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Redução do preço das portagens no Interior do país

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6768f601-c7a1-4047-8d98-

0b518aefb5eb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os autarcas do Interior veem com bons olhos, a redução do preço das portagens durante o fim de
semana, mas querem saber ao certo qual será o desconto. Há um mês, a ministra da coesão territorial
abriu a porta a um novo modelo de descontos nas portagens do Interior do país, para quem lá vive ou
trabalha, ou visita estes territórios no fim de semana. Declarações de Paulo Fernandes, autarca do
Fundão; Luís Correia, autarca de Castelo Branco.
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VILA NOVA DE GAIA 

Mulher burla com férias 
CRIME O  Enganou 13 
pessoas com casas em 
Portimão, no Algarve 
NELSON RODRIGUES 

D
esempregada e sem fonte 
de rendimentos, a mu 
1 her de 45 anos decidiu 

ganhar dinheiro com falsos 
anúncios na Internet de arren-
damento de casas para férias na 
praia da Rocha, em Portimão. 
No espaço de cerca de dois me-
ses, durante o ano 2016, conse-
guiu enganar, pelo menos, 13 
pessoas e lucrou mais de 1500 C. 

As vítimas, de norte a sul, só 
percebiam que tinham sido 
burladas quando chegavam à 
casa que tinham arrendado - e 
pelas quais já estava pago meta-
de do valor acordado, a título de 
sinal. Os crimes foram cometi-
dos a partir cia casa cia arguida, 
em Vila Nova de Caia. A mulher 
começa a ser julgada em março 
no tribunal daquela cidade. 

De acordo com o processo, 

• 

consultado pelo CM, a mulher 
colocava anúncios nos sites 
OLX e Custo Justo. Dizia arren -
dar apartamentos T1, T2 e T3, 
sempre na mesma morada - ca-

 

.y«,•7?. 

•=e 

sas das quais não era proprietá-
ria. Fornecia um número de te-
lemovel, mas após receber na 
sua conta parte das quantias pe-
didas na internei - a mais alta  

PORMENORES 

Chegavam com as malas 
Os crimes foram cometidos du-
rante os meses de maio e de ju-
nho. As pessoas queriam garan-
tir as casas para os meses mais 
quentes, de julho e agosto, no 
Algarve. Chegavam a Portimão 
carregadas de malas, mas per-
cebiam logo que tinham sido en-
ganadas pela burlona. 

"Agia ardilosamente" 
"Induzia em erro os ofendidos, 
fazendo-os crer, erradamente, 
que através de depósitos ban-
cários das quantias, que ardilo-
samente os levou a concretizar, 
faziam a reserva do apartamen-
to", lê-se na acusação. 

foi de 300 deixava de res-

 

ponder ás chamadas. As quei-
xas foram na ISP de Portimão. 

NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDICÃO EM PAPEL 

Celtiglq 

F;gmiA cbti Wi7 

• 
... 

• 

Casas que afinal não eram da mulher situavam-se todas em Portimão 
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A3 Como o coronavírus está a parar o luxo na Avenida da Liberdade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/02/2020

Meio: Sábado Online Autores: Raquel Lito

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=84a347c

 
Lojas desertas, funcionários apreensivos - e com desinfetantes atrás do balcão. O impacto da
epidemia revela-se nas primeiras estimativas nacionais: 65% de quebra, só no mês de fevereiro.
 
Excursões de chineses por lojas de griffe e telemóveis ligados ao tradutor instantâneo do Google não
se veem. Na principal artéria de luxo de Lisboa, a Av. da Liberdade, nem parece que o Ano Novo
Chinês (época festiva celebrada a 25 de janeiro, que atrai turistas asiáticos) aconteceu há dias. O
cenário é desanimador: só se avista um ou outro, porventura residente ou lojista que fala mandarim -
para potenciar as vendas neste segmento de mercado.
 
A avenida está praticamente parada pelo impacto do surto, recém-designado vírus Covid-19,
constatou a SÁBADO no Dia dos Namorados (14 de fevereiro, supostamente mais um chamariz para
as compras). É assim desde o início do mês, queixam-se os lojistas. Esperam que as horas passem, à
medida que desabafam: "Todos os anos, nesta fase, estávamos habituados a recebê-los aos magotes.
Já vinham com tudo programado", diz uma delas, na Loja das Meias (multimarcas). O estabelecimento
está vazio, mas o desinfetante presente. "Tentamos ter ainda mais cuidado agora em termos de
contacto e higienização no trabalho", prossegue a comerciante.
 
[Additional Text]:
Como o coronavírus está a parar o luxo na Avenida da Liberdade
 
Raquel Lito
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Salva filho de afogamento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cd4932be-b9e8-490c-8fa0-

e48aadb7e294&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um turista foi retirado da água em paragem cardiorrespiratória numa praia em Lagos, no Algarve,
depois de ter salvado o filho de afogamento. O homem foi hospitalizado em Portimão.
Comentários de Conceição Duarte, Capitania de Lagos.
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Elidérico Viegas, presidente da Associação dos 
Hotéis do Algarve, sobre turismo no Carnaval 

"TOLERÂNCIA DE PONTO 
E SOL SÃO ATRATIVOS" 
a CM- O Carnaval 
está a atrair mais 
turistas aos hotéis 
do Algarve? 
Elidérico Viegas -
Nesta altura do ano 
verifica-se uni au-
mento na procura 
por parte de turistas nacio-
nais, como aconteceu na 
Passagem de Ano e como de 
vera vir a acontecer na altura 
cia Páscoa. 
- Quais são os atrativos da 
região nesta altura do ano? 
- A tolerância de ponto nesta 
altura do ano e o sol são um 
atrativo, porque os portu 
peses optam por descansar 
nestes períodos em que é 
possível prolongar o fim de 
semana. A juntara diversão  

diversificada que é 
promovida nesta al-
tura cio ano um pou-
co por toda a região. 
- Os preços também 
são mais convidati-
vos nesta altura? 
- Os preços são mais 

atrativos, porque ainda esta-
mos na época baixa e isso faz 
a diferença para os turistas 
nacionais. 
- A região está a conseguir 
atrair mais turistas nos me-
ses de Inverno? 
- A sazonalidade continua a 
ser a grande fraqueza cio tu - 
rismo no Algarve. Sendo este 
um setor estratégico não se 
entende que ainda não tenha 
sido feito nada para comba 
ter essa fraqueza. R.P.G. 
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EIMTOR/AL 

Fim de ciclo? 

