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A1 Faro espera arrecadar 500 mil euros com a taxa turística já a partir de março
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/02/2020

Meio: Barlavento Online Autores: Bruno Filipe Pires

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bd54685f

 
Taxa Municipal Turística de Faro entra em vigor no próximo dia 1 de março. Operadores vão ter uma
plataforma para gerir o imposto. Dinheiro será gasto na  área do turismo  segundo explica o autarca
Rogério Bacalhau ao barlavento.
 
Depois de, em 2018, a Associação de Municípios do Algarve (AMAL) ter aprovado a criação de uma
taxa turística a ser implementada no Algarve e depois da sua aplicação e regulamentação ter sido
aprovada, em outubro de 2019, pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal de Faro, a Taxa
Municipal Turística de Faro vai entrar em vigor no domingo, dia 1 de março.
 
A Taxa Municipal Turística de Faro terá um valor de 1,50 euros por noite (cobrada apenas nos
primeiros sete dias da estadia) e por pessoa, e será aplicada entre os meses de março a outubro de
cada ano, independentemente da data de realização da reserva.
 
Será
cobrada do início de março até ao final de outubro. Nos meses de
época baixa (novembro, dezembro e janeiro), Faro não aplicará
qualquer taxa.
 
Crianças e jovens até 13 anos não pagam. Estudantes que estejam temporariamente em Faro,
pessoas que venham ao concelho realizar atos médicos, e pessoas portadoras de deficiência também
ficam isentas , explica ao barlavento Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro.
 
Aqui não
há distinção entre estrangeiros e nacionais. Quem estiver numa
unidade hoteleira, ou de Alojamento Local ou tradicional, paga taxa
turística , diz o autarca.
 
E nem os
munícipes farenses se livram da taxa.  Se eu for dormir a um hotel,
tenho de pagar , exemplifica.
 
Esta semana fizemos duas reuniões no Auditório da Escola João de Deus para informar os operadores,
e sobretudo para dar a conhecer a plataforma online que fará a gestão da taxa .
 
Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro.
 
Esta nova
plataforma representou um investimento de cerca de 70 mil euros por
parte do município.
 
Será disponibilizada sem custos aos operadores, e servirá para a autarquia e os hoteleiros articularem
os vários aspetos logísticos inerentes à aplicação da Taxa Municipal Turística.
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O município também preparou um documento informativo para esclarecer as dúvidas (FAQ) aos vários
agentes, e um flyer em três idiomas para os turistas.
 
Devido ao
elevado número de Alojamentos Locais (AL) existentes no concelho, o
município de Faro está também a trabalhar em conjunto com a ALEP
(Associação de Alojamento Local em Portugal) para que a
implementação da taxa ocorra da melhor forma possível junto destes
estabelecimentos.
 
Qual o
enquadramento fiscal?  Quem vai faturar são as unidades hoteleiras
através da plataforma de gestão. Isso não entra na contabilidade
deles , responde Rogério Bacalhau.
 
Na
verdade, os agentes e operadores não ficam a perder. Terão de
entregar todos os meses a totalidade da taxa cobrada, mas mais tarde,
terão direito a um reembolso de 2,5 por cento.
 
Feitas as
contas, Rogério Bacalhau estima que este ano, entre março e
outubro, a Taxa Municipal Turística poderá render cerca de meio
milhão de euros.  É uma mera estimativa , sublinha.
 
Questionado
sobre o destino do dinheiro, o presidente da Câmara garante que será
gasto  em áreas ligadas ao turismo, no espaço público, nos
equipamentos e em atividades culturais. Isso permite-nos fazer mais .
 
Para já,
 estou a fazer projetos de requalificação da frente ribeirinha e
da baixa da cidade, melhorias no Museu Municipal de Faro e no Teatro
Lethes , exemplifica.
 
Em relação
ao ponto de vista dos operadores, Bacalhau garante  a recetividade
que temos tido não é negativa. A grande questão que se levantou
foi mais em termos operacionais, do que a questão do pagamento e do
valor .
 
Nas unidades grandes se este dinheiro entrar normalmente na faturação, como receita e despesa, não
terá grandes implicações fiscais. Mas para os pequenos tem, porque podem passar de escalão e pagar
mais. Essa era a grande questão. Com a nova plataforma, tudo isso fica resolvido , explica.
 
