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A1  
RTP 1

 	Duração: 00:02:55

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 84890992

 
12-02-2020 13:25

1 1 1

Programa Ferrovia 2020

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fafd0bf4-2a61-4691-b83f-

fb98180a2e48&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Quatro anos depois do lançamento do Programa Ferrovia 2020, o Governo apenas requalificou na
totalidade uma das 20 obras planeadas. A extensão das linhas a modernizar era de quase 1200
quilómetros, mas a intervenção ficou-se pelos 11%. Os trabalhos deverão estar concluídos no final de
2023.
Declarações de Pedro Marques, ex-Ministro das Infraestruturas (12 fevereiro 2016).
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A2  
RTP 3

 	Duração: 00:00:41

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 84886480

 
12-02-2020 10:34

1 1 1

Projetos para novos hotéis

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1275b6d4-3cf2-48be-ac0b-

7ab83f6d6702&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há mais de 100 projetos para a construção de hotéis com luz verde para avançar. Representam no
total 3900 novas camas.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-02-12 11:19
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-02-12 12:09
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A3 Portugal recebeu mais de 23,6 milhões de turistas em 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/02/2020

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ac172857

 
A maior plataforma global de aquisição de hóspedes para a indústria hoteleira revela que Portugal
recebeu 23,6 milhões de pessoas em 2019.
 
É um crescimento superior a 100% numa década. Portugal recebeu 23,6 milhões de pessoas no ano
passado, um aumento de 107% em relação há 10 anos, de acordo com a SiteMinder, a maior
plataforma global de aquisição de hóspedes para a indústria hoteleira e que agrega marcas como
Booking.com, Expedia, Hotelbeds, websites de hotéis (reservas diretas) e OTS Globe. André Gois,
Gerente Nacional da SiteMinder, em Portugal, diz em comunicado que este "crescimento representa
uma grande oportunidade para os hoteleiros do país. No entanto, é importante que estejam cientes
das mudanças no mundo das reservas e de como os seus hóspedes escolhem o seu alojamento". "De
destacar, na nossa lista dos 12 canais de reservas mais populares, a Jet2holidays, listada pela
primeira vez no ano passado, subindo rapidamente até ao nono lugar este ano, reafirmando o valor do
Reino Unido para a economia". Os dados relativos ao número total de turistas que o país recebeu no
ano passado só vão ser divulgados pelo INE na próxima sexta-feira, 14 de fevereiro. Contudo, até
novembro as unidades de alojamento em Portugal acolheram 25,3 milhões de pessoas, 15,5 milhões
das quais residentes no estrangeiro. Olhando para os locais onde pernoitaram, os dados do gabinete
de estatística mostram que mais de 20 milhões ficaram na hotelaria e mais de quatro milhões em
alojamento local. O Reino Unido continua a ser o principal mercado emissor de turistas para Portugal,
tendo ultrapassado a fasquia dos dois milhões de pessoas até novembro. Alemanha, Espanha, França
são também mercados emissores tradicionais para Portugal. Nos últimos anos, tem-se assistido a
aumento considerável do número de turistas oriundos dos EUA e Brasil. No caso dos turistas norte-
americanos, em 2018 foram mais de 980 mil que visitaram o país e no ano passado esse marco foi
ultrapassado uma vez que até novembro (dados do INE) foram mais de 1,1 milhões de pessoas que
viajaram para território nacional. A contribuir para estes números está o programa Stopover da TAP,
que permite uma escala em Portugal até cinco noites sem custos adicionais. Já o número de brasileiros
a visitar Portugal é superior: foram 1,10 milhões de hóspedes em 2018 e até novembro do ano
passado foram 1,19 milhões. A SiteMinder indica ainda que em Portugal, os 12 principais canais de
reservas hoteleiras em 2019, com base no rendimento bruto total dos clientes da empresa, foram: a
Booking.com, a Expedia, a Hotelbeds, os Websites de hotéis, a OTS Globe, a Abreu Online, a
Traveltool, a World 2 Meet, a Jet2holidays, a EC Travel, a Portimar e o Sistema de distribuição global.
De acordo com a plataforma, entre 14 dos 20 principais destinos turísticos mundiais, as reservas
diretas - obtidas através do site do hotel - "subiram em relação ao ano anterior ou mantiveram sua
posição entre os cinco primeiros lugares. O crescimento sustentado do canal direto foi acompanhado
apenas pelo crescimento da empresa asiática Agoda, que deu cartas na região EMEA". Em 2019,
foram processadas 105 milhões de reservas hoteleiras online através desta plataforma, gerando 31
mil milhões de euros em receita para os seus 35 mil clientes hoteleiros. Ana Laranjeiro é jornalista do
Dinheiro Vivo Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia
 