[..... 

im de ciclo? Quero acredi-
tar que não, porque o turis-

 

1 
mo é um setor que já pesa 

i 20% nas exportações na-

 

cionais e que desde 2014 
tem vivido anos incrivelmente posi-
tivos. Contudo, vários responsáveis 
do setor da hotelaria e também da 
restauração começam a falar, preci-
samente, em "fim de ciclo". 

O crescimento do turismo em 
2019 foi o mais baixo desde a última 
crise e estes números, nesta semana 
conhecidos, estão a preocupar tudo 
e todos. Os dados são do Banco de 
Portugal e vieram confirmar que em 
2019, não sendo um ano propria-
mente fraquinho, existiu um abran-
damento na atividade das viagens e 
do turismo. E o pior é que se regis-
tou o mais baixo crescimento desde 
2013, ou seja, o ano da forte austeri-
dade em Portugal. 

Nas exportações, apesar de a fatia 
global que representa ainda ser gran-
de (os tais 20%), em termos de cres-
cimento caiu de 21% para 9,7% e 
8,1%, nos anos 2017, 2018 e 2019. 
Perante estes factos podemos dizer 
que é possível continuarmos des-
preocupados? Não, não é. 

O país tem de fazer mais. Rein-
ventar-se, ter novas fontes de atra-
ção, grandes eventos, grandes expo-
sições mundiais para ver e fazer que 
também isso, e não apenas as sardi-
nhas e o sol, façam que os turistas 
guardem boas memórias de Portugal 
e queiram voltar. Vestindo a pele de 
um turista que vem hoje a Lisboa 
questiono que grande exposição de 
relevo internacional terá para ver, 
por exemplo? Bom, talvez a do 
Harry Potter, patente no Parque das 
Nações e numa tenda - já que não 
há um espaço livre de dimensão su-
ficiente para acolher uma exposição 
deste tamanho - e por iniciativa de 
um privado, o empresário Álvaro 
Covões. E que mais pode o turista 
visitar, além de igrejas e museus? 

É preciso questionar todos os dias 
como fazer melhor para que, depois 
de tantos portugueses se queixarem 
por turismo a mais, não passem a 
chorar por turismo a menos. Nunca 
se criticou o turismo, nunca me pa-
receu excessivo e, pelo contrário, o 
país tem ainda muito a aprender e 
muito por onde crescer. O país é pe-
queno, mas a ambição, nomeada-
mente de Lisboa e Porto, tem de ser 
gigante para enfrentar os grandes 
concorrentes mundiais. Página 6
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Rita Marques, secretária 
de Estado, acredita 
que o turismo 
vai continuar  a  crescer. 
.0TO• DIANA QUINTELA  IGI 

. y. 

Turismo aposta em novos 
mercados e nos eventos 
Para reduzir a dependência de mercados como o britânico e o alemão, o turismo aposta 
cada vez mais na diversificação. A mira vai neste ano ser apontada à Asia-Pacífico. 
—ANA LARANJEIRO 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt 

Foram 27 milhões de hóspedes 
em 2019 e o governo está otimis-
ta para os próximos anos, confian-
do que a atividade vai continuar a 
acelerar. Com o número de turis-
tas oriundos dos EUA e do Brasil a 
crescer de ano para ano - mais de 
um milhão de cada um destes paí-
ses em 2019 -, a secretária de Esta-
do do Turismo não esconde que 
estas duas apostas são para man-
ter, a par dos mercados tradicio-
nais, como Reino Unido, Alema-
nha, Espanha e França. Há, no en-
tanto, outros pontos do globo na 
mira. "No início de cada ano reu-
nimos com as entidades regionais 
e agências regionais de promoção 
turística para definir quais os mer-
cados prioritários e onde vamos 
investir a nível de campanhas pro-
mocionais. Neste ano vamos olhar 
para a Austrália, Ásia-Pacífico -
outras economias que não China e 
Japão. Temos sempre essa ativida-
de em alguns mercados para testar  

e ver se reagem bem aos estímu-
los. Vamos continuar a trabalhar o 
mercado europeu, em particular o 
Reino Unido. Vamos também 
continuar a apostar no mercado 
norte-americano e na América La-
tina, dando especial destaque ao 
Brasil", revela Rita Marques. 

Para captar estes mercados, 
o governo conta com 50 milhões 
de euros para investir em promo-
ção. Esta verba vai ser também 
usada para captar mais eventos e 
conferências, o "segredo" para 
combater a sazonalidade. "Esta-
mos a rever as regras para a atri-

 

O governo conta 
neste ano com 
so milhões de euros 
para investir na 
promoção turística. 

buição do financiamento a even-
tos. Esta questão entronca nos 50 
milhões. Não estamos apenas a fa-
lar de eventos para a área metro-
politana, mas eventos como festi-
vais e outro tipo de iniciativas. O 
objetivo é termos uma oferta alar-
gada, que permita cobrir Portugal 
de norte a sul, incluindo ilhas." 