Faro está
assim na linha da frente.  Vila Real de Santo António já está a
cobrar a taxa, porque já tinha aprovado a medida antes da AMAL,
fruto do plano de reestruturação e equilíbrio da autarquia. O que
combinámos na AMAL foram estas condições. Ficou de fora VRSA, que
já tinha aprovado e Silves, que discordou. Os outros municípios
estão a tratar disso. Não tenho ideia se mais algum já começou.
Sei que Lagos e Portimão já estão adiantados  neste processo,
acrescenta o autarca de Faro.
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Aprovamos este regulamento em outubro de 2019, foi à discussão pública,  até porque estes meses
deram-nos tempo para falar com os operadores  e arrancar em março de 2020.
 
Para mais informações ou esclarecimentos a Câmara Municipal de Faro criou um e-mail ([email
protected]) para o qual poderão ser colocadas todas as dúvidas e questões relativas ao
funcionamento, aplicação e operacionalidade da Taxa Municipal Turística de Faro.
 
[Additional Text]:
Se-de-Faro
Print Icon
Rogério Bacalhau
 
Bruno Filipe Pires
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Associação Almargem apresenta balanço do projeto Via Algarviana - Um Elogio à
Natureza
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/02/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fb477c8f

 
A Associação Almargem promove, no próximo dia 3 de março, a sessão de apresentação dos
resultados do projeto  Via Algarviana - Um Elogio à Natureza .
 
O evento terá lugar no Mercado Local, em Castro Marim, com início às 10:00 horas.
 
Com a participação dos vários parceiros do projeto, será feito um balanço sobre os objetivos e
contributos das atividades que foram desenvolvidas no âmbito desta candidatura aprovada ao Fundo
Ambiental, incluída no aviso  Educarte: Educar para o Território , no âmbito do programa de Estratégia
Nacional de Educação Ambiental 2020, desenvolvida pela Associação Almargem entre setembro e
novembro de 2019.
 
Abrangendo os municípios parceiros de Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Monchique e Vila do Bispo,
centenas de pessoas percorreram a Via Algarviana e as suas infraestruturas complementares nestes
territórios de baixa densidade em ações de capacitação e workshops temáticos e ainda em ações de
educação ambiental para escolas.
 
Com o objetivo de interpretar este território em diferentes temáticas, nomeadamente turismo
sustentável, geodiversidade, biodiversidade, botânica e património cultural, estas ações foram
dirigidas a diferentes públicos-alvo: empresários, decisores e técnicos de administração regional e
local e população geral.
 
Nesta sessão, serão também divulgados os produtos resultantes do projeto, desenvolvidos com o
intuito de envolver e sensibilizar o público para os valores territoriais abrangidos pela Via Algarviana.
 
Entre as novidades, será apresentado um vídeo em formato documentário, um guia digital com
propostas de atividades pedagógicas para o público escolar do 1.º ciclo, e ainda um jogo didático que
será agregado ao novo sítio eletrónico da Via Algarviana e que pretende testar o conhecimento dos
utilizadores ao nível da biodiversidade e património cultural do território ao longo da Via Algarviana.
 
O evento culmina com a inauguração da exposição temática  Via Algarviana - Um Elogio à Natureza:
Os Ofícios Tradicionais , às 12:00.
 
Esta exposição, de carácter itinerante, reúne uma mostra das peças e elementos identificativos das
artes e ofícios dos territórios de baixa densidade abrangidos pelo projeto, propondo uma viagem pela
cultura e património singular do Algarve. A exposição estará patente até ao dia 17 de abril, no
Mercado Local em Castro Marim.
 
A sessão é gratuita e aberta ao público geral.
 
EP - diariOnline
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No Brexit impact felt on tourism in Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/02/2020

Meio: Portugal News Online (The)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dca34a95

 
No Brexit impact felt on tourism in Portugal
 
in News ·
 
21-02-2020 01:00:00 · 0 Comments
 
Tourist from the United Kingdom continue to represent the largest market of visitors to Portugal, with
numbers increasing in the country during 2019.
 
