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Pós-Brexit

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a588fdfc-7b13-4112-9b7e-

7f49eb324527&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As consequências do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, estiveram ontem à noite em
debate no programa Prós e Contras da RTP. Foi emitido em direto do Parlamento Europeu.
Comentários de Elisa Ferreira, Comissária Europeia para a Coesão e Reforma; Pedro Silva Pereira,
vice-presidente do Parlamento Europeu; Paulo Rangel, deputado europeu PSD.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-02-11 09:08
 RTP 3 - 3 às... , 2020-02-11 10:37
 RTP 3 - 3 às... , 2020-02-11 11:32
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Parlamento Europeu depois do Brexit

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d4639287-c496-47e6-8800-

df554cda21ce&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Brexit assinado, aí estão as duras negociações bilaterais, Londres e Bruxelas medem forças para
salvaguardar direitos e o melhor acordo para cada uma das partes. A sobrevivência da União Europeia
depois do abalo do Brexit.
Em direto do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a Comissária da Coesão e Reformas Elisa Ferreira,
Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel, José Gusmão, João Ferreira, Isabel Lima Wiseler, Nuno Melo,
Francisco Guerreiro eurodeputados e Pascal de Lima, economista-Chefe Harwell Management e Pro.
Sciences Po, Tiago Moreira Ramalho, Professor de Ciência Política- Sciences Po Paris debatem o futuro
europeu.
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PORMENORES 

Valor igual a Braga 
O valor de 1,50 euros, igual à 
taxa de Braga, foi decidido 
"pela equipa interna, técni-
ca, com elementos da área 
do turismo e da área finan-
ceira", justificou a vereadora 
do Turismo. 

Maio a outubro 
A taxa turística vai ser apli-
cada nos meses de "época 
alta", de maio a outubro, 
que é quando a procura é 
maior. Este ano, excecional-
mente, deverá apenas entrar 
em vigora partir de junho 
ou julho, dependendo da 
aprovação em Assembleia 
Municipal. 

Duas noites 
Apenas é cobrada taxa nas 
duas primeiras noites. As-
sim, um hóspede que fique 
em Guimarães durante mais 
tempo apenas paga dois dias 
de taxa, equivalente a três 
euros. 

Acima dos 20 anos 
Estão abrangidos por taxa os 
hóspedes com idade igual ou 
superior a 21 anos. Estão, por 
isso, isentos, os hóspedes 
com 20 anos ou menos. 
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Turismo de excursão predomina na cidade. Hoteleiros preferiam taxar a visita em vez da dormida 

Hoteleiros ameaçam 
levar taxa turística 
ao Constitucional 
Câmara de Guimarães aprovou cobrança de 1,50 euros por pessoa em 
cada dormida. Apesar de várias isenções, há muitas críticas à medida 

Delfim Machado 
locais@jn.pt 

TURISMO  A Câmara de Guima-
rães aprovou a taxa municipal 
turística a aplicar às dormidas 
no concelho. A tributação de 
1,50 euros por noite vai vigorar 
apenas na época alta e com vá-
rias isenções (ver ao lado), mas 
está a gerar um coro de críticas 
e os hoteleiros ameaçam levar o 
novo imposto ao Tribunal Cons-
titucional. 

A proposta aprovada na reu-
nião da Câmara de Guimarães 
teve seis votos favoráveis dos 
vereadores do PS e cinco votos 
contra dos vereadores da coliga-
ção PSD/CDS. De um lado, o 
Executivo justifica a taxa com a 
necessidade de reforçar a pro-
moção de Guimarães lá fora. Do 
outro, a Oposição entende que é 
preciso aumentar o período de  

permanência, e não o seu con-
trário, pois a ocupação está 
abaixo da média nacional. 

"Acredito que não é a aplica-
ção da taxa turística que irá fa-
zer com que a motivação do tu-
rista mude", disse Sofia Ferrei-
ra, vereadora do Turismo, no fi-
nal da reunião. 

A responsável explica que a re-
ceita decorrente da taxa vai ser 
aplicada "no investimento que 
o Município já faz na promoção 
do destino e em segmentos con-
siderados essenciais, como a 
cultura, história e natureza". 

AUMENTAR PERMANÊNCIA 

Já Ricardo Araújo, do PSD, criti-
cou a criação da taxa por enten-
der que a prioridade de Guima-
rães devia ser a de aumentar o 
período de permanência. 

"Devemos adotar medidas e 
políticas que contribuam para  

este objetivo, não adotar medi-
das que são tomadas noutros sí-
tios para controlar o excesso e 
sobrelotação, que não é o que 
temos". 

Por sua vez, a Associação Vi-
maranense de Hotelaria diz-se 
"surpreendida" com a criação 
da taxa, manifestando que "não 
renegará a tomar a dianteira de 
submeter às instãncias jurisdí-
cionais competentes a aprecia-
ção da constitucionalidade". 

Segundo o Instituto Nacional 
de Estatística, a taxa de líquida 
de ocupação por cama foi de 
38,4% em Guimarães, em 2018, 
o último ano analisado a nível 
municipal. 

O valor foi inferior à média na-
cional (47,8%) e inferior ao re-
gistado na cidade vizinha de 
Braga (47,7%) que recentemen-
te também aprovou a taxa turís-
tica de 1,50 euros. e 

Outras isenções 
Estão isentos do pagamento 
de taxa os deficientes, os 
hóspedes cuja estadia seja 
motivada por tratamentos 
médicos (estendendo-se a 
um acompanhante), os clu-
bes desportivos e os alojados 
por entidades públicas. 

Oito cidades 
Atualmente, este imposto já 
é cobrado em Lisboa, Porto, 
Gaia, Mafra, Sintra, Cascais, 
Vila Real de Santo António e 
Santa Cruz. Já aprovadas, 
prestes a entrar em vigor, 
estão as taxas de Braga, Óbi-
dos, Funchal, Portimão, e 
Porto Santo, para além de 
Guimarães. 
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Transformar o rio num novo ativo turístico de grande relevo é um dos objetivos do novo plano 

Plano de Turismo 
de Lisboa aposta forte 
na sustentabilidade 
Estratégia para os próximos quatro anos passa por dar maior 
protagonismo ao Tejo e pela criação de 12 polos na Área Metropolitana 
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mil milhões 
de euros em receita 
foram gerados em 2018 

último ano com as 
contas fechadas dispo-
niveis - pelo setor do 
turismo que é a mais 
importante atividade 
econômica e social de 
Lisboa. 

                   

mil empregos 
foram gerados pelo se-
tor em 2018 na Área 
Metropolitana de Lis-
boa. Globalmente, o tu-
rismo contribuiu assim 
com 203% para o PIB 
regional e 15.4% para o 
emprego. 

"Renda Segura" 
é mais um plano 
da Câmara para 
atrair moradores 
à capital 

Vai recuperar 1000 casas 
ao alojamento local para 
jovens e classe média Q. 