As rotas aéreas voam de mãos da-
das com a chegada de turistas de 
novos mercados ao país. O progra-
ma VIP, que aposta na captação de 
novas ligações, está a ser revisto e a 
expectativa da secretária de Estado 
é que "o novo VIP seja anunciado 
em abril" contando com um orça-
mento anual de 2,5 milhões (dez 
milhões em quatro anos). "A capta-
ção de novas rotas tem de casar com 
os mercados que consideramos 
prioritários. Continuamos a olhar 
atentamente para os EUA, para o 
Brasil, para o Canadá e para a Ásia." 

Salários mais altos 
Um dos desafios que o turismo 
enfrenta é a escassez de mão-de-
-obra. Rita Marques defende que  

para travar este problema é, "em 
primeiro lugar, preciso garantir 
que os que estão formados não 
abandonam a profissão", algo que 
se faz "valorizando as profissões 
atinentes ao turismo". 

Os trabalhadores do setor rece-
bem menos do que em outras 
áreas, pelo que "tem de haver um 
esforço dos parceiros sociais, todos 
nós, no sentido de igualar os salá-
rios para que não haja uma discri-
minação negativa". 

A governante assume que as 
empresas vão tendo abertura para 
aumentar os salários, estando 
muitas vezes a funcionar a lei da 
oferta e da procura. "Os resulta-
dos das empresas a nível financei-
ro têm sido crescentemente posi-
tivos, níveis de endividamento 
menores e melhor saúde finan-
ceira. Há capacidade financeira 
para remunerarem os trabalha-
dores de uma forma mais interes-
sante. É sempre um work in pro-
gress, mas esta é uma forma de ga-
rantir que os profissionais não 
abandonam o setor." 

"Taxa de 
crescimento 
deverá ficar 
neste ano entre 
5% e 7%" 

Depois de 27 milhões de hóspedes 
no ano passado, a secretária de Esta-
do do Turismo, Rita Marques, em 
entrevista ao Dinheiro Vivo, defen-
de que a atividade turística em Por-
tugal vai continuar a expandir-se 
nos próximos anos. Admite que o co-
ronavírus pode ter um impacto no 
turismo, mas, limitado, uma vez 
que o mercado chinês tem um peso 
pequeno em Portugal. 

Foram quase 27 milhões de hós-
pedes em 2019. Como viu estes 
números e quais são as expectati-
vas para 2020? 
Foram recebidos com bastante tran-
quilidade. Estávamos à espera destes 
números. Em outubro estimávamos 
já fechar o ano com os 27 milhões de 
hóspedes e praticamente 70 milhões 
de dormidas. Em relação às perspeti-
vas para 2020 continuam a ser mui-
to positivas. Estamos a ter taxas de 
crescimento muito interessantes 
desde 2014-2015. Não podemos cres-
cer sempre a dois dígitos. Era impos-
sível. No entanto, as taxas de cresci-
mento estarão sempre entre a baliza 
5% e 7%. São estas as expectativas 
para 2020. 
Que fatores podem influenciar es-
tes números? Devido ao coronaví-
rus, o mercado chinês é uma das 
incógnitas para este ano? 
O mercado chinês tem tido um cres-
cimento assinalável, a dois dígitos, 
mas ainda é um mercado relativa-
mente reduzido. Um fenómeno des-
te como o coronavírus, ou outro 
idêntico que venha da Ásia, terá 
eventualmente impacto, mas nunca 
será tangível dada a pouca represen-
tatividade que o mercado tem. 
Quais são os próximos passos para 
oRevive? 
O nosso objetivo é todos os meses 
evoluirmos muito no que toca a 
abertura de novos concursos de con-
cessão. O objetivo é até ao final do 
ano termos mais dez. Temos sinali-
zados imensos imóveis em geogra-
fias não urbanas que entendemos 
que têm uma natureza que é muito 
favorável ao Revive, mas queremos 
acima de tudo garantir que os 48 
identificados são fechados. O objeti-
vo para o Revive Natura é que em 
abril possamos lançar os primeiros 
concursos. São 95 imóveis e estamos 
a trabalhar com esse calendário. 

Página 7
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Ana Jacinto  Há 4o mil 
empregos disponíveis na 
hotelaria e na restauração 
ENTREVISTA Dv/Tsr Secretária-geral da AHRESP 
avisa que o setor não aguenta uma subida 
do salário mínimo para 85o euros e queixa-
-se da falta de mão-de-obra. P. 04-05 

o 
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ar 
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SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO — P. ia 

Rita Marques 
Turismo cresce 
5% a 7% e aposta 
em novos mercados 
e nos eventos 

REPORTAGEM — P. 06-a7 

Governo quer 
_s. c choque elétrico 

nas fábricas 
de automóveis 
em Portugal 

• • 

• • 

TRABALHO — P. 

Portugal 
exibe o melhor 
da inovação 
têxtil 
na Alemanha 

Despedimentos 
coletivos voltam 
a subir e arrasam 
no norte do país 

NOVIDADES O vestuário que ajuda 
a rejuvenescer, os fatos dos campeões 
da marcha, o pijama que ajuda a dormir 
bem e as sapatilhas com rodas made in 
Portugal. O êxito do têxtil faz-se cada vez 
mais de tecnologia. P. o8-09 

I 'SN' 
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“Prevemos que o turismo 
cresça entre 5 e 7% em 2020”

Textos Conceição Antunes  
Foto Tiago Miranda

Portugal fechou o último ano turístico 
com resultados em alta, tendência que 
se deverá estender a 2020, apesar do 
‘Brexit’ ou das limitações no aeropor-
to de Lisboa — antecipa Rita Marques, 
secretária de Estado do Turismo, para 
quem é essencial nesta fase aumentar 
a estada média dos turistas.