Fears that Brexit could have a serious impact of tourism in Portugal have been dispelled with new
figures from the National Statistics Institute (INE) which have shown that the UK remains the main
market for tourists in the country.
According to the INE, between 2013 and 2019, the UK market showed an increase of 51.2 percent in
the number of guests and 32.2 percent in the number of overnight stays.
The data from the INE showed that the preferred destinations for British guests were the Algarve
(63.4 percent of overnight stays in the market), Madeira (18.5 percent) and the Lisbon Metropolitan
Area (10.8 percent).
According to INE, in the Algarve, overnight stays from Britons represented 37.3 percent of the total
overnight stays of non-residents in the region (37.0 percent in 2018) and were the "most significant"
market, while in Madeira 26.6 percent of overnight stays of non-residents were from UK guests (27.3
percent in the previous year).
In 2019, the British market registered increases in all regions of Portugal, with the exception of
Madeira (-7.5 percent), highlighting the growth registered in the North (+19.2 percent), followed by
the Metropolitan Area of Lisbon ( +5.7 percent).
 
INE data show that, in the last year, hospitality concentrated 91.9 percent of overnight stays by
Britons, with emphasis on the types of hotels (48.1 percent) and apartment hotels (21.3 percent),
followed by local accommodation(7.2 percent) and tourism in rural areas and housing (0.9 percent).
"In hotels, demand was centered on five- and four-star units, while four-star units stood out
particularly in the typology of apartment hotels", said the INE statement.
Meanwhile, in the Algarve, 2019 was described as a "historic" year for tourism by the regional tourism
board.
According to preliminary data from the INE, the region reached historic figures of 20.95 million
overnight stays, 5.07 million guests, and EUR1.23 billion total income.
Tourist demand in the Algarve showed a positive performance in all months of the year, with the
number of guests increasing between January and December, with a very residual exception in
October (decrease from 459 928 guests to 459 535).
In the Algarve there were also positive signs for tourists from the United Kingdom, whose number of
guests reached 1.19 million (+7.1 percent). Also relevant was the Italian market that grew 26.8
percent in the number of guests to the Algarve (a total of 87,700) and the growth of emerging
markets such as Brazil, which increased 26.5 percent in the number of guests, and the United States
of America with a 19.8 percent growth in the number of guests.
For João Fernandes, president of the Algarve Tourism Region (RTA), "the results of tourism in the
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Algarve for 2019 confirm that we are, in fact, the main tourist region in the country. These results are
proof of the work developed by public and private agents and reveal the strong resilience of the sector
and its capacity to adapt to contingencies in an especially demanding year".
He added: "Proof of this ability are the facts: we achieved a good performance in the British market,
thanks to structured strategies for anticipating Brexit; we conquered a greater demand in global
markets such as Brazil and the USA and we registered a growth in guests throughout the year,
reflecting the region's strong commitment to diversifying the tourist offer".
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JAZZ NAS ADEGAS COM BWN TEM SESSÕES ESGOTADAS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/02/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.avozdoalgarve.pt/d/jazz-nas-adegas-com-bwn-tem-sesses-esgotadas/42371

 
As próximas sessões de Jazz nas Adegas, que levarão o grupo BWN, nos próximos dias 28 e 29 de
Fevereiro,
 
à adega do produtor José Manuel Cabrita (Cabrita Wines) estão esgotadas.
 
Nesta edição do Jazz nas Adegas, que decorre até maio de 2020, estão previstas, ainda, as seguintes
sessões:
 
06/mar/20 | 21h00 | Herdade Barranco do Vale, São Bartolomeu de Messines | Cool Manouche
(esgotado)
 
07/mar/20 | 17h00 | Herdade Barranco do Vale, São Bartolomeu de Messines | Cool Manouche
 
20/mar/20 | 21h00 | Paxá Wines, Silves | Chibanga Groove
 
21/mar/20 | 17h00 | Paxá Wines, Silves | Chibanga Groove
 
03/abr/20 | 21h00 | JAAP, Silves | Edgar Caramelo Quarteto
 
04/abr/20 | 17h00 | JAAP, Silves | Edgar Caramelo Quarteto
 
17/abr/20 | 21h00 | Quinta do Barranco Longo, Algoz | Quarteto Luis Bastos
 
18/abr/20 | 17h00 | Quinta do Barranco Longo, Algoz | Quarteto Luis Bastos
 
08/mai/20 | 21h00 | Marquês dos Vales, Lagoa | Tamal Hot Band
 
09/mai/20 | 17h00 | Marquês dos Vales, Lagoa | Tamal Hot Band
 
23/mai/20 | 17h00| Armação de Pêra | Al-Fanfare
 
O Jazz nas Adegas é organizado pela Câmara Municipal de Silves e integra, mais uma vez, a
programação cultural 365 Algarve, contando com produção artística do Ginásio Clube de Faro.
 