• -5;74 

Paulo Lourenço 
jplourenco@jn.pt 

PLANEAMENTO  Garantir a susten-
tabilidade de um setor que, nos úl-
timos anos, tem sido o que mais 
contribuiu para a economia local 
é o objetivo principal do Plano Es-
tratégico para o Turismo da Região 
de Lisboa 2020-2024, ontem apre-
sentado publicamente. No docu-
mento, desenvolvido pela consul-
tora Roland Berger, destacam-se 
as apostas num novo protagonis-
mo para o rio Tejo e a gestão dos 
fluxos turísticos através de 12 po-
los espalhados por toda a Área Me-
tropolitana de Lisboa. 

"A sustentabilidade assenta an-
tes no aproveitamento maior do 
território e nos recursos natu-
rais", explicou o presidente da Câ-
mara de Lisboa, Fernando Medi-
na, durante a apresentação do do-

  

cumento estratégico. O autarca 
sublinhou ainda que "a cidade de 
Lisboa, enquanto comunidade ca-
paz de oferecer experiências com-
plementares diversificadas, cres-
centes do ponto de vista turísti-
co, tem um horizonte limitado", 
pelo que há que apostar em novos 
polos, até porque, destacou, "há 
uma crescente necessidade de 
compatibilizar o turismo com o 
desenvolvimento quotidiano da 
cidade". 

PAZ SOCIAL B INDISPENSÁVEL 

Numa época em que de todo o 
Mundo chegam ecos de "turismo-
fobia", devido à excessiva pressão 
de visitantes, o novo plano para a 
capital leva também em conta a 
necessidade de uma "paz social" . 
Luís Paixão Martins, membro da 
Direção da Associação de Turismo 
de Lisboa, chamou precisamente 

rt  

a atenção para o facto de o turis-
mo na capital só poder continuar 
a desenvolver-se "se houver har-
monia entre os moradores e os vi-
sitantes". Justificou desta forma a 
opção por "atrair pequenos grupos 
em detrimento de grandes gru-
pos", mais suscetíveis de originar 
situações de conflito. 

Relativamente à criação dos 12 
poios turísticos, estes serão divi-
didos em três categorias: poios 
consolidados ( Lisboa-Centro, Be-
lém-Ajuda, Sintra, Cascais e Eri-
ceira); polos em desenvolvimen-
to (Tejo, Lisboa Oriente, Mafra e 
Arrábida) e polos a potenciar (Arco 
Ribeirinho Sul, Reserva Natural 
do Estuário e Costa da Caparica). 

O plano prevê ainda o lança-
mento de iniciativas (a nível dos 
média locais e de programas digi-
tais) em mercados do Médio 
Oriente e Ásia. •  

HABITAÇÃO  A Cãmara de Lisboa 
vai lançar nas próximas semanas 
o programa Renda Segura, ao abri-
go do qual disponibilizará casas 
atualmente no mercado de aloja-
mento local (AL) para uma bolsa 
de aluguer a custos controlados. A 
confirmação foi dada ontem, pelo 
próprio presidente da Autarquia, 
a coincidir com a apresentação do 
Plano de Turismo e no dia em que 
foi divulgado um estudo que reve-
la que a taxa de esforço para arren-
dar uma casa na capital já é supe-
rior às praticadas em Barcelona ou 
Berlim. 

Instado a comentar, Fernando 
Medina reconheceu que "há uma 
inflação muito grande dos preços 
da habitação", apesar de conside-
rar que esta não decorre do turis-
mo "mas das taxas de juros muito 
baixas" e referiu os esforços da Au-
tarquia para reforçar a oferta às 
classes médias e aos jovens. 

De entre os vários projetos em 
curso, Medina destacou o lança-
mento próximo do programa Ren-
da Segura, que diz não ter visto 
"em nenhuma outra cidade". 
Com este, a Autarquia vai arren-
dar 1000 casas a proprietários de 
AL, subarrendando-as depois a 
quem pretenda viver na cidade 
por um valor inferior, suportando 
a diferença. Os interessados paga-
rão uma renda que não pode ser 
superior a um terço dos seus ren-
dimentos.• 

Fernando Medina anunciou 
mais apoios ao arrendamento 
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Plano para 
a Baixa de 
Lisboa não 
está fechado 

Cariara diz que está a 
ouvir parceiros sobre 
mexidas no trânsito 

MOBILIDADE  O presidente 
da Câmara Municipal de 
Lisboa, Fernando Medina, 
disse ontem que o plano 
apresentado há pouco mais 
de uma semana para a res-
trição da circulação auto-
móvel na Baixa "está numa 
fase de audição pública dos 
vários parceiros", pelo que 
poderá vir a sofrer transfor-
mações. 

"Não aprovámos ainda o 
projeto em Câmara. Apre-
sentámos a nossa ideia, 
bem fundamentada, mas, 
havendo propostas melho-
res, desde que sejam para o 
mesmo fim, naturalmente 
que adaptaremos", expli-
cou Medina, quando insta-
do a comentar as críticas 
que se fizeram ouvir desde 
o anúncio do projeto e a 
própria petição pública con-
tra este que corre na Inter-
net e que, ontem à tarde, já 
contava com mais de 4000 
assinaturas. 

EM ROTA DE COLISÃO 

O autarca destacou que a 
proposta apresentada pela 
Câmara é "muito importan-
te para a cidade de Lisboa, 
para diminuir a poluição, 
aumentar o comércio, a res-
tauração e a fruição do espa-
ço público, através da pedo-
nalização de várias áreas da 
Baixa" e que está em linha 
com o que está a ser feito 
noutras cidades. 

Apesar da abertura de-
monstrada por Fernando 
Medina, as justificações do 
autarca estão em rota de co-
lisão com os signatários da 
petição pública, que conside-
ram que o projeto "vai arra-
sar o comércio na zona da 
Baixa". No mesmo docu-
mento, é exigida "a suspen-
são imediata do projeto, que 
vai estrangular as vias no 
centro da cidade, impedir o 
acesso livre a quem trabalha, 
a quem lá tem familiares e a 
quem por motivos de saúde 
ou financeiros não tem ou-
tra forma de chegar ao cen-
tro que não de carro". s 
PAULO LOURENÇO Página 6
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Zoom // Turismo 

Entidade Regional 
de Turismo da Região 
de Lisboa quer voltar 

atenções para o rio 
e criar um Polo Tejo, 

transformando-o num 
"novo ativo turístico" 

MIGUEL SILVA 

• 

F. ^ 

• 

L 

- 

Turismo. 
Estratégia em 
Lisboa assenta 
na criação 
de 12 poios 

Novo plano estratégico para o turismo na região de Lisboa 
quer dar maior destaque ao Tejo e à Margem Sul. A par da 
oferta tradicional na capital, pretende acelerar o crescimento 
de outras áreas como Arrábida e Mafra e estimular zonas 
como Loures, Alcochete, Seixal e Costa da Caparica. 