PP OPturismoPvoltouPaPcrescerPemP2019,P
anoPdePincertezasPePcomPfalênciasPdeP
grandesPoperadores,Pdestacando-seP
atéPnoPacelerarPdasPexportações.PSur-
preenderam-naPestesPresultados?P

 R Já tínhamos a firme convicção em 
outubro que íamos fechar o ano muito 
perto de 27 milhões de hóspedes, 70 
milhões de dormidas e receitas de €18 
mil milhões — e assim aconteceu. Esses 
dados foram recebidos com satisfação, 
mas sem surpresas. O turismo repre-
senta um peso relevante nas exporta-
ções de serviços, com 51,1%, e tem vindo 
a crescer de forma sustentável.

PP ComPasPeconomiasPeuropeiasPestag-
nadas,PquaisPasPperspetivasPparaP2020?P

 R Prevemos ter todas as condições 
para continuar a crescer em 2020, não 
a um ritmo de dois dígitos como em 
2016 e 2017, mas entre 5% e 7%. Foi o 
que crescemos em 2019, consideran-
do o número de hóspedes em termos 
médios, e em proveitos até foi mais. 
Continuamos a crescer acima da mé-
dia europeia, praticamente ao dobro, 
e temos capacidade de manter esse 
ritmo de crescimento. Desacelerando, 
é verdade, mas ainda assim a crescer.

PP OPquePéPdePesperarPdoPmercadoPbri-
tânico,PcomPaPdecisãoPfinalPdoP‘Brexit’?P

 R Portugal continua a ser para os bri-
tânicos uma localização interessante 
e uma fortíssima proposta de valor, 
tanto mais agora com a desvaloriza-
ção da libra. Em 2018 tivemos uma 
desaceleração do mercado britânico, 
que foi absolutamente recuperada 
em 2019, com um aumento de 5% em 
dormidas. Os números que temos a 
nível de reservas dão-nos boas pers-
petivas para o mercado britânico em 

2020. Quanto ao eventual impacto do 
‘Brexit’, não o estamos a sentir para já.

PP FazPaquiPdiferençaPPortugalPterPumP
planoPespecialPparaPreceberPosPturis-
tasPinglesesPcomPoP‘Brexit’?P

 R O nosso plano tem sido objeto de 
análise, até por parte dos políticos 
britânicos, porque tem vindo a mate-
rializar-se em várias frentes, desde os 
corredores específicos nos aeropor-
tos, passando pelo reconhecimento 
das cartas de condução ou o facto de 
um britânico aceder ao Serviço Naci-
onal de Saúde e ser tratado como um 
cidadão português. É um plano muito 
robusto, e que foi desenhado a tempo.

PP FacePaoPcrescimentoPprevistoPnoP
turismoPemPPortugal,PnãoPtemePosP
efeitosPdoPsurtoPdoPcoronavírus?P

 R Na Europa, o impacto do coronaví-
rus nas reservas é de menos 30%. Não 

temos a expectativa de ter este grau 
de impacto em Portugal, o país não 
tem a centralidade de outros como 
Alemanha ou França. O mercado asi-
ático está com crescimento acelerado 
em Portugal, mas é ainda uma peque-
na parte da procura, e um eventual 
impacto será suavizado por outros 
mercados em crescendo, como EUA, 
Canadá ou Brasil. Se a questão do co-
ronavírus ficar resolvida no primeiro 
semestre, nós vamos rapidamente re-
cuperar no segundo semestre, porque 
o mercado asiático responde muito a 
impulsos, e depois de um arrefecimen-
to virá um aquecimento. Tudo depen-
derá da velocidade em que se tratar do 
tema, e estamos esperançados.

PP OPaeroportoPdePLisboaPePasPsuasP
restriçõesPnãoPsãoPumPobstáculoPaoP
aumentoPdeProtasPaéreas?P

 R A localização do novo aeroporto 
está decidida, felizmente chegámos 
a bom porto, e nesta altura é um não-
-assunto. O que importa agora é agi-
lizar o processo e garantir que fique 
operacional o mais depressa possível. 
E estamos a reclamar a atenção dos 
operadores aéreos para que vejam 
portas de entrada em outros aeropor-
tos nacionais, como Porto, Faro, Fun-
chal ou Ponta Delgada, para garantir 
que todas as capacidades são otimiza-
das, porque Lisboa já está no limite. 
Estamos a ter taxas de crescimento no 
aeroporto do Porto, por exemplo, da 
ordem dos 10%, este verão temos 710 
frequências semanais de 25 pontos no 
Reino Unido para cinco aeroportos 
em Portugal, e estamos a reformular 
o Programa VIP para alargar a qua-
tro anos a parceria que temos com os 
operadores. Além de criar rotas, há 
ainda que garantir que têm uma taxa 
de ocupação sempre superior a 85%, 
porque de outra forma não são viáveis. 

PP APparPdaPpolíticaPaeroportuária,P
temPfaladoPnaPferroviaPcomoPumaPpri-
oridadePnoPprogramaPdoPGoverno.POP
quePéPdePesperarPparaPoPturismo?P

 R Estamos a identificar outros pro-
jetos que não estão ainda no plano 
nacional, mas que entendemos que 
fazem sentido. Agora até com flight 
shame, ou para contornar as nossas 

Rita Marques Secretária de Estado do Turismo

limitações com o aeroporto de Lis-
boa, temos de encontrar formas de 
mobilidade alternativas ao avião, que 
sirvam os cidadãos e quem nos visita. 
São temas complexos, que implicam 
investimentos importantes e para os 
quais terá de haver consensos. Um 
assunto que nos é caro é o dos turistas 
e cidadãos com mobilidade reduzida, e 
recebemos o prémio mundial de des-
tino acessível. Temos vários projetos 
que podem vir a estar no plano para a 
a ferrovia, vamos ver se conseguimos.

