Ambiente
e da Ação Climática deu como exemplos a lavagem de ruas, a rega de campos de golfe, jardins ou
culturas permanentes, realçando que os empreendimentos devem encontrar forma "de aumentar o
armazenamento de água".
 
Admitindo que é necessário construir mais soluções de "apresamento de água", João Pedro Matos
Fernandes revelou que estão em avaliação projetos para a construção de dois açudes: um na ribeira
da Foupana - para onde os autarcas algarvios defendem a construção de uma barragem -, e outro na
ribeira de Monchique.
 
No entanto, argumentou, a dessalinização é uma solução mais realista neste momento, já que os
valores "historicamente baixos" do preços da produção de energia solar permitem reduzir os "elevados
custos energéticos na produção de água doce potável".
 
Segundo o governante, a transformação de água do mar em água para consumo humano seria bem
mais difícil no passado do que é atualmente, uma vez que o impedimento existente não era técnico,
mas sim ao nível "de preço".
 
Sugestão de criação de um fundo de emergência ambiental para as autarquias
 
O ministro revelou que estão em curso "os primeiros trabalhos" para a identificação de soluções para
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combater a falta de água, "seja na parte da poupança, do armazenamento ou na produção de água
doce", remetendo para março a apresentação das conclusões que serão, depois, discutidas com as
autarquias.
 
Na abertura do evento, o ministro foi desafiado pelo presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, para
que fosse criado um fundo de emergência ambiental para as autarquias, ideia que considerou "muito
positiva" adiantando que, se a maioria dos municípios "voluntariamente quiserem constituir esse
fundo", a lei tem de ser estruturada para que isso possa "vir a acontecer".
 
João Pedro Matos Fernandes revelou que o fundo florestal permanente e os três fundos que existem
na energia devem "migrar" para o fundo ambiental, até "para dar consistência financeira a que é a
politica de ação climática".
 
Considerando que faz sentido "ser prevista" a possibilidade de ser criado este fundo ambiental ao
"nível municipal ou intermunicipal", o ministro referiu que esta deve ser uma decisão da Assembleia
da República - por ser uma competência municipal --, embora isso não iniba o Governo de "fazer essa
proposta de lei".
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Algarve é a região portuguesa onde o alojamento local menos perde terreno face aos
hotéis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/02/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=21a00905

 
Com a prevista construção de apenas três novos hotéis, o Algarve é a região portuguesa que menos
está a contribuir para que o alojamento local perca terreno para as formas "tradicionais" de
alojamento em 2020, devido ao regime das áreas de contenção e ao "crescimento substancial nos
hotéis".
 
A
Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) prevê a abertura de 51
novos hotéis em 2020 no território nacional e apenas nove
remodelações, registando um abrandamento do registo de intenções.
 
Segundo
os dados da associação, a região Norte do País é a que regista o
maior número de intenções, com 18 novos hotéis em 2020 e cinco
remodelações.
 
Para
Lisboa estão previstos 14 novos hotéis, na zona centro seis e no
Algarve três. Quanto às remodelações, está prevista apenas uma
em cada uma destas três localizações.
 
"Este regime das zonas de contenção vai travar de uma certa forma, infelizmente, o alojamento local
em zonas da cidade onde também dificilmente se cria habitação, porque tipicamente são zonas
históricas de difíceis acessos e sem estacionamento que serviam na perfeição o alojamento local",
disse entretanto esta quinta-feira aos jornalistas o diretor geral da CBRE Portugal, Francisco Horta e
Costa, à margem da conferência "Tendências do Mercado Imobiliário 2020", em Lisboa.
 
Por
outro lado, estão previstas cerca de "mais duas mil camas de
hotéis em Lisboa e mil no Porto, portanto vai haver um crescimento
substancial nos hotéis", acrescentou.
 
De acordo com os dados da imobiliária CBRE, "o investimento em hotéis vai estar, definitivamente, na
agenda do investidor em 2020 - como já se revelava em 2019 -, podendo atingir os 1.000 milhões de
euros".
 
O
diretor geral da CBRE adiantou, ainda, que "há muitos projetos
para residências de estudantes", uma vez que é necessário fazer
face à falta de soluções para os estudantes que, entre outros
fatores, são também cada vez mais atraídos pela subida de
posicionamento das universidades portugueses nos 'rankings'
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europeus.
 
"Vai
haver oferta suficiente [de camas em residências de estudantes].
Neste momento ainda há muitos projetos que estão a ser
desenvolvidos, outros ainda estão a ser licenciados, mas vai haver
muito mais oferta e isso é uma boa notícia", sublinhou Horta e
Costa.
 
Em
súmula, o responsável da CBRE considerou que o mercado imobiliário
português em 2020 vai ser marcado pelo "arranque da promoção
imobiliária transversal aos diversos setores", como a construção
de escritórios, espaços para comércio de rua, armazéns de
logística e projetos de habitação incluindo para arrendamento.
 