SONIA PERES PINTO 
s nia.pintogionline.pt  

Dar um novo protagonismo ao Tejo, gerir 
os fluxos turísticos através de 12 poios locais 
espalhados pela região de Lisboa e apos-

 

no desenvolvimento de produtos trans-
v rsais a todo o destino são os pilares do 
11 ano Estratégico do Turismo de Lisboa 
2020-2024 anunciados pela Entidade Regio-
tIal de Turismo da Região de Lisboa. O 
objetivo passa por criar "uma verdadeira 
região turística" e, ao mesmo tempo, aumen-
tar a riqueza gerada pelo setor. 

E os números falam por si: a região de 
Lisboa recebeu mais de sete milhões de 
turistas, gerou 14,7 mil milhões de euros 
de receita e criou mais de 201 mil postos 
de trabalho em 2018. De acordo com as con-
tas de Fernando Medina, o que o turismo 
gera na cidade "é o equivalente a dez vezes 
oque gera todo o setor do calçado no país 
e seis vezes as vendas da Autoeuropa". 

O plano anunciado ontem define uma 
qualificação da oferta nos centros de 
maior procura (Belém-Ajuda, Baixa, Bair-
ros Históricos e Oriente de Lisboa, Cas-
cais, Sintra e Ericeira) e a aceleração do 
crescimento das zonas de forte vocação 
e notoriedade (Arrábida, Mafra), assim  

como o estímulo às zonas com potencial 
a médio prazo (Loures, Alcochete, Sei-
xal, Costa da Caparica). 

Para o presidente da Câmara de Lis-
boa, só é possível existir um crescimen-
to sustentável da atividade turística se 
existir uma integração das várias carac-
terísticas e pontos diferenciadores que 
compõem a região e, como tal, abran-
gem vários municípios. "A cidade de Lis-
boa, enquanto comunidade capaz de ofe-
recer experiências complementares diver-
sificadas crescentes do ponto de vista 
turístico, tem um horizonte limitado e 
tem uma crescente limitação no que diz 
respeito à sustentabilidade social do des-
envolvimento turístico". E, por isso, Fer-
nando Medina defende que é necessá-
rio "sermos capazes de dar o salto, de 
fazer esta complementaridade, de apro-
veitarmos os vários produtos, as várias 
complementaridades que se geram". 

Um dos casos de sucesso apontados é 
oproduto "City/Short Break" (estadas cur-
tas em cidade), com uma quota de 66,5% 
que tem vindo a reforçar a sua posição, 
a par (embora numa escala mais reduzi-
da) do produto "Meetings & Incentives" 
(reuniões de cariz empresarial e associa-
tivo). Mas aliados a isto terão de surgir Página 8
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Números 

14,7 
mil milhões de receita 
gerada pelo turismo 
em Lisboa, em 2018 

201 
mil empregos gerados 
pelo turismo em Lisboa, 
em 2018 

20,3% 
Peso do PIB regional 
em 2018 

15,4% 
Peso do emprego 
do turismo em Lisboa, 
em 2018 

Costa da Caparica 
deverá melhorar 

acessos e apostar na 
oferta de alojamento 

de qualidade 

Marvila e Beato deverão 
explorar a sua vocação 

enquanto "zonas jovens 
e trendy em harmonia 

com a raiz tradicional" 

surf sol e mar, golfe e natureza como pro-
dutos complementares, enquanto gastro-
nomia e vinho, cultura, compras e even-
tos deverão ser vistos como elementos 
qualificadores. E a estratégia passa por 
apostar nessa oferta complementar. 

Outra novidade diz respeito aos merca-
dos a alcançar. A ideia passa por aumen-
tar a notoriedade de Lisboa junto de mer-
cados do Médio Oriente e Ásia, que têm 
vindo a melhorar as suas performances 
nos últimos anos, nomeadamente Japão, 
Coreia do Sul, Turquia, Catar, Israel, Irão, 
Arábia Saudita e Rússia A par disso, vão-se 
manter programas de promoção junto 
dos mercados emissores de crescimen-
to consolidado, que têm maior peso na 
região (Reino Unido, Irlanda, Alemanha, 
Suíça, Áustria, Espanha, Benelux, Fran-
ça, Escandinávia, Itália), assim como nos 
mercados atlânticos que registam maior 
crescimento (EUA, Canadá, Brasil). 

OFERTA CONSOLIDADA No Polo Lisboa 
Centro, as iniciativas vão passar pela 
regulação e gestão de fluxos, assim como 
pela promoção de novas zonas com poten-
cial turístico, nomeadamente Praça de 
Espanha, Alcântara e Intendente. "Já o 
Museu do Tesouro Real, no Polo Belém-Aju-

  

da, irá permitir enriquecer a promoção 
de conteúdos culturais e promover um 
melhor equilíbrio na utilização turísti-
ca no Polo", refere o plano estratégico. 

No caso do Polo de Sintra, a aposta "esta-
rá focada na oferta de um turismo de 
maior valor, quer em duração de estada 
quer de pernoita, no reforço de soluções 
de mobilidade e na divulgação de rique-
zas arqueológicas ou igrejas, por exem-
plo". O posicionamento do Polo Cascais 
será reforçado pela dinamização da ofer-
ta de hotelaria e restauração de luxo, 
captação de eventos de elevada exposi-
ção mediática, uma nova dinâmica do 
segmento de golfe e dinamização como 
hub náutico de luxo. 

Já o Polo Ericeira deverá reforçar o seu 
posicionamento como destino sustentá-
vel de surfe potenciar o seu reconheci-
mento como "Reserva Mundial de Surf'. 

EM DESENVOLVIMENTO E A POTENCIAR 
Em marcha está a criação do Polo Tejo, 
que irá transformar o rio "num novo ati-
vo turístico de grande relevo", nomea-
damente através do novo Cais de Lisboa 
e da Rede Cais do Tejo. O Polo Lisboa 
Oriente vai investir nas infraestruturas 
existentes no Parque das Nações, explo-

  

rar Marvila e Beato "enquanto zonas 
jovens e trendy em harmonia com a raiz 
tradicional local" e potenciar os conteú-
dos de arte pública em Loures. 

Já o Polo Mafra deverá qualificar o seu 
património cultural e natural, criando 
novas infraestruturas e dinamizando um 
cluster ligado à música, enquanto o Polo 
Arrábida irá focar-se no desenvolvimen-
to do turismo da natureza, apostando 
nos conceitos sol e mar e na revitaliza-
ção de ativos históricos. 

