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A1 Algarve está preocupado, mas sente-se preparado para o Coronavírus
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/02/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=321b45f9

 
O Algarve estará certamente bem preparado para qualquer eventualidade
 
Preocupado, mas preparado. É desta forma que o Algarve se sente perante a ameaça do Coronavírus
(Covid-19), que já chegou a Sevilha, aqui bem perto.
 
Tanto do setor turístico, como da parte dos representantes dos profissionais de saúde, chega uma
mensagem de alguma preocupação, mas sem alarmismos.
 
Afinal, na principal região turística de Portugal, que recebe milhões de viajantes anualmente, vindos
de todos os continentes, e com um Aeroporto Internacional, os riscos de entrada de pessoas infetadas
são mais elevados do que noutros pontos do país.
 
Apesar disso, não há nenhum voo direto para o Algarve nem de Itália, nem da China.
 
Somos uma região que depende muito de mercados externos e estamos a monitorizar o ponto de
situação de cada um, não só quanto à realidade, mas também à perceção. O turismo é sensível às
perceções, às vezes mais do que à realidade , disse, ao Sul Informação, João Fernandes, presidente
da Região de Turismo do Algarve (RTA).
 
Os efeitos do Covid-19 na operação hoteleira já se começam, de resto, a fazer sentir.
 
Sei que houve alguns cancelamentos de italianos que vinham para o Algarve, apesar de ser algo ainda
com pouca expressão. É uma situação que nos preocupa, apesar de a origem dos nossos clientes não
ser, na sua maioria, dos sítios mais afetados , contou ao nosso jornal João Soares, delegado regional
da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) e diretor do histórico Hotel D. José, em Quarteira.
 
Da parte dos turistas, há quem comece a questionar  sobre as medidas que temos. Podemos ser
afetados indiretamente pelos próprios operadores que têm alterações grandes nos países que estão
mais atingidos , considerou.
 
Entre os países afetados está a vizinha Espanha. E já há um caso confirmado em Sevilha, a capital da
Andaluzia, a cerca de 150 quilómetros do Algarve. Trata-se de um homem de 62 anos, com uma
pneumonia, e que não esteve em nenhuma das zonas mais críticas, como o Norte de Itália, nem saiu
de Espanha.
 
João Soares
 
Não temos perceção de medo, mas vemos como as pessoas estão mais atentas. Brevemente, a AHP
vai lançar um conjunto de medidas que os hotéis devem adotar, como a lavagem das mãos, porque
temos de sensibilizar as pessoas e protegê-las o máximo possível , acrescentou João Soares.
 
Também da parte dos médicos, há alguma preocupação. Ao Sul Informação, Noel Carrilho, presidente
da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), disse que a situação é preocupante, para mais sendo o
Algarve  uma região de entrada de tantas pessoas .
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Vamos ter, no sábado, uma reunião do conselho nacional e estamos a preparar uma atualização dos
dados, nomeadamente acerca do que está bem e do que não está bem , frisou, salientando que só
então a FNAM tomará uma posição oficial.
 
No entanto, ontem, na audição de Comissão de Saúde da Assembleia da República, João Proença,
também membro e antigo dirigente da Federação, deixou críticas à capacidade de resposta a um
eventual surto.  Oxalá não tenhamos a pandemia do Coronavírus, porque não temos capacidade
organizativa. Não estou a ver porem a funcionar quatro ou cinco laboratórios a nível nacional ,
afirmou.
 
Já João Dias, dirigente regional do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), disse ao nosso jornal
que ainda não lhe chegou qualquer informação sobre um plano de resposta à eventual epidemia de
Covid-19 no Algarve.
 
Ainda não tive perceção de nenhumas medidas fora do habitual. Mas também ainda não temos caso
nenhum no Algarve. Partimos do princípio que tudo esteja organizado. Não conheço nenhum plano,
mas acredito que exista , explicou o médico João Dias.
 
O Sul Informação questionou a Direção Geral de Saúde sobre o plano de ação que estará delineado
para enfrentar um surto no Algarve e se ele difere do que está previsto a nível nacional, tendo em
conta as especificidades da região, o principal destino turístico de Portugal.
 
Também quisemos saber qual a capacidade de resposta das unidades de saúde públicas algarvias.
 
No entanto, depois de mais de 24 horas de espera e de muita insistência, o nosso jornal não obteve
nenhuma resposta da DGS.
 
Certo é que, entre os hospitais de referência de 1ª e 2ª linha para contenção e validação de casos de
Covid-19, não há nenhum abaixo do Tejo. Ou seja: não há nenhum no Algarve.
 
João Fernandes
 
Por falar em planos, João Fernandes, da RTA, admite que não há nenhum em específico para a região.
 Há um plano que é utilizado em situações de emergência que é traçado pelo Turismo de Portugal para
situações críticas. O destino não tem ainda nenhum caso em concreto. Não estamos isentos de risco,
mas estamos concertados , explicou.
 