"Caminhamos
para um ano com variáveis muito saudáveis, onde a procura e a
oferta vão-se encontrar de uma forma mais equilibrada nos diferentes
setores", realçou.
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/jprudencio/
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Festival das Amendoeiras em Flor colocou Alta Mora no roteiro turístico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/02/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=de247f3

 
Primeira edição do Festival das Amendoeiras em Flor, em Alta Mora, teve  muito êxito .
 
O sucesso do evento foi, segundo o município de Castro Marim,  fruto do trabalho, da dedicação e da
entrega da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora (ARCDAA) e dos
habitantes desta povoação do interior do concelho que, com certeza, se consolidou no roteiro turístico
da região .
 
O Festival surgiu na sequência do sucesso dos passeios pedestres  Amendoeiras em Flor , organizados
pela ARCDAA há já 15 anos e que angariavam cada vez um maior número de participantes.
 
Assim, este ano, com o apoio do programa 365 Algarve e do município de Castro Marim, lançou-se o
Festival das Amendoeiras em Flor, que se traduziu numa grande estratégia de promoção e
sensibilização para aqueles que são os valores e as tradições da serra algarvia, a sua força identitária
e a inocência da autenticidade do território, bem como para um dos seus principais recursos
endógenos - a amêndoa, tão apreciada na doçaria regional.
 
Na sessão de abertura marcaram estiveram o presidente da ARCDAA, Valter Matias, o presidente da
Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, e o Secretário de Estado da Descentralização e
da Administração Local, Jorge Botelho, cujos discursos se concentraram nas melhores formas de
combate à desertificação e despovoamento do interior da serra algarvia, uma luta antiga e que corre
contra o tempo.
 
Foram dois dias intensos e cheios de atividades, onde se destacaram os passeios pedestres, com mais
de 1000 participantes, a confeção de uma torta de 40 metros, com 35 quilos de amêndoa, descascada
e partida pelas gentes da terra durante três meses, e o workshop de plantação de 50 amendoeiras,
que já farão parte da idílica paisagem mosqueada de rosa e branco da próxima edição do Festival.
 
Esta iniciativa é também uma forma de incrementar o crescimento de mais plantações de
amendoeiras, numa estratégia que procura rentabilizar as várias vertentes do produto, que pode
passar pelas artes, desporto de natureza ou gastronomia.
 
Outra das grandes atrações do evento foi a Aldeia do Artesão, um espaço recuperado pelos moradores
em que se recriaram antigas profissões e modos de vida do campo, com a participação dos artesãos
do concelho.
 
A  aldeia esquecida  foi o centro das atenções durante este fim-de-semana,  prova viva de todo o
potencial turístico, gastronómico, desportivo e cultural por explorar na serra algarvia. Todos os
detalhes contribuíram para este resultado e também foram tidos em conta os valores ambientais, com
particularidades como pratos biodegradáveis, copo único e reutilizável, carros elétricos para transporte
durante o evento e uma decoração exímia, desde flores de amendoeira em materiais reciclados e
crochê , considerou Castro Marim.
 
O município  esforça-se por apoiar fortemente as iniciativas que emergem da sociedade civil, por
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garantirem o envolvimento da comunidade e assim fazerem a diferença num Festival com alma, capaz
de se vir a afirmar um dos grandes eventos culturais da região .
 
Entre os diversos apoios de Castro Marim, nomeadamente a nível logístico, um destaque para a
disponibilização de transporte gratuito pela autarquia, através da iniciativa Linha Azul, um projeto da
Câmara Municipal que procura aproximar a comunidade local e turística dos seus patrimónios.
 
O I Festival das Amendoeiras em Flor foi organizado pela ARCDAA com o apoio do 365Algarve e do
município de Castro Marim, as parcerias da Junta de Freguesia de Odeleite, Associação Odiana e
Associação Artística Satori e a colaboração da ADRIP (Associação de Defesa, Reabilitação,
Investigação e Promoção do Património Natural e Cultural de Cacela), da concessionária MSCar, da
empresa de segurança Especial1 e da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António.
 
[Additional Text]:
Amendoeiras-- -Caminhada--(5)
Festival das Amendoeiras em Flor
Print Icon
 
barlavento
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Em Giões, entre o almece, o pau roxo e o umbigo-de-vénus
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/02/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Elisabete Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=be47a024

 
Turistas foram até ao interior de Alcoutim "Colher e Cozinhar", à descoberta da comida esquecida
 
O senhor António produz mel , explicava Alexandra Santos.  Eu não! As abelhas é que produzem! ,
respondeu logo, com um sorriso, o senhor António, segurando na mão um frasco do seu mel escuro.
 