Para breve, e em resultado do novo 
aeroporto do Montijo, está o Polo Arco 
Ribeirinho Sul, que também irá dedi-
car-se à exploração turística fluvial para 
dinamizar o acesso via rio Tejo. Já o 
Polo Reserva Natural do Estuário irá 
posicionar-se como uma zona de expe-
riências únicas com foco no turismo da 
natureza, desenvolvendo experiências 
de turismo ativo ligadas aos atributos 
de tradição rural e usufruto do rio que 
são oferecidos. Mais uma vez, a expe-
riência sol e mar será oferecida pelo 
Polo Costa da Caparica, que "deverá 
intensificar os esforços de qualificação 
da infraestrutura de acesso e suporte 
às praias e enriquecer a oferta de alo-
jamento de qualidade". Página 9
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POR QUE RAZÃO 
JOACINE E VENTURA 
TÊM TANTO 
DESTAQUE? 

"As pessoas têm mais 
interesse por aquilo que 

é insólito e inédito" 
Arons de Carvalho 

"Há um esforço do Livre 
e do Chega para criar 

casos e polémicas" 
Carlos Abreu Amorim 

// PÁGS. 4-5 

ri 

1,20E // Terça-feira, 11 fevereiro 2020 // Ano 10 // Diário // NÚMett, 3143 II Diretor: Mário Remires // Dir. exec.: Vflor Rainho // Dir. exec. alunto: José Cabrita Saraiva // Subdir. exec : Marta F. Reis // Dir. de arte: Francisco Alves  

Medina diz que turismo de Lisboa é uma mina de ouro 
"Fatura dez vezes mais do que toda a indústria do calçado e seis vezes as vendas da Autoeuropa" Turismo 
de Lisboa quer envolver Mafra, Ericeira, Seixal e Costa da Caparica nos 12 poios de interesse turístico PÁGS. 20-21 

Não divulgação dos rendimentos dos deputados 
"pode esconder interesses" 
Grupo de cidadãos de que fazem parte Joana Amaral Dias, Paulo Morais, João Paulo Batalha, Eduardo Cintra Torres e Raquel Varela pede a Ferro Rodrigues que divulgue os dados dos parlamentares tt PÁGS. 2-3 

Cãmaras querem 
videovigilãncia 
inteligente mas 
não conseguem 
aprovação 

Circular do metro 
de Lisboa. 
Verba destinada 
ao projeto "não 
ficará por utilizar" 

Morreu Álvaro 
Barreto. 
O ministro 
que esteve em 
sete governos 

Leilão 
pode render 
pelo menos 
237,9 milhões 
de euros 

// PÁGS. 14-18 // PÁG. 32 // PÁG. 6 // PÁG. 11 
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Maximizar todas as potencialidades do rio Tejo é uma das novas prioridades 

LISBOA 

Plano de turismo 
vai criar 12 poios 
Plano Estratégico de Turismo de Lisboa 2020-2024 prevê a criação de 12 novas 
estruturas turísticas e uma aposta em produtos transversais a todo o destino 

REDAÇÃO 
redacao 4destak.pt 

O
Plano Estratégico de Tu-
rismo de Lisboa 2020-
-2024, aprovado pela En-
tidade Regional de Turis-

mo da região de Lisboa, defende mais 
protagonismo para o Tejo e a aposta 
em produtos transversais a todo o 
destino, e prevê a criação de 12 poios 
turísticos na região da Grande Lisboa. 
Segundo dados do documento apro-
vado pela Entidade Regional de Tu-
rismo da região de Lisboa e pela As-
sociação de Turismo de Lisboa que 
ontem foi apresentado, o Turismo 
apresenta-se como a atividade eco-
nómica mais importante de Lisboa: 
em 2018 gerou 14,7 mil milhões de eu-
ros de receita e mais de 201 mil em-
pregos, contribuindo, assim, na or-
dem dos 20,3% para o Produto Inter-
no Bruto (PIB) regional e na ordem 
dos 15,4% para o emprego da região. 

Poios divididos em categorias 
Previstos estão 12 poios turísticos que, 
segundo o plano, serão divididos em 
três categorias. Haverá poios conso-

 

Novo plano quer 
apostas no marketing 
pensadas para o 
visitante individual, 
em família e em grupo 

lidados, onde se inserem os de Lis-
boa-Centro; Belém-Ajuda; Sintra; 
Cascais; e Ericeira. Dentro dos cha-
mados poios em desenvolvimento 
está o do Tejo - que irá transformar 
o rio num "novo ativo turístico", no-

  

meadamente através do novo Cais de 
Lisboa e da rede cais do Tejo; o polo 
Lisboa Oriente; o polo Mafra e o polo 
Arrábida. Por último, o plano prevê 
ainda a criação de poios a potenciar, 
como é ocaso do do Arco Ribeirinho  

Sul; o polo Reserva Natural do Estuá-
rio; e o polo Costa de Caparica. 

O plano estratégico contempla ain-
da uma aposta no marketing direcio-
nado para os segmentos do visitante 
individual, em família e em grupo. 
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Cláudio Ramos muda-se 
da SIC para a TVI 
Conhecido apresentador e comentador 
'cor-de-rosa' está a caminho da estação de 
Queluz, onde vai apresentar o Big Brother 

 

Parasitas com noite de 
glória nos Óscares 2020 
Aclamada obra sul-coreana realizada 
por Bong Joon-ho foi a grande surpresa 

e a grande vencedora da glamorosa gala 

 

• • — • • 
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ATUALIDADE • 04 CIDADES • 02 
VITOR MOTA 

Cerco ao uso 
de telemóvel 
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na condução  
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Operação SMARTPHONE, SMARTDRIVE, da GNR, 
arranca hoje nas estradas portugueses e segue 
até à próxima segunda-feira, dia 17 

    
              

ATUALIDADE • 05 

Deco quer comissões 
da MB Way mais baixas 
Associação Portuguesa para a Defesa 
do Consumidor pediu a intervenção dos 
partidos com assento parlamentar por 
causa da cobrança de comissões da 'app' 

DESPORTO • O 6 

Benfica foi o 2Q que 
mais lucrou no mercado 
Águias foram o segundo clube europeu 
que maior lucro registou nas duas 
janelas de transferências de futebolistas 
na atual temporada de 2019/20 

• 

TECNO •10 

5G já é comercializada 
em 10 países europeus 
Nova tecnologia já está disponível numa 
dezena de Estados-membros da União 
Europeia, sendo de salientar que Portugal 
ainda se encontra fora dessa lista 

11 

Criação de 12 poios turísticos na região de Lisboa é uma das propostas 
do novo Plano Estratégico do Turismo de Lisboa para 2020-2024 

T' PEDRO CATARINO 
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Apenas para  o voo de  11 de Fevereiro de 2020 

STP AIRWAYS 
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REGIÃO DE LISBOA 

Chineses são 
os turistas 
gastadores 
0  A Região de Lisboa rece-
beu, em 2018, 7,4 milhões de 
turistas, entre os quais 5 mi-
lhões de estrangeiros, que.fi-
caram em média 4,5 dias e 
gastaram 840 euros por es-
tadia. Os chineses foram os 
que mais dinheiro gastaram 
durante a estadia: mais de 
1500 euros, revela o Plano 
Estratégico para o Turismo 
da Região. de Lisboa 2020-
-2024. O plano define um 
novo protagonismo pára o 
Tejo e a gestão dos fluxos tu-
rísticos através de 12 poios 
locais, de Mafra aSetúbal. 
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Plano Estratégico de Turismo de Lisboa propõe a criação de 12 polos turísticos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=54df1d28-8f02-4713-8214-