PP OPquePachaPdePexcluirPLisboaPdosP
benefíciosPassociadosPaosPvistosPgold?P

 R Os estímulos públicos destinam-
-se a resolver as fragilidades do país. 
Lisboa e Porto tiveram taxas de cres-
cimento a nível do imobiliário que 
não foram acompanhadas por zonas 
do interior. É natural que a política 
pública seja revista para criar os es-
tímulos que entendemos serem mais 
adequados, e o interior merece aqui 
atenção redobrada, razão pela qual os 
vistos gold devem, no imobiliário, ser 
circunscritos a estas zonas. Mas os vis-
tos gold continuam a existir para fun-
dos de investimento ou criação líquida 
de postos de trabalho. Estamos con-
vencidos de que teremos investidores 
interessados, como houve em Lisboa 
e Porto, em investir no interior usu-
fruindo dos vistos gold. Temos várias 
manifestações de interesse, nada nos 
leva a crer que não será um sucesso. 
No interior já apoiámos 717 projetos 
com investimentos de €435 milhões 
nos últimos quatro anos, são números 
impressionantes. Mas temos de conti-
nuar a incentivar o interior e comba-
ter a tendência de desertificação.

PP OndePvaiPestarPoPseuPfocoPemP2020?P
 R O nosso calcanhar de Aquiles é a es-

tada média, que tem vindo a diminuir. 
Há que arranjar motivos para fixar o 
turista mais tempo, é um tema que 
nos preocupa. E também reduzir a 
sazonalidade, espraiar o turismo pelo 
território e diversificar mercados, as 
prioridades identificadas na Estraté-
gia do Turismo 2027. É um instrumen-
to de navegação poderosíssimo, e em 
equipa vencedora quase não se mexe.

cantunes@expresso.impresa.pt

O QUE SE ESPERA NO SECTOR

PORTUGALPEPAPEUROPA

“Estamos a crescer 
ao dobro da média 
europeia, e temos 
todas as condições 
para manter esse ritmo 
de crescimento”

‘BREXIT’PJÁPDECIDIDO

“Portugal continua a 
ser uma localização 
muito interessante 
para os britânicos, 
tanto mais agora com 
a desvalorização da 
libra. A nível de 
reservas temos boas 
perspetivas em 2020” 

SURTOPDOPCORONAVÍRUS

“Na Europa, o efeito 
das reservas está a ser 
de menos 30%. Não 
temos a expectativa de 
ter em Portugal esse 
grau de impacto” 

AEROPORTOPEPNOVASPROTAS

“Estamos a reclamar a 
atenção de operadores 
aéreos para que vejam 
portas de entrada em 
outros aeroportos 
nacionais otimizando a 
sua capacidade, 
porque o de Lisboa já 
está no limite” 

VISTOS GOLD

“Os estímulos públicos 
são para resolver as 
fragilidades. Lisboa 
e Porto tiveram 
crescimentos no 
imobiliário que não 
houve em zonas do 
interior, é natural que 
a política seja revista” 

TURISTASPFICAMPPOUCOPTEMPO

“O nosso calcanhar de 
Aquiles é a estada 
média, que tem vindo a 
diminuir. Há que criar 
motivos para fixação 
do turista, é um tema 
que nos preocupa” 

MELHORARPACESSOSPPORPCOMBOIO

“Até para responder  
ao flight shame, há 
projetos que não estão 
no plano nacional  
para a ferrovia, mas 
que no turismo 
achamos que fazem 
sentido e queríamos 
ter num futuro 
próximo”

Valorizar duplica 
para €20 milhões

APcorridaPaoPprogramaPValorizar,P
quePapoiaPprojetosPturísticosP
particularesPouPdePmunicípios,P
saldou-sePemP352PcandidaturasP
comPinvestimentosPprevistosPdeP
maisPdeP€100Pmilhões,PnoPúltimoP
concursoPlançadoPemPnovembro.P
“PorquePapareceramPmuitasP
candidaturas,PvamosPduplicarPaP
dotaçãoPdoPprogramaPdeP€10P
milhõesPparaP€20Pmilhões,PcomP
efeitosPaPpartirPdePmarço,PeP
passarPaPdivulgarPumPcalendárioP
dosPconcursos”,PanunciaPRitaP
Marques.PProjetosPparaPoP
interiorPtiveramPfortePprocuraPnoP
últimoPconcursoPdoPValorizar,P
destacando-seP33PparaPaPGuardaP
eP22PparaPViseu,PtotalizandoPP
emPcadaPcasoPinvestimentosPdeP
€9,7Pmilhões.PTambémPVilaPRealP
foiPalvoPdeP31Pcandidaturas,P
ÉvoraPdeP36PePBragançaPdeP26.PP
JáPforamPapoiadosPpeloP
programaP663PprojetosP
turísticos,PenvolvendoPincentivosP
deP€94Pmilhões. Página 9
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OPINIÃO PESSOAS

Angola 
no xadrez 
mundial
MANUEL ENNES 
FERREIRA E36

O governo- 
-sombra  
de Centeno
FRANCISCO 
LOUÇÃ E5

O isolacionismo dos EUA  
não foi inventado por Trump
BARRY EICHENGREEN E39

O 
Tribunal de Contas, 
para recordar a quem 
está esquecido, é a 
“instituição suprema 
de fiscalização e 
controlo de dinheiros 

públicos” a que a Constituição 
de 1976 atribuiu a natureza de 
Tribunal Superior, considerando-o 
um órgão de soberania. Este 
estatuto permite-lhe avaliar não só 
a legalidade das decisões tomadas, 
mas também a eficiência e a 
eficácia da gestão e até a qualidade 
do controlo interno se existir. Este 
tipo de análises tem tendência a 
ser confundido com apreciações 
de natureza política que, 
evidentemente, não compete ao 
Tribunal de Contas fazer, servindo 
de pretexto de contestação pelas 
entidades visadas quando o seu 
teor é negativo e tem impacto na 
opinião pública.

Foi o caso recente, mas não 
único, da reação do ministro do 
Ensino Superior a uma auditoria 
do Tribunal de Contas aos 
contratos para o financiamento 
do ensino superior, análise 
essa muito crítica quanto aos 
critérios utilizados, contrários 
aos estabelecidos na Lei de 
Bases do Ensino Superior e 
que prejudicaram os resultados 
pretendidos.