A cena passou-se este domingo, dia 26, na aldeia de Giões, concelho de Alcoutim. Foi mais uma
jornada do Festival da Comida Esquecida, no caso a atividade "Colher e Cozinhar", que levou um
grupo de duas dezenas de pessoas de várias nacionalidades à descoberta desta zona, bem pertinho do
rio Vascão, entre o Algarve e o Alentejo.
 
À casa do senhor António, o grupo foi buscar o seu mel de  rosmaninho, eucalipto e outras flores mais
, que depois se havia de comer ao almoço.
 
Tudo começou num dos largos da aldeia, onde os participantes comeram almece, alguns pela primeira
vez na vida. E o que é almece? É o soro do leite de ovelha ou de cabra, um subproduto do fabrico de
queijo e de requeijão, que se costumava comer nestas zonas do interior do Algarve e do Alentejo logo
de manhã, adoçado com mel, açúcar e canela ou um pouco salgado (era o caso), com migas de pão
dentro.
 
Era o pequeno almoço, nos meus tempos de criança, aqui por estes lados , explicava um dos
participantes. Hoje, o almece, mesmo onde ele abunda, foi substituído por outras coisas bem menos
saudáveis. É, portanto, uma  comida esquecida .
 
Para aquecer, porque estava fresquinho nesse domingo que amanheceu com sol e nuvens depois de
uns diazitos de abençoada chuva, havia café de cevada.
 
Depois, o grupo seguiu a pé pelas ruas estreitas da pequena aldeia, hoje habitada sobretudo por
idosos, até chegar a uma ribeira, onde a água já corria.  Que alegria ver a ribeira com água , dizia Ana
Seixas Palma, da organização do Festival da Comida Esquecida.
 
A água não era ainda muita, por isso houve quem a atravessasse a vau, enquanto outros passaram
pelas poldras, feitas em cimento no leito da ribeira. Ninguém se molhou, nem o Alexandre, o mais
pequeno do grupo, calçado com umas belas galochas vermelhas.
 
Do outro lado da ribeira, de alcofas e cestos na mão, começou a colheita de plantas silvestres, que
haveriam de ser usadas na salada (umbigo-de-vénus, mostarda-selvagem) ou no chá (macela).
 
De seguida, foi a vez de ir conhecer o rebanho de 300 cabras algarvias do Senhor Jorge, um dos
maiores rebanhos do país, desta raça. Os participantes assistiram à ordenha mecânica das cabras. De
cada uma delas, explicou a senhora que estava a tratar da ordenha,  tiramos um litro, dois litros,
depende .
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Dali, o grupo seguiu para o casão da quinta da Ana Paula, do José e dos seus filhos João e Gabriel. Foi
lá, no meio de fardos de feno, alfaias agrícolas e muitas galinhas cacarejantes, que o grupo andou à
caça de ovos para o almoço.
 
Como explicou Luísa, do turismo de habitação Recanto d'Aldeia, parceiro do festival,  esta é uma
família como já há poucas por aqui. Todos trabalham, para além dos mais novos estudarem. Os pais
são criadores de ovelhas e negociantes . O Gabriel, o mais novo da família, explicou que o que mais
gosta de fazer é mesmo  brincar com os cães . E havia desde rafeiros do Alentejo a border collies,
todos simpáticos com os visitantes.
 
Depois de conhecer as galinhas, os cães, as ovelhas, os porcos e as cabras, o João e o Gabriel foram
mostrar os dois cabritinhos, que tinham nascido na véspera. Todos quiseram fazer festas nos
chibinhos e tirar fotografias com eles.
 
Foi também no casão que os participantes experimentaram ordenhar uma cabra, mas à mão, à moda
tradicional. A experiência correu bem à nutricionista brasileira Ivani, que está na Universidade de
Coimbra a fazer um doutoramento e veio até ao Algarve para conhecer o que é isto de  comida
esquecida . Como uma verdadeira profissional, depressa conseguiu extrair o leite da cabra. O bicho,
por seu lado, parecia espantado com toda aquela gente à sua volta, mas aceitou a coisa sem sequer
esboçar um coice.
 
A criadora Ana Paula explicou que usa o leite das suas cabras para fazer queijos frescos, apenas para
consumo da família. E queijo de cabra fresco haveria de fazer parte da rica ementa do almoço. Mas
ainda é cedo para chegarmos à mesa.
 
Depois, na horta da família, os participantes foram arrancar da terra, lavar e comer cenouras tenras,
mas também apanhar coentros, tomates e alfaces, que ainda se mantiveram desde o Outono.
 
As hortas, no Inverno, têm pouca coisa. Essencialmente há couves, as favas estão quase a aparecer.
Este ano, porque tem chovido pouco, ainda está pior , explicou Alexandra Santos, da organização.
 