656767c70bab&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Lisboa apresentou hoje uma nova estratégia de desenvolvimento turístico. A criação de 12 polos de
atração. Um dos objetivos passa por dar protagonismo ao Tejo e alargar as fronteiras da capital até
aos concelhos vizinhos.
Comentários de Vítor Costa, presidente da Entidade Regional Turismo de Lisboa; Fernando Medina,
presidente da C. M. de Lisboa.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-02-11 08:40
 TVI 24 - 25ª Hora , 2020-02-10 00:28
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-02-11 08:40
 TVI 24 - Notícias , 2020-02-11 10:53
 TVI 24 - Notícias , 2020-02-11 11:52
 TVI 24 - Notícias , 2020-02-11 12:42
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 	Duração: 00:02:25

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 84856758

 
10-02-2020 20:15

1 1 1

Centro de Lisboa sem carros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5bbe5c1a-d9ce-46d2-a547-

e1321e7dc73d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Câmara de Lisboa diz que o plano de retirar carros na Baixa de Lisboa, afinal não está
fechado. Apesar do projeto que apresentou ter um calendário definido, limitações muito concretas,
Fernando Medina garante que está disponível para alterações na discussão pública. Medina respondeu
às críticas na apresentação de mais um plano estratégico desta vez para o turismo.
Comentários de Fernando Medina, presidente da C. M. de Lisboa; Benvinda Silva, comerciante; Rui
Simões, comerciante.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-02-10 20:16
 SIC - Edição da Manhã , 2020-02-11 06:13
 SIC - Edição da Manhã , 2020-02-11 07:24
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-02-10 00:18
 SIC - Edição da Manhã , 2020-02-11 08:24
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-02-11 09:13
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-02-11 06:14
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-02-11 07:24
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-02-11 08:25
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 	Duração: 00:02:04
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ID: 84856101

 
10-02-2020 18:32
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Turismo na região de Lisboa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8b402802-9ab7-4790-82bb-

3b417a25f66f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo na região de Lisboa representa 15 mil milhões de euros na economia portuguesa. São mais
de 200 mil postos de trabalho e o futuro passa pela promoção de novas zonas. com potencial turístico
e pelo fim da circulação rodoviária no centro histórico da cidade. A ideia está a gerar críticas entre
moradores e comerciantes.
Declarações de Fernando Medina, pres. da Câmara Municipal de Lisboa.
 
Repetições: RTP 1 - Telejornal , 2020-02-10 20:49
 RTP 1 - Portugal em Direto , 2020-02-10 18:30
 RTP 3 - 3 às... , 2020-02-11 10:31
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Início B1 Dom Pedro Hotels & Golf Collection festejam 50 anos de existência
 
Dom Pedro Hotels & Golf Collection festejam 50 anos de existência
 
Fevereiro 11, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O grupo Dom Pedro Hotels & Golf Collection assinala 50 anos no dia 12 de Fevereiro de 2020, numa
festa com o tema "The Golden Party".
 
As bodas de ouro serão comemoradas no Dom Pedro Lisboa, com o lifestyle característico do grupo,
num percurso de cinco décadas marcado pelo charme, conforto, inovação e profissionalismo.
 
Uma aventura que começou, há 50 anos, com a inauguração da sua primeira unidade hoteleira na Ilha
da Madeira. Ou, talvez antes... com a chegada de um turista italiano, Pietro Saviotti, à Ilha da
Madeira. Mais propriamente a Machico. Tão encantado ficou que desejou abrir um negócio hoteleiro no
local. Um desejo que foi realizado pelo seu filho Stefano Saviotti, que abriu o Dom Pedro Madeira, de 4
estrelas ( antes com o nome de Dom Pedro Baía), em 1972.
 
Stefano Saviotti assumiu o controlo do grupo em 1973 e faz os seus primeiros investimentos no
turismo do Algarve, com a abertura de Dom Pedro Vilamoura (antes Dom Pedro Golf) em 1976.
 
Em 1998, o grupo abriu as portas para o seu primeiro hotel de cinco estrelas, o Dom Pedro Lisboa,
que se tornou conhecido por suas instalações para conferências, serviços e alojamento regular de
celebridades internacionais.
 
O primeiro empreendimento estrangeiro da empresa começou com a construção de Dom Pedro
Laguna, o primeiro hotel de cinco estrelas e o único complexo de golfe de 18 buracos "Aquiraz Riviera
Golf Course" no "Aquiraz-Riviera" Eco-Resort em Ceará, Brasil.
 
Ao longo de 50 anos a estratégia do grupo hoteleiro consolidou o seu "core business", na hotelaria,
evoluindo também noutros sectores do turismo como golfe e imobiliário turístico de excelência.
 
Actualmente, com oito hotéis e resorts - um hotel em Lisboa, quatro no Algarve, dois na Ilha da
Madeira, e um no Aquiraz Riviera, Fortaleza, no Estado do Ceará, Brasil -, e seis campos de golfe
localizados em locais estratégicos, o grupo é sinónimo de excelência, prestígio e qualidade.
 
Na sua actividade de golfe, o grupo possui um campo de 18 buracos no Eco-Resort Aquiraz Riviera, no
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Ceará, e cinco campos em Vilamoura, que em conjunto com a recém inaugurada Academia de Golfe,
em Vilamoura, assumindo a liderança no sector e o reconhecimento mundial como um dos portfólios
mais completos da Europa, com mais de 200 mil voltas de golfe jogadas por ano.
 
Neste momento estão em curso projectos para Portugal e para o Brasil.
 
Para além da remodelação de todas as unidades existentes em Portugal, o grupo vai reforçar a sua
presença em Vilamoura com o Dom Pedro Residences, um complexo único de apartamentos de luxo
situados na primeira linha de frente mar. O segundo projecto em Vilamoura consiste num hotel
dedicado aos golfistas situado no emblemático Dom Pedro Old Course.
 
Novos projectos estão também a avançar no Brasil, como o projecto Iracema, em Fortaleza, composto
por um hotel e duas unidades de apartamentos turísticos, além de outros projectos turístico-
imobiliários de luxo no Eco-Resort Aquiraz Riveira.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Latest attempt to halt hotel plans in João de Arens rejected
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2020

Meio: Portugal Resident Online Autores: Michael Bruxo

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=efb0115d

 
Portimão's municipal assembly has voted against a citizen-backed motion to end the threat of
construction in "one of the borough's last untouched areas", João de Arens.
 
The motion was signed by around 1,000 citizens and urged the local council to suspend the UP3
urbanisation plan - which would effectively make it difficult for developers to move forward with their
plans of building three five-star hotels in the area.
 