A forma, o tom e as insinuações 
de ausência de independência 
política por parte daquele 
responsável são atitudes que só 
podem minimizar e desqualificar 
o Tribunal de Contas aos olhos 
da opinião pública. Quando essa 
menorização tem origem nos 
membros do Governo significa 
que são eles próprios a contribuir 
para o desprestígio de instituições 
garantes do bom governo e do 
bom uso dos dinheiros públicos.

Foi uma reação inaceitável com 
a qual ficámos todos a perder.

Tribunal  
de Contas

A reação do ministro  
do Ensino Superior  
ao Tribunal de Contas  
é inaceitável

> Sandra Vera-Cruz 
é a nova diretora- 
-geral da 
Coca-Cola 
Portugal 
E34

> Dicas Cinco 
estratégias para manter 
a energia no trabalho E34

Fundo de 
Resolução 
trava mais 
prejuízos no 
Novo Banco E15

“PREVEMOS QUE O TURISMO 
CRESÇA ENTRE 5% E 7% EM 2020”

Rita Marques  
Secretária de Estado do Turismo

Apesar do ‘Brexit’ e das limitações  
no aeroporto de Lisboa,  
o turismo continua em alta E14

Exportações 
abrandam 
em 2019 e 
2020 ainda 
vai ser pior E12

REVOLUÇÃO 
VERDE NOS 

INVESTIMENTOS
Grandes e pequenos 

investidores 
procuram cada vez 
mais alternativas 
sustentáveis para 

aplicar o seu dinheiro. 
Que podem também 

ser os mais rentáveis E20
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Anacom  
e secretário  
de Estado  
das 
Comunicações 
de costas 
voltadas

O secretário de Estado 
das Comunicações, Al-
berto Souto de Miranda, 
antigo administrador do 
regulador das telecomu-
nicações, já admitiu que 
perdeu a confiança em 
João Cadete de Matos. O 
verniz estalou por causa 
da definição da estratégia 
para o leilão da quinta ge-
ração móvel (5G). E10

Centeno e 
Máximo dos 
Santos na 
corrida para 
governador

A sucessão no Banco de Por-
tugal está em aberto. Mário 
Centeno gera controvérsia, 
mas reúne alguns apoios. 
Luís Máximo dos Santos, o 
vice-governador do Banco 
de Portugal,  não gera defe-
sas apaixonadas. É António 
Costa quem decide. E8

das casas 
degradadas  
em Portugal  
foram financiadas 
pelo Estado.  
Nos 187 municípios 
com carências 
habitacionais 
existem  
31.256 casas  
sem condições  
de habitabilidade E22

15%

Presidente da PwC em Lisboa 
para controlar danos da 
ligação a Isabel dos Santos 

> Bob Moritz esteve 48 horas em Portugal para se reunir com  
os principais clientes > Auditora está a investigar envolvimento  
do escritório português com filha do ex-Presidente angolano E10

Soluções Agro
Ajudas ao 
Rendimento

Antecipar o seu 
investimento dá frutos

Página 10
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39% dos inquiridos é da opinião que o setor turístico luso vai crescer em 2020 

BARÓMETRO 

Turismo vai manter 
tendências de 2019 
Setor em Portugal deverá crescer ou manter-se, este ano, nos níveis alcançados 
em 2019. Práticas amigas do Ambiente por parte das empresas são prioridade 

REDAÇÃO 
redacao@destak.pt 5 

g 

O
turismo em Portugal deve-
rá crescer ou manter-se, 
este ano, nos níveis alcan-
çados em 2019: "Os resulta-

dos do turismo nacional em 2020 vão 
ser iguais ou melhores do que os de 
2019", revela o último Barómetro do Tu-
rismo, entretanto divulgado. 

Do total de respostas obtidas, no 
âmbito deste estudo do 1PDT - Insti-
tuto de Planeamento e Desenvolvi-
mento do Turismo, 41% dos inquiri-
dos esperam que o turismo nacional, 
este ano, tenha resultados .globais 
"idênticos aos obtidos em 2019". Por 
sua vez, para 39%, o setor vai crescer,  

enquanto 20% dos inquiridos acredi-
tam que 0 desempenho vai ser pior do 
que o registado em 2019. Os resulta-
dos indicam ainda que, nos próximos 
seis meses, no setor do turismo, o nú-
mero de pessoas empregadas, o inves-
timento privado, a procura interna e 
a carga fiscal são Os indicadores que 
deverão registar melhor desempenho. 

Práticas ambientais prioritárias 
Já no que se refere ao desempenho 
do turismo nacional em 2019, face ao 
investimentarealizado na promoção 
interna, 73% dos inquiridos conside-
raram que "correspondeu ás expec-
tativas, tendo estas sido superadas 
na opinião de 11%". Já o desempenho 
face ao investimento em promoção 
externa, por seu turno, foi considera-
do por 76%dos inquiridos como "den-
tro das expectativas" e por 17% como 
"acima das expectativas". 
. O barómetro analisou ainda o está-
gio de adoção de práticas de sustenta-
bilidadé por parte das empresas portu-
guesas do setor, apontando "a eficiên-
cia energética, a redução e reciclagem 
de desperdícios, a poupança de água e 
o consumo responsável como áreas: e 
intervenção prioritárias". 

e 
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Algarvios descontentes com Saúde

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1ddfe70c-2f2b-4232-85b4-

cbb5e32dbc33&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Como vemos, o Algarve destaca-se nesta sondagem como a região do país com uma avaliação mais
negativa à  qualidade dos serviços de saúde e são muitas as razões apontadas para o
descontentamento.
Comentários de Tânia Sequeira, Lurdes Rosa - utentes; Paulo Morgado, pres. ARS do Algarve; António
Abrantes, sociólogo.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-02-21 20:14
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-02-21 00:12
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-02-21 01:07
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-02-21 02:42
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-02-21 04:30
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-02-21 05:48
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-02-22 06:42
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-02-22 10:16
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Algarve teve resultados turísticos históricos em 2019 
De acordo com os dados prelimi-

nares divulgados pelo Instituto Na-
cional de Estatística (INE), a região 
atingiu números históricos em 2019, 
com 20,95 milhões de dormidas, 
5,07 milhões de hóspedes e 1,23 mil 
milhões de euros de proveitos totais, 
anunciou o Turismo do Algarve. 