Começaram então os trabalhos culinários, num espaço exterior do Recanto d'Aldeia. Sob a orientação
da jovem chef Margarida Vargues, foram distribuídas as tarefas: amassar para fazer bolo da
esfregadura (outra comida quase esquecida), descascar alhos e cebolas, partir o pão, fazer a salada
de pau roxo com azeitonas de sal, cortar os enchidos do Zambujal, preparar e cozinhar os espargos
bravos com ovos (que tiveram a mão de um especialista local), preparar a salada de alface com as
plantas silvestres colhidas.
 
O pau roxo, na realidade uma cenoura de variedade local, tradicional, que é roxa e amarela por dentro
e por fora, ainda é cultivada, mas cada vez menos. É também uma verdadeira (e deliciosa)  comida
esquecida . Não muito longe de Giões, em Castro Verde, a 15 de Janeiro, ainda se faz a Feira do Pau
Roxo, mas este ano foi pequena a quantidade desses tubérculos que por lá se venderam. A falta de
chuva atrasou as hortas...
 
Ao lado dos participantes, que se atarefavam nos trabalhos que lhes foram entregues, estava a chef
Margarida Vargues, que, num enorme panelão, preparava um ensopado de borrego, que haveria de
revelar-se delicioso.
 
A meio da preparação do almoço, o campo ali ao fundo foi atravessado pelo rebanho do senhor Jorge,
com os badalos a ecoar no vale. Nesse domingo, as cabras saíram mais tarde para pastar, por causa
dos visitantes, e pareciam ir com pressa para encontrar a erva verdinha que já despontou.
 
Depois foi tempo de sentar à mesa, para partilhar e degustar o que fora confecionado por todos. O
repasto findou com bolo feito de massa de pão e mel (de Martinlongo), os bolos da esfregadura, as
deliciosas filhós do Café do Poço Novo, de Giões, e um brinde com licor de funcho feito pela nossa
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anfitriã Luísa, do Recanto d'Aldeia.
 
A fechar, a foto de grupo, a cargo do fotógrafo Vítor Pina.
 
A próxima edição do Colher e Cozinhar será já no dia 23 de Fevereiro, em Maria Vinagre, Aljezur. As
alcagoitas que por ali se produzem são, certamente, uma das  comidas esquecidas  que hão-de figurar
na ementa. Os bilhetes podem ser comprados clicando aqui. E é bom que os interessados se
despachem, porque os grupos são pequenos e os bilhetes costumam voar.
 
Depois, voltarão os Piqueniques de Charme do festival: no dia 28 de Março será na aldeia da Penina,
aos pés da Rocha da Pena, no interior de Loulé, enquanto a 18 de Abril será na aldeia de Santo
Estêvão, no interior de Tavira.
 
O Festival da Comida Esquecida é uma organização da QRER - Coop. para o Des. dos Territórios de
Baixa Densidade, com o apoio do 365Algarve, das Câmaras de Loulé e Tavira, do Vila Vita Parc, do
Projecto TASA e da ProActiveTur. O parceiro turístico é a Barroca - produtos culturais e turísticos.
 
Fotos: Elisabete Rodrigues | Sul Informação e 365Algarve (quando identificadas)
 
A servir o almece
 
Almece e café de cevada
 
Alexandra Santos e Ana Seixas Palma
 
Alexandra com o Senhor António
 
A atravessar a ribeira
 
Uma fonte muito antiga, no meio da ribeira
 
A ribeira com água
 
A colher as plantas silvestres
 
Umbigo-de-vénus
 
Umbigo-de-vénus
 
As cabras algarvias do Senhor Jorge
 
Ordenha mecânica
 
O Senhor Jorge
 
Luísa, do Recanto d'Aldeia
 
O senhor João e um dos cães
 
O Gabriel com o cabritinho
 
O Senhor João a explicar como se ordenha uma cabra
 
Ivani foi a primeira a experimentar, com sucesso...
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...até Anabela Afonso, comissária do 365 Algarve mostrou que tem jeito
 
As ovelhas
 
À caça dos ovos
 
Um gato entre galinhas
 
Gabriel e o pai, na horta
 
Ainda havia tomates para apanhar
 
Cenouras tenras, arrancadas da terra
 
Um super pé de coentros, na mão de Alice Pisco
 
Pau roxo ou cenoura roxa
 
Pau roxo ou cenoura roxa
 
Pau roxo ou cenoura roxa
 
Pau roxo ou cenoura roxa
 
Salada de cenoura roxo com azeitonas de sal
 
A amassar
 
Bolos da esfregadura
 
Enchidos do Zambujal
 
A chef Margarida Vargues
 
Todos com a mão na massa
 
Queijo fresco
 
Imprevisto, vinho de Silves
 
A mesa já está posta
 
Filhós do Café do Poço Novo
 
Elisabete Rodrigues

Página 55