According to Lusa news agency, the motion was voted against by the ruling Socialist Party's 12
representatives, which outweighed the 10 votes in favour from PSD, Servir Portimão, Bloco de
Esquerda and an independent councillor.
 
"The worst part is that the council has already admitted that this was a political decision, even though
we presented well-founded technical reports that were not taken into account," Lucinda Caetano from
citizens' group 'A Última Janela para o Mar' told Correio da Manhã tabloid.
 
After receiving a resounding thumbs down last summer, developers presented a new environmental
impact study for a revised plan in a bid to bypass the initial rejection.
 
Five main changes to the project were made. The total number of rooms decreased from 411 to 353
while the maximum height of each hotel was lowered from 15 to 12 metres to ensure that they are
not visible from the coast.
 
Developers also reduced the total construction area to 8,200sqm, which accounts for 1.8% of the area
included in the UP3 urbanisation plan - which the citizens' movement wanted the council to suspend.
 
They also proposed to transfer the management of a 92,500sqm area of privately-owned land where
the popular coastal trails are located, "the size of nine football stadiums", to the local council.
 
The developers - Top Building, Astronow, Areia Feliz and Estoril Investe - said they plan to create new
trails with signposting as the current ones are "disorganised and can be dangerous when it rains".
 
They also guaranteed that the construction of the hotels won't affect Linaria Algarviana, a species of
plant native to the Algarve, belonging to the figwort family and included in the Natura 2020 network.
 
The project is expected to create more than 350 direct jobs and 520 indirect jobs in an investment
estimated at between EUR35 million and EUR40 million.
 
michael.bruxo@algarveresident.com
 
Photos: INÊS LOPES/OPEN MEDIA GROUP
 
Michael Bruxo -
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Conferência Laranja XXI integra IV Mostra Silves Capital da Laranja
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=39b3c2b8

 
A IV Mostra Silves Capital da Laranja terá, no dia 14 de fevereiro, mais uma edição da Conferência
Laranja XXI, com início marcado para as 14h e um momento de apresentação da  Rota da Laranja ,
para se debater e refletir sobre os temas que atualmente preocupam os citricultores e colocam
desafios a este sector.
 
Aapós a sessão de abertura da conferência, na qual estarão presentes a Presidente da Câmara
Municipal de Silves, Rosa Palma, o Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Valadas
Monteiro, o representante da Universidade do Algarve, Amílcar Duarte e a Vice-Presidente da Região
de Turismo do Algarve, Fátima Catarina, haverá uma primeira comunicação (14h30) sobre a temática
Citricultura: desafios e constrangimentos , realizada por José Oliveira (AlgarOrange). Pelas 14h50,
Rogério Gonçalves, Chefe Delegação SEF Portimão, fará a sua apresentação sobre  Trabalhadores
Migrantes - A resposta do SEF  e, às 15h10, Anabela Assunção Cordeiro (Docente da Escola
Profissional Cândido Guerreiro) falará sobre o  Projeto Erasmus Citrivet - utilização de lenha de poda
de citrinos .
 
Às 15h30, os participantes terão uma pausa para café e segue-se, às 15h50, a palestra de Luís Neto
(MED, Universidade do Algarve) sobre os  Possíveis efeitos das alterações climáticas sobre as pragas
dos citrinos . A  Gestão de Recursos Hídricos no Algarve - Utilização de Água na Agricultura  será o
tema abordado por Paulo Cruz (APA- ARH do Algarve) às 16h10 e, às 16h30, José Carlos Tomás
(DRAP Algarve) tratará a temática  A rega dos citrinos em situações deficitárias . Seguir-se-á depois
um período de debate, perto das 16h50, e o encerramento desta conferência está previsto para as
17h15.
 
Daniel Pina
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365Algarve apresenta Encontros do DeVIR e Ventania
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3a9f2c3d

 
Os Encontros do DeVIR, de 13 de Março a 30 de Maio, e uma Ventania, de 14 a 22 de Março. Estes
são mais dois festivais, com a chancela do 365Algarve, que prometem animar o Algarve.
 
Este ano, "O Resgate" é o tema dos Encontros do DeVIR.
 
O arranque será em Faro onde, numa só noite, se apresentarão duas versões da Sagração da
Primavera de Stravinsky. "Le Sacre du Printemps", do destacado coreógrafo francês Xavier Le Roy,
tem sido recebida com enorme êxito em alguns dos maiores festivais de dança europeus.
 
"La Consagración de la Primavera", do premiado criador espanhol Roger Bernat, é uma experiência
única para os espectadores que - guiados pelas indicações que lhes são transmitidas através de
auscultadores individuais - se convertem também em intérpretes.
 
O desafio de Roger Bernat é lançado novamente a 14 de Março, em Loulé, onde decorre também
nesta data o Ciclo Pina Bausch, uma pequena homenagem a uma das maiores coreógrafas e bailarinas
do século XX, que inclui Nelken Line, um workshop que resultará num vídeo e numa performance, o
espetáculo Debout! e uma masterclass por Raphaëlle Delaunay, uma das suas ex-bailarinas, e a
apresentação de vídeos de Café Muller, Sagração da Primavera e Pina (Wim Wenders, 2008), três
obras marcantes da coreógrafa.
 
A 21 de Março, em Faro, há novo encontro, desta feita com Jêrome Bel, um dos mais desconcertantes
e surpreendentes criadores do nosso tempo. "Rectrospective" é um manifesto contra as alterações
climáticas. O evento contará ainda com a leitura de um texto inédito de Jacinto Lucas Pires, com
ilustração em tempo real.
 
Já a 27 de Março, o "Encontros do DeVIR" resgata o solo "Talvez Ela Pudesse Dançar Primeiro e
Pensar Depois", um marco no percurso coreográfico de Vera Mantero que faz parte da história da
dança contemporânea portuguesa. Do Líbano chegará "Under the Flesh", um espetáculo necessário e
intenso que levanta a questão do corpo em situações limite, como as guerras que alimentam
movimentos migratórios políticos que têm como destino a Europa.
 
Ventania Music & Food Experience © Ventania - Festival de Artes Performativas do Barlavento
 
Passando para a Ventania - será a segunda edição deste Festival de Artes Performativas do
Barlavento, com circo contemporâneo, artes visuais, teatro, dança e até gastronomia.
 
A 14 de Março, em Sagres, a iniciativa Tome e Embrulhe distribuirá sacos de papel em grande escala
no mercado municipal (repete a 21 de Março, em Lagoa).
 
No mesmo dia, saem à rua "The Invisible March", um percurso performativo em forma de manifesto
artístico sobre a poluição dos oceanos, seguidos de "Atempo", um espetáculo de circo contemporâneo
com acrobacias de forças combinadas, de dança e de teatro físico, e "Windy", uma instalação de arte
pública, de reflexão ecológica, com paisagem sonora (repete a 20 de Março, em Lagos).
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Ventania Music & Food Experience é uma experiência performativa e gastronómica que tem lugar no
interior dos concelhos de Lagos (15 de Março) e Portimão (dia 21).
 