[Additional Text]:
Portugal recebeu mais de 23,6 milhões de turistas em 2019
 
Dinheiro Vivo
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A4

Alentejo e Ribatejo criam Rotas do Touring Cultural
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/02/2020

Meio: Turisver Online

URL: https://www.turisver.com/alentejo-e-ribatejo-criam-rotas-do-touring-cultural/

 
As Rotas do Touring Cultural - Alentejo e Ribatejo visam dotar as regiões do Alentejo de um produto
turístico estruturado, que abrange os 58 concelhos que integram a área regional de turismo do
Alentejo.
 
O Touring Cultural e Paisagístico no Alentejo e Ribatejo contemplará em particular a estruturação de
quatro rotas complementares, em concreto a do Megalitismo, Barroco, Fortificações e Cultura Avieira.
As rotas aproveitam o património cultural do Alentejo para criar um produto turístico inovador na
região, que conduza ao aumento do número de visitantes a sítios de património cultural e natural.
 
As Rotas do Touring Cultural foram apresentadas numa cerimónia de lançamento, a 11 de Fevereiro,
que contou com a presença de Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, Ceia da Silva,
presidente de Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Vítor Proença, presidente da
Câmara Municipal de Alcácer do Sal, e Pedro Beato, técnico responsável pelas Rotas.
 
S.C.
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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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Diretor:  Diogo Torgal FerreiralEdição n' 3509. Jornal diário gratuito. 
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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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Cerco ao uso 
de telemóvel 
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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 
TRANSPORTES AÉREOS  DE SÂO TOME E  PRÍNCIPE 

de 
or.+ • ^,,Rag 

 

 

 

707 10 25 35 
Apenas IDA 

 

stpairways.st 
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Mais uma companhia de aviação que foi à falência, a Air Italy
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/02/2020

Meio: OTurismo.PT Online Autores: António Manuel Teixeira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ef460fb4

 
A companhia aérea Air Italy, detida pela holding AQA (Alisarda e Qatar Airways) faliu. A companhia
italiana, com sede em Olbia, na Sardenha, informou que "todos os voos regulares até 25 de Fevereiro
de 2020 inclusive (incluindo as primeiras partidas na manhã de 26 de Fevereiro de 2020 de voos do
 
A companhia italiana, com sede em Olbia, na Sardenha, informou que "todos os voos regulares até 25
de Fevereiro de 2020 inclusive (incluindo as primeiras partidas na manhã de 26 de Fevereiro de 2020
de voos domésticos para Malpensa e dos aeroportos de Male e Dakar) serão operados regularmente,
sem nenhuma alteração no original datas e horários programados e nas mesmas condições de voo".
 
O comunicado informa que todos "os passageiros poderão voar usando o seu bilhete". No entanto,
"como alternativa, os passageiros podem optar por um reembolso total da passagem, enviando um e-
mail para refunds@airitaly.com (ou entrando em contrato com a agência de viagens) antes da hora de
partida do voo".
 
A companhia informa ainda que "a viagem de ida será operada regularmente, sem alterações nas
datas e horários programados originais e nas mesmas condições de voo"; Já no que se refere "ao voo
de volta, será oferecida opção de viagem no primeiro voo disponível de outra companhia aérea".
 