O crescimento no número de hós-
pedes (+7,2%), nos proveitos totais 
(+7,2%) e nas dormidas (+2,5%) re-
fletem o balanço turístico positivo 
para o Algarve em 2019, ano em que 
a região continuou a representar a 
maior quota de dormidas nacional 
(30% do total), sendo a única a aco-
lher mais de 20 milhões de dormidas 
em empreendimentos turísticos. 

A procura turística pelo Algarve 
manteve-se com um desempenho po-
sitivo em todos meses do ano, com o 
número de hóspedes a aumentar en-
tre janeiro e dezembro, com uma 
exceção bastante residual em outu-
bro (decréscimo dos 459 928 hóspe-
des para os 459 535). 

Considerando também a evolução 
das dormidas ao longo do ano, cons-
tata-se que os meses de verão foram 
os que registaram maior número de 
dormidas no Algarve, apesar da níti-

  

da redução da taxa de sazonalidade 
no destino em quase todos os me-

  

ses de menor procura turística (janei-
ro fechou com +8% de dormidas face 
a 2018, fevereiro com +1,2%, abril 
com +13,6%, novembro com +7,8% 
e dezembro com +9%). 

Numa análise aos mercados emis-
sores, os turistas nacionais totaliza-
ram 1,47 milhões de hóspedes, cres-
cendo +8,5% em comparação com  

2018, e os estrangeiros registaram 
um total de 3,59 milhões, registando 
um aumento de +6,7%. 

Neste último caso, sinal positivo 
para os turistas oriundos do Reino 
Unido, cujo número de hóspedes atin-
giu os 1,19 milhões (+7,1%). Relevan-
te foi ainda do mercado italiano que 
cresceu 26,8% na emissão de hós-

  

pedes para o Algarve (um total de 
87,7 mil) e o crescimento dos merca-
dos emergentes como Brasil, que 
subiu 26,5% no número de hóspedes 
(total de 82 mil), e Estados Unidos 
da América com um crescimento de 
19,8% no número de hóspedes (to-
tal de 106 mil). 

Destaque ainda para o fluxo no 
Aeroporto Internacional de Faro que 
conquistou em 2019 um aumento de 
3,8% nos turistas desembarcados, 
com um total de 4,46 milhões. 

Para João Fernandes, presidente 
da Região de Turismo do Algarve 
(RTA), «os resultados da atividade tu-
rística no Algarve referentes a 2019 
vêm confirmar que somos, de facto, 
a principal região turística do país, 
com uma procura bastante consoli-
dada. Estes resultados são prova do 
trabalho desenvolvido por agentes 
públicos e privados e revelam a forte 
resiliência do setor e a sua capacida-
de de adaptação às contingências 
num ano especialmente exigente». 

«Prova desta capacidade são os 
factos: conseguimos um bom desem-
penho no mercado britânico, graças 
a estratégias estruturadas de anteci-
pação do Brexit; conquistámos uma 
maior procura junto mercados emis-
sores de grande relevo mundial como 
o Brasil e os EUA; registámos um cres-
cimento de hóspedes ao longo de todo 
o ano, em reflexo da forte aposta da 
região na diversificação da oferta tu-
rística», sublinha o presidente da RTA. 

+i• 
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Hotelaria: 

Algarve 

teve resultados 

turísticos históricos 
em 2019 

P 74 

Ciclismo: 

Amaro Antune5; 
apresen;(1 euip i 

para 2020 

P 19 

Loulé e Albufeira 

investem milhões 
em novos proj&oç 

10/1= 

Investigadora 
defende obrigação 
de reutilizar 
águas residuais 

P. 

Ministro em•Almancil: 

Novo posto 
da GNR trará 
mais segurança 

região 
P8 
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Está a decorrer a COBRANÇA de ASSINATURAS do JIA, pelo que apelamos aos nossos assinantes 

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

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

PROPONHA 2 ASSINANTES E USUFRUA DE I ANO GRÁTIS! 
Dados para transferências (mencionando o n° ou nome de assinante): 

CAIXA GERAL DEPÓSITOS PT 50 0035 0909 0001 6155 3303 4 
CRÉDITO AGRÍCOLA PT 50 0045 7043 4000 6213 1353 7 

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

e 

O SEMANÁRIO DE MAIOR EXPANSÃO DO ALGARVE 

FUNDADOR: José Barão I DIRETOR: Fernando Reis quinta-feira 20 de fevereiro de 2020 ANO LXIII - N.° 3282 Preço 1,30 € PoRTE PAGO - Te PAGA www.jornaldoalgarve.pt 

ABANDONO DO CONCELHO REVOLTA SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

Apoios à fixação esquecem 
interior mas... ajudam litoral 

•W,  

Os estímulos à fixação de pessoas no interior do Pars7, 
anunciados pelo primeiro-ministro, poderão ter um efeito perverso. 
De acordo com os autarcas algarvios, em sede de AMAL, aqueles incentivos 
podem não beneficiar povoações e zonas do território algarvio indubitavelmente 
rurais e de baixa densidade populacional. É o caso de dois terços do concelho 
de São Brás de Alportel. Por outro lado, constata-se, os referidos apoios beneficiarão 
zonas balneares algarvias, de veraneio ou fixação de segundas habitações. 
E o caso de Altura, no concelho de Castro Marim 