A 20 de Março, em Lagos, estreia "Clean Water Act", uma encomenda de criação dirigida à bailarina e
coreógrafa Jenny Jacobsson, que aborda o impacto da ação humana sobre a água dos oceanos.
 
No mesmo dia, é apresentada pela primeira vez em Portugal "02 Oxigen", uma performance que
convida o espectador a uma reflexão sobre como poderia sobreviver numa sociedade onde o acesso ao
oxigénio se torna um luxo. No Jardim da Constituição, a instalação "Água" ocupa o espaço público
num misto de arte pública e performance.
 
Para comemorar a efeméride do Dia Mundial da Floresta, que se celebra a 21 de Março, a Companhia
de Dança KALE apresenta, em Portimão, o espetáculo Terras.
 
O festival termina a 22 de Março, em Lagoa, com a estreia da Sinfonia n.º 7 de Jorge Salgueiro,
"Ritual de Evocação dos Elementos", interpretada por uma orquestra de formação sinfónica e músicos
selecionados através de open call, e a performance "O Grande Embrulho", que reúne as linguagens de
clown, dança, música e manipulação de objetos num espetáculo com uma forte mensagem ecológica.
 
Estas iniciativas fazem parte da 4ª edição do 365Algarve.
 
Sul Informação
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Ministro do Ambiente 
acha que novas barragens 
não resolvem seca 

João Pedro Matos Fernandes 

O ministro do Ambiente 
defendeu esta segunda-feira 
que a falta de água no Algar-
ve não se resolve com a cons-
truçào de novas barragens, 
mas sim com uma gestão 
mais eficiente da água e a 
aposta na dessalinização. 

"Não podemos ter a ex-
pectativa de que a meteo-
rologia nos ajude. O Algarve, 
no longo prazo, não vai ter 
mais água do que aquela que 
tem hoje", por isso, argumen-
tou, "não é com mais barra-
gens que se vai resolver [o 
problema]". 

Em declarações aos jorna-
listas à margem de um en-
contro sobre alterações cli-
máticas em Loulé, no distrito 
de Faro, João Pedro Matos 
Fernandes referiu que no so-
tavento, onde os efeitos da 
seca são mais visíveis, já exis-
tem duas barragens, mas  

"têm pouca água", pelo que a 
solução não é "trocar duas 
barragens vazias por três bar-
ragens vazias". 

"Tem, de facto, de se con-
sumir menos água", afirmou, 
insistindo na necessidade de 
maior eficiência no uso da 
água para a agricultura e na 
rega de campos de golfe, on-
de "se deve evoluir" para o apro-
veitamento da água das novas 
Estações de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR), uma 
na Foz do Arade, em Portimão, 
e outra em Faro-Olhão. 

Defendendo que o "esgo-
to tratado é solução" para um 
conjunto de situações, o mi-
nistro do Ambiente e da Ação 
Climática deu como exemplos 
a lavagem de ruas, a rega de 
campos de golfe, jardins ou 
culturas permanentes, real-
çando que os empreendimen-
tos devem encontrar forma  

"de aumentar o armazena-
mento de água". 

Admitindo que é necessá-
rio construir mais soluções de 
"apresamento de água", João 
Pedro Matos Fernandes reve-
lou que estão em avaliação 
projetos para a construção de 
dois açudes: um na ribeira da 
Foupana - para onde os au-
tarcas algarvios defenderri a 
construção de uma barragem 
-, e outro na ribeira de Mon-
chique. 

No entanto, argumentou, 
a dessalinização é uma solu-
ção mais realista neste mo-
mento, já que os valores "his-
toricamente baixos" dos pre-
ços 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 difí-
cil no passado do que é 
atualmente, uma vez que o 
impedimento existente não 
era técnico, mas sim ao nível 
"de preço". 

O ministro revelou que es-
tão em curso "os primeiros 
trabalhos" para a identifica-
ção de soluções para comba-
ter a falta de água, "seja na 
parte da poupança, do arma-
zenamento 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 emer-
gência ambiental para as 
autarquias, ideia que consi-
derou "muito positiva" adian-
tando que, se a maioria dos 
municípios "voluntariamente 
quiserem constituir esse fun-
do", a lei tem de ser estrutu-
ra para que isso possa "vir a 
acontecer". 

João Pedro Matos Fer-

  

nandes 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 cli-
mática". 

Considerando que faz sen-
tido "ser prevista" a possibili-
dade de ser criado este fundo 
ambiental ao "nível municipal 
ou intermunicipal", o minis-
tro referiu que esta deve ser 
uma decisão da Assembleia 
da República - por ser uma 
competência municipal -, 
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Carmona Rodrigues (em cima) apresenta solução para a seca numa das várias sessões sobre o tema 

promovidas pela Algfuturo (em baixo) 

: 

Rio Guadiana - Pomarão 

- •••kx.• , 

• 

.$0 

embora isso não iniba o Go-

 

verno de "fazer essa propos-

 

ta de lei". 

Carmona Rodrigues 
apresentou Guadiana 

como solução 
Matos Fernandes não está 

só na opinião de que as bar-

 

ragens, só por si, não resol-

 

vem o problema da seca. Há 
alguns dias, o especialista em 
engenharia hidráulica Car-

 

mona Rodrigues veio ao AI-

 

garve aventar uma solução al-
ternativa às barragens. 

Numa sessão organizada 
pela associação Algfuturo, 
em Faro, o engenheiro preco-
nizou a captação de água na 
margem direita do rio Gua-
diana, junto ao Pomarão e a 
sua condução até à albufeira 
de Odeleite, aumentando as-
sim a disponibilidade de água 
no Barlavento e no Sotavento. 

Esta obra teria um custo 
entre 20 e 25 milhões de  

euros e um prazo de execução 
de 12 a 18 meses. e represen-
taria um reforço dos recursos 
das barragens em mais de 
50% ao longo de um ano. 

A proposta de Carmona 
Rodrigues será apresentada 
à Comunidade Intermunicipal 
do Algarve - AMAL, que está 
a promover um estudo sobre 
a seca na região e posterior-
mente às entidades públicas 
nacionais, após o que segui-
rá para Bruxelas. 
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Faro: 

Lanchas rápidas 
seriam poro 
transportar droga 

P 11 

▪ Olhanense 
e Louletano 
seguram-se 
▪ Portimonense e 
Forense desiludem 

P 20 

Festival 
das Camélias 
volta a florir 
Monchique 

P 13 

Projeto de Faro 
Capital da Cultura 
quer transformar 
o. Algarve 

P 14 

Imigrantes: 

Mais um barco 
com marroquinos 
chega ao Algarve 

P 24 
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O SEMANÁRIO DE MAIOR EXPA O ALGARVE 
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Objectivamente, o Algarve recicla menos do que devia. Um problema que não é exclusivamente algarvio, mas na região 

recicla-se ainda menos do que a média nacional. De quem será a culpa? Do residente, do turista, ou de quem deveria 

dar meios para o cidadão fazer a sua própria triagem caseira e promover campanhas de sensibilização e não as faz? 