Trata-se de uma iniciativa que pretende dinamizar culturalmente os locais onde se produzem os
VINHOS DE SILVES, numa simbiose entre o vinho, o seu produtor e a música, proporcionando uma
experiência única ao público, em locais pouco usuais para a apresentação de um concerto de Jazz.
Procura, ainda, valorizar todo o património material e imaterial do concelho, dando-o a conhecer
através de uma experiência e um contacto diferente com o mesmo.
 
CABRITA WINES
 
Sediada na Quinta da Vinha, propriedade da família Cabrita, encontra-se localizada na freguesia de
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Silves, mais precisamente Sítio da Vala ocupando uma área de aproximadamente 6,6 hectares.
 
A produção dos vinhos Cabrita iniciou-se em 1977, altura em que José André adquiriu a quinta e
produziu castas tradicionais algarvias (Crato, Manteúdo, Negra-Mole e Castelão).
 
Em 1980, José Manuel Cabrita, o filho, assume a direção da empresa, iniciando-se uma nova fase.
 
Com a ajuda da empresa WineID (consultores vitiviniculas), plantou novas castas e, em 2000 e 2001,
reenxertou-se a vinha com Touriga-Nacional, Trincadeira e Aragonez.
 
Os Vinhos Cabrita tinto e rosé nascem em 2007, com uma produção de 11300 e 3000 garrafas,
respetivamente. Nova imagem, mais arrojada, também foi criada com o objetivo de cativar jovens
consumidores e demais apreciadores, promovendo um vinho de qualidade a preço muito acessível.
Atualmente, os Vinhos Cabrita estão bem posicionados no mercado e continuam a manter a tradição
dos seus antepassados.
 
BWN
 
Os BWN Band Without Name é uma formação de Silves composta por amigos que adoram tocar
música juntos e proporcionar a quem os ouve o prazer de escutarem a musicalidade de versões
antigas e atuais de grandes músicos e bandas intemporais, tendo adaptado alguns desses temas às
sonoridades do jazz, passando ainda pelos blues e pela música country.
 
FICHA ARTÍSTICA
 
BWN
 
Just John (Voz, guitarra e harmónica)
 
António Pontes (Bateria)
 
Bento Sebastião (Guitarra, baixo)
 
João Santos (Teclas)
 
Dário Pequeno (Guitarra)
 
Vitor Rodrigues (Guitarra e harmónica)
 
Produção artística: Gimnásio Clube de Faro
 
Coordenação geral: Município de Silves
 
Mestre-de-cerimónias: Luis Manhita, Raquel Ponte
 
Parceiros estratégicos: Agrupamento de Escolas Silves Sul
 
Por: CM Silves
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Turismo no Algarve atingiu 
resultados históricos em 2019
Os dados preliminares divul-
gados pelo Instituto Nacional 
de Estatística sobre o Turis-
mo no Algarve em 2019 mos-
tram um crescimento no nú-
mero de hóspedes (+7,2 por 
cento), nos proveitos totais 
(+7,2 por cento) e nas dormi-
das (+2,5 por cento), refletin-
do um balanço turístico posi-
tivo para a região, num ano 
em que continuou a repre-
sentar a maior quota de dor-
midas nacional (30 por cen-
to do total), sendo a única a 
acolher mais de 20 milhões 
de dormidas em empreen-
dimentos turísticos. Em ter-
mos absolutos, o Algarve 
atingiu números históricos 
de 20,95 milhões de dormi-
das, de 5,07 milhões de hós-
pedes, e de 1,23 mil milhões 
de euros de proveitos totais. 
Considerando a evolução ao 
longo do ano, os meses de ve-
rão foram os que registaram 
maior número de dormidas 
na região, apesar da nítida 
redução da taxa de sazona-
lidade no destino em qua-
se todos os meses de menor 
procura turística (janeiro fe-
chou com mais oito por cen-
to de dormidas face a 2018, 
fevereiro com mais 1,2 por 