Para saberem mais detalhes os passageiros deverão, após os o dia 18 de Fevereiro de 2020 "ligar para
os seguintes números +39078952682, dos EUA: +1 866 3876359, do Canadá: +1 800 7461888, ou
entrando em contacto com a agência de viagens no caso de compra através deste canal".
 
A Air Italy existe com este nome desde 2018, quando a AliSarda se tornou a accionista maioritária
com 51% da capital e a Qatar Airways ficou com os 49% restantes da até então Meridiana, que mudou
de nome no âmbito de um plano estratégico, que visava aumentar a competitividade da companhia
aérea. A Companhia foi a segunda maior companhia aérea da Itália, depois da Alitalia, e a 40ª maior
companhia aérea da Europa em número de passageiros em 2019.
 
A Qatar Airways explicou em comunicado que, desde a aquisição de 49% de sua participação na Air
Italy "acredita firmemente na companhia aérea e no seu potencial, apoiando o plano de negócios
proposto pela administração que tinha o objectivo de aumentar crescimento e criar empregos".
 
António Manuel Teixeira
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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 

IrE 
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 
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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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ALTA MORA: 

Festival das Amendoeiras em Flor 
foi um sucesso 

A primeira edição do Festival das Amen-
doeiras em Flor, em Alta Mora, organizado 
pela Associação Recreativa. Cultural e 
Desportiva dos Amigos da Alta Mora 
(ARCDAA) e seus habitantes foi considera-
do um sucesso, enriquecendo o roteiro tu-
rístico da Região. 

O Festival surgiu na sequência do suces-
so dos passeios pedestres "Amendoeiras em 
Flor", organizados pela ARCDAA há já 15 
anos e que angariava cada vez um maior nú-
mero de participantes. Assim, este ano, com 
o apoio do programa 365 Algarve e do Muni-
cípio 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 va-
lores e as tradições da serra algarvia, a sua 
força identitária e a inocência da autentici-
dade do território, bem como para um dos 
seus principais recursos endógenos, a amên-
doa, tão apreciada na doçaria regional"- su-
blinha a autarquia em nota de imprensa. 

Na sessão de abertura marcaram esti-
veram o presidente da ARCDAA, Valter 
Matias, o presidente da Câmara Municipal, 
Francisco Amaral, e o secretário de Estado 
da Descentralização e da Administração 
Local. Jorge Botelho, cujos discursos se con-
centraram nas melhores formas de comba-
te à desertificação e despovoamento do in-
terior da serra algarvia. 

Foram dois dias intensos e cheios de 
atividades, onde se destacaram os pas-
seios pedestres, com mais de 1000 partici-
pantes. a confeção de unia torta de 40 me-
tros, com 35kg de amêndoa, descascada e 
partida pelas gentes da terra durante 3 me-
ses, e o workshop de plantação de 50 amen-
doeiras, que já farão parte da idílica paisa-
gem mosqueada de rosa e branco da próxi-
ma edição do Festival. Esta iniciativa é tam-
bém uma forma de incrementar o cresci-
mento de mais plantações de amendoeiras, 
numa estratégia que procura rentabilizar as 
várias vertentes do produto. que pode pas-
sar 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, a 
prova viva de todo o potencial turístico, 
gastronómico, desportivo e cultural por ex-
plorar na serra algarvia. Todos os detalhes 
contribuíram para este resultado e também 
foram tidos em conta•os valores am-
bientais, com particularidades como pra-

  

tos biodegradáveis, copo único e reuti-
lizável. carros elétricos para transporte du-
rante o evento e uma decoração exímia, 
desde flores de amendoeira em materiais 
reciclados e crochê. 

O I Festival das Amendoeiras em Flor 
contou ainda com parcerias da Junta de 
Freguesia de Odeleite, Associação Odiana 
e Associação Artística Satori e a colabora-
ção da ADRIP (Associação de Defesa, Rea-
bilitação, Investigação e Promoção do Pa-
trimónio Natural e Cultural de Cacela). 
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