As opiniões dividem-se. O JA foi ouvi-las 

Ministro do Ambiente acha que 

novas barragens não resolvem seca 
P 6 

     

 

IS 
Dr, Jorge Pereira 

    

     

  

JONNOIL do mata« COBRANÇA DE ASSINATURAS 

  

Está a decorrer a COBRANÇA de ASSINATURAS do JA, pelo que apelamos aos nossos assinantes 

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

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

PROPONHA 2 ASSINANTES E USUFRUA DE 1 ANO GRÁTIS! 

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

CAIXA GERAL DEPÓSITOS PT 50 0035 0909 0001 6155 3303 4 

CRÉDITO AGRÍCOLA PT 50 0045 7043 4000 6213 1353 7 

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

 

co Ma132.9  /P..; 

Acordos - Convenções 
ADSE SAMS - CGD - PSP CTT TELECOM - ADMFA 

ADMG - MÚTUA PESCADORES - MEDIS 
SAMS QUADROS - MULTICARE 

Rua Aug: Carlos Palma n.° 71 ric e 1.° Esq. - Tel. 281 322 606 
em frente a farmácia do Montepio fTavira) 

Lojas 2.02 a 2.05 - 8700-137 Olhão- Tel, 289 722 535 
E.N. 125, Algarve Outlet, 
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DAISY SAMPSONNNNNN

Business as usual
after Brexit

promotional terms with the
national campaign #Brelcome
and the promotional
reinforcement made by Turismo
do Algarve in terms of the “Special
Promotion Plan”, which has been
running campaigns with tour
operators, with Online Travel
Agencies (OTA) and with airlines.”
Elidérico Viegas, the president of
AHETA concluded: “Ultimately,
and for the record, if Brexit is good
for the British, it will be good for
tourism in the Algarve as well”.
Any British nationals who have
questions about living in Portugal
are advised to follow the ‘Brits in
Portugal’ Facebook page.

As Europe prepares for Brexit to officially take place at 11pm on 31 January, it is firmlyAs Europe prepares for Brexit to officially take place at 11pm on 31 January, it is firmlyAs Europe prepares for Brexit to officially take place at 11pm on 31 January, it is firmlyAs Europe prepares for Brexit to officially take place at 11pm on 31 January, it is firmlyAs Europe prepares for Brexit to officially take place at 11pm on 31 January, it is firmly
business as usual in Portugal with British tourists and residents still being activelybusiness as usual in Portugal with British tourists and residents still being activelybusiness as usual in Portugal with British tourists and residents still being activelybusiness as usual in Portugal with British tourists and residents still being activelybusiness as usual in Portugal with British tourists and residents still being actively
welcomed and reassured.welcomed and reassured.welcomed and reassured.welcomed and reassured.welcomed and reassured.

In a statement, the British
Ambassador to Portugal,
Chris Sainty said: “We will be
leaving the EU under the

terms of the Withdrawal
Agreement:  in other words, we are
leaving with a deal. 
“Last week the UK legislation
needed to implement that deal
was passed by the British
Parliament and became law in the
UK.  This week the European
Parliament also approved the
Withdrawal Agreement.  The
Withdrawal Agreement is
extremely important for British
nationals living in Portugal. 
Because it protects – in
international law – important
rights that you have here such as:
the right to continue to live and
work in Portugal, the right to
healthcare and the right to
continue to receive benefits and
your UK state pension.”
British nationals in Portugal need
to be a resident in Portugal before
the end of the year to have their
rights protected and are still being
advised by the Embassy to apply
for the valid documents if they
have not yet done so.  Those
planning to move to Portugal
between now and the end of the
year will have until June 2021 to
register as a resident.
Chris Sainty added: “I know this
was not the outcome that many of
you hoped for.  But I would make
two points.  First of all, as I have
already said, the Withdrawal
Agreement – an international treaty
between the UK and the EU – offers

very strong protection of your
rights.  It is good news that we are
leaving with this deal.  And
secondly, as many of you have
heard me say before, Portugal is
an old friend and ally, and the
Portuguese authorities have
made clear many times that the
British community here will
always be welcome.  That won’t
change – in fact I am sure that the
long-standing friendship and
partnership between the UK and
Portugal will continue to grow
stronger in the years ahead.”
While the situation for British
residents in Portugal may be
resolved at least for the time
being in Portugal, any possible
negative impact of Brexit on the
tourism market had been ruled
out by both the Algarve Tourism
Board (RTA) and the Algarve
Association of Hotel and Tourist
Developments (AHETA).
Elidérico Viegas, the president of
AHETA told The Portugal NewsThe Portugal NewsThe Portugal NewsThe Portugal NewsThe Portugal News:
“We think that any damage and
uncertainties that may have been
caused to the tourism industry in
the Algarve by Brexit has already
occurred and any further negative
impacts are expected to residual.”
He explained: “The British market
has always been the biggest
supplier of tourists to the Algarve.
This reality, in spite of some of the
upheavals that have arisen since
the beginning of contemporary
tourism in the 60s, including more
recently Brexit, were not enough to
alter a commercial and tourist
relationship over more than 50

years between the United
Kingdom and the Algarve, and I
have no doubt that this will remain
and even increase in the future.”
An indicator that has been
particularly positive for tourism in
the Algarve has been the rise in the
value of the pound since which
Elidérico Viegas expects to
continue in the future, helping to
keep the Algarve a financially
viable option for British tourists.
President of the RTA, João
Fernandes, told The PortugalThe PortugalThe PortugalThe PortugalThe Portugal
NewsNewsNewsNewsNews that a combination of
promotional campaigns to help
encourage British tourists to the
region and positive discrimination
have helped to mitigate against
any negative effects of Brexit.
“The latest data on British tourist
demand in the Algarve, released
by the National Statistics Institute
(INE), and which refer to
November 2019, show an
accumulated growth of 7.2 percent
of guests in tourist
accommodation and an impact on
overnight stays 2.5 percent higher
than the same period in 2018.
He added: “I think that also
contributing to this good
performance is the fact that
Portugal was the first country to
define a contingency plan for
Brexit, with very favourable
positive discrimination measures,
such as visa exemption, facilities
for travelling with animals or even
the non-increase in airport
charges for passengers from the
British market.
“This was further reinforced in

     Permanent Representative of the UnitedPermanent Representative of the UnitedPermanent Representative of the UnitedPermanent Representative of the UnitedPermanent Representative of the United
Council Secretary General Jeppe TranholCouncil Secretary General Jeppe TranholmCouncil Secretary General Jeppe TranholCouncil Secretary General Jeppe TranholmCouncil Secretary General Jeppe Tranholm
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