cento, abril com mais 13,6 
por cento, novembro com 
mais 7,8 por cento e dezem-
bro com mais nove por cen-
to). Os turistas nacionais to-
talizaram 1,47 milhões de 
hóspedes, crescendo 8,5 por 
cento em comparação com 
2018, e os estrangeiros regis-
taram um total de 3,59 mi-
lhões, registando um aumen-
to de 6,7 por cento. Sinal po-
sitivo para os turistas oriun-
dos do Reino Unido, cujo nú-
mero de hóspedes atingiu os 
1,19 milhões (mais 7,1 por 
cento que em 2019). Outra 
nota de destaque vai para o 
mercado italiano, que tam-
bém cresceu 26,8 por cento 
na emissão de hóspedes para 
o Algarve (um total de 87,7 
mil), e para o crescimento de 
mercados emergentes como 
Brasil, que subiu 26,5  por 
cento no número de hóspe-

des (total de 82 mil), e Esta-
dos Unidos da América com 
um crescimento de 19,8 por 
cento no número de hóspe-
des (total de 106 mil). O flu-
xo no Aeroporto Internacio-
nal de Faro acompanhou a 
tendência: em 2019 regis-
tou um aumento de 3,8 por 
cento nos turistas desembar-
cados, com um total de 4,46 
milhões. Para João Fernan-
des, presidente da Região de 
Turismo do Algarve (RTA), 
«os resultados da ativida-
de turística no Algarve refe-
rentes a 2019 vêm confirmar 
que somos, de facto, a princi-
pal região turística do país. 
São prova do trabalho desen-
volvido por agentes públicos 
e privados e revelam a forte 
resiliência do setor e a sua 
capacidade de adaptação às 
contingências num ano espe-
cialmente exigente».
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Trabalhadores de hotelaria
ameaçam greve no Carnaval
O Sindicato dos Trabalhado-
res da Indústria de Hotela-
ria, Turismo, Restaurantes e 
Similares do Algarve emitiu 
um pré-aviso de greve para 
o dia 25 de fevereiro, terça-
-feira de Carnaval. Fonte do 

sindicato explica que a ação 
é tomada pois «a maioria dos 
patrões continua a não pagar 
o trabalho prestado em dia 
feriado com o acréscimo de 
200 por cento, alguns até a 
não querer considerar a ter-

ça-feira de Carnaval como fe-
riado obrigatório». A dire-
ção decidiu fazer o pré-avi-
so «para que os trabalhado-
res possam fazer greve nes-
se dia, exigindo a reposição 
deste direito».
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Já se pode 
carregar veículos 
elétricos em Olhão
O primeiro posto de carrega-
mento para veículos elétricos 
já está a funcionar na cida-
de de Olhão. A instalação des-
tes equipamentos foi possí-
vel graças a um protocolo ce-
lebrado entre a autarquia, a 
Comunidade Intermunicipal 
do Algarve (AMAL) e o Turis-
mo de Portugal, no âmbito de 
um programa nacional com o 
qual se pretende dotar todos 
os concelhos do país com in-
fraestruturas de carregamen-
to elétrico. Este Posto de Car-
regamento Normal (PCN) per-
mite a utilização de dois veí-
culos elétricos em simultâ-
neo e situa-se na Rua Vitoria-

no Rosa, junto à farmácia do 
Algarve Outlet. Com a potên-
cia de 22 kW/tomada, estes 
dois PCN, ou carregadores se-
mi-rápidos, permitem carre-
gar até 80 por cento da bateria 
de um carro elétrico em cerca 
de uma hora. O primeiro PCN 
de Olhão pode ser utilizado de 
forma gratuita, mediante acor-
do existente entre o município 
e a MOBI.E (entidade gestora 
da rede para a mobilidade elé-
trica). A autarquia tem a inten-
ção de instalar, em breve, um 
outro PCN na Avenida 5 de Ou-
tubro, em frente ao hotel, cujo 
projeto está atualmente em 
fase de execução.
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