Carnaval algarvio" 
traz à rua milhares de foliões 
Bailes tradicionais, concursos de máscaras, desfiles e o "Bicho" de Iran Costa são algumas das 
propostas para o Carnaval deste ano em várias localidades algarvias, cujos festividades se iniciaram 
no princípio de fevereiro, mas têm o seu ponto alto entre o próximo fim-de-semana e terça-feira 

P 12/13 

RA IS 
Dr. Jorge Pereira 

Agora com TAC -  Rx - Ecografia - Mamogra fia 
RX Panorâmico Dentário 

ADSE SAMS - CGD - PSP - CTT - TELECOM - ADMFA 
ADMG - MÚTUA PESCADORES - MEDIS 

SAMS QUADROS - MULTICARE 

Rua Aug. Carlos Palma n.° 71 r/c e I.° Esq. - Tel. 281 321 606 
em frente à farmácia do Montepio (Tavira) 

Lojas 2.02 a 2.05 - 8700.137 Olhão - Tel. 289 721 535 
E.N. 125, Algarve Outlet, n° 100 
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Turismo de Portugal aprova 23 hotéis 
no Algarve num total de 105 no País 

O Turismo de Portugal aprovou 23 projetos para novos hotéis 
no Algarve, que se torna a segunda região do País com maior 
número de hotéis aprovados pelo organismo, logo a seguir a Lis-
boa, com 29 novas unidades hoteleiras. 

No total nacional Turismo de Portugal deu parecer favorável 
para a construção de 105 novos empreendimentos turísticos, 
embora esse parecer favorável não implique obrigatoriamente 
que todos os projetos avancem. 

Os números são avançados pelo Jornal de Negócios, que dá 
conta que os mais de 100 novos hotéis vêm acrescentar mais  

de 12 mil camas à oferta atual. 
A concretizarem-se, os 105 novos projetos juntam-se aos 

4.514 empreendimentos turísticos já existentes, acrescentando 
12.404 camas às 340.349 atuais, segundo os dados do Turis-
mo de Portugal citados pelo mesmo jornal de economia. 

Dos 105 novos hotéis, 29 projetos encontram-se na Área 
Metropolitana de Lisboa, seguindo depois o Algarve (23 projetos) 
e o Alentejo (21 projetos). A Norte, há 18 projetos (2.600 novas 
camas), enquanto no Centro há 14 empreendimentos em estu-
do, que acrescentam mais de 1.300 camas. 
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Futuro do programa cultural 365 Algarve ainda é uma incerteza
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Com a quarta edição do programa 356 Algarve a entrar na reta final, presidente do Turismo de
Portugal diz que a tutela ainda está a avaliar o impacte da iniciativa na região e que para já ainda se
desconhece se será, ou não, para continuar.
 
Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, marcou presença no segundo dia do 8º Congresso da
Associação Portuguesa de Empresas, de Congressos, de Animação Turística e de Eventos (APECATE),
na sexta-feira, dia 7 de fevereiro, que, pela primeira vez, se realizou no Algarve, em Faro.
 
Questionado sobre a possibilidade de uma próxima edição do 365 Algarve, programa cultural de
animação turística em época baixa, Luís Araújo disse que não há certezas.
 
Vamos fechar a quarta edição e estamos neste momento a recolher informação, a avaliar, a ver como
correu e se cumpriu objetivos para apresentar à secretária de Estado para depois se tomar a decisão .
 
Com a saída do Reino Unido, um dos maiores mercados turísticos do Algarve, da União Europeia no
último dia de janeiro, deverão os operadores turísticos temer uma descida dos números? Araújo
respondeu ao barlavento otimista.
 
Klaxon , evento do projeto Lavrar o Mar, integrante da programação do 365 Algarve, apresentado em
Monchique no final de 2018 e início de 2019.
 
O Algarve já tem feito muito trabalho a nível de diversificação e de captação de novos mercados como
o Canadá e os Estados Unidos da América. Ao nível de mercados europeus também temos crescido
bastante. Temos apostado na segmentação e na diversificação de produto. O cycling, o walking e o
enoturismo já começam a ter algum movimento e alguma expressão. O Algarve está a tomar as
medidas certas e estamos todos atentos. Obviamente que o Brexit, considerando o peso e a
importância que tem para o mercado da região. Faz-nos ter atenção redobrada. No último ano já
fizemos trabalho para tentar mitigar ao máximo os constrangimentos que possam existir, como o
Portugal Health Passport [passaporte com hospitais privados para o mercado britânico], campanhas de
promoção específicas como o #Brelcome e até apostas em segmentos muito concretos como os
casamentos, para o qual o Algarve tem potenciais únicos. Até agora temos vindo a crescer. O ano
passado foi um ano de crescimento. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho em conjunto: Algarve,
Turismo de Portugal e privados e através da agência, com a nossa delegação no Reino Unido, acredito
que vai correr bem. Não é uma questão do Algarve estar preocupado, mas sim atento, tal como temos
de estar em relação a qualquer mercado. Obviamente que quando há um que tem um maior peso e
uma maior expressão, a atenção tem de ser redobrada .
 
Já em relação aos números para 2020, o responsável considera que há espaço para continuar a
tendência positiva.  Apesar da falência da Thomas Cook e de toda uma série de constrangimentos,
crescemos expressivamente em 2019. Tudo fruto desta campanha de diversificação de mercados, de
captação de novas rotas, e de mostrarmos que o país é bom para visitar ao longo de todo o ano e em
todo o território. Somos estruturalmente muito fortes ao nível das empresas e das entidades públicas.
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Estamos em consenso muito grande sobre aquilo que queremos fazer e que temos de fazer. Isso é o
mais importante. Espero que continuemos a crescer e temos espaço para isso .
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