Temos vindo a falar com as associações, para dar a conhecer as medidas, nomeadamente em termos
de informação a dar ao viajante. Estamos preparados para nos articularmos com o setor da saúde ,
reforçou.
 
Só que, admitiu também, se tudo isto  afetar a perceção dos mercados emissores, transmitindo uma
situação de insegurança, é normal que haja repercussões no turismo .
 
O hoteleiro João Soares reforçou:  não queremos causar alarmismo, mas estamos preocupados e
atentos .
 
E estará a região algarvia pronta para um eventual caso de coronavírus?
 
O Algarve é um destino bem preparado para várias ocorrências e estará certamente bem preparado
para qualquer eventualidade . Esta é pelo menos a esperança manifestada por João Fernandes,
presidente da Região de Turismo.
 
Hugo Rodrigues e Pedro Lemos
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Restaurante "O Algarvio" estará na Bolsa de Turismo em Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/02/2020

Meio: Postal do Algarve Online Autores: Filipe Vilhena

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=73c4081a

 
Sabores do mar e da serra algarvia é o que vai oferecer este restaurante na sua participação na Bolsa
de Turismo em Lisboa
 
O Algarve estará representado na Bolsa de Turismo em Lisboa Foto D.R.
A Região de Turismo do Algarve (RTA) estará mais uma vez representada em Lisboa pelo restaurante
"O Algarvio", de Faro.
 
Diogo Brás, um dos proprietários, explica ao POSTAL que "a nossa presença se configura como um
reforço promocional neste grande evento". O restaurante já participa há alguns anos na Bolsa de
Turismo em Lisboa, o que para a equipa é "um motivo de orgulho, porque isso reflete a confiança que
continuam a ter em nós e no nosso trabalho".
 
As especiarias a apresentar serão cataplana, xarém, arroz de lingueirão, lulinhas e choquinhos à
algarvia, nacos de javali da serra algarvia e ovas de choco fritas.
 
Também a doçaria algarvia marcará presença, com o doce de amêndoa, o dom-rodrigo, a tarte de
alfarroba e o doce fino algarvio.
 
A Bolsa de Turismo em Lisboa é promovida pela Fundação AIP e realizada na FIL desde 1989. É um
dos eventos mais importante na área do turismo em Portugal. A edição 2020 realiza-se entre os dias
11 e 15 de março.
 
Há 17 minutos
 
Filipe Vilhena
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Antena 1

 	Duração: 00:00:56

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 85145393

 
27-02-2020 14:01

Surto de coronavírus - Medidas de prevenção

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cccee3d8-575a-4358-a7e4-

cb042d84a2b5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Esta manhã, a Direção Geral de Saúde reuniu com responsáveis da Liga de futebol. Esta tarde, há
reunião com a Confederação do Turismo. A Liga emitiu um comunicado no qual dá conta da decisão.
As medidas a adotar vão ser avaliadas entre as partes, mediante o escalar da situação. Vai haver um
contacto direto e permanente entre as 2 instituições e vão ser promovidas formações junto dos 34
clubes de Futebol Profissional para prevenção da chegada do vírus ao nosso país e gestão dos jogos de
futebol.
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Renascença

 	Duração: 00:02:43

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 85137467

 
27-02-2020 09:00

Surto de coronavírus: Portugal sem casos confirmados

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=73cb4678-a2e5-44be-a638-

487897fdaccd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal mantém-se como um dos poucos países europeus sem casos confirmados do novo
coronavírus, aguardam-se contudo resultados de análises a 7 casos suspeitos.
Declarações de Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo; Pedro Costa Ferreira, Associação de
Agências de Viagens e Turismo.
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Renascença

 	Duração: 00:04:28

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 85136474

 
27-02-2020 08:05

Efeitos do surto de coronavírus no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=30edb628-7ab1-45d5-a4d2-

59bad53bbfdc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um dos temas que estamos a destacar esta manhã é o impacto da epidemia do novo coronavírus para
o setor do turismo. O presidente da Associação das agências de Viagens e Turismo admite que começa
a haver alguns efeitos, mas ainda sem grande significado. Pedro Costa Ferreira considera aliás que há
demasiado alarmismo à volta desta questão do novo coronavírus. Entrevistado no programa "Hora da
verdade" da Renascença e do jornal Público, o presidente da APAVT considera que, para já, o impacto
do turismo, não é significativo.
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal
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  Cores: Cor

  Área: 13,44 x 32,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 85137748 27-02-2020

Alunos da Universidade 
Nova de Lisboa 
visitaram Monchique
Continuam os trabalhos no âmbito do projeto 
«Renature Monchique» financiado pela Ryanair
Os discentes da Nova juntam-
-se a vários especialistas en-
tre os dias 24 e 28 de feverei-
ro, para participar numa ini-
ciativa de sensibilização para 
as potencialidades do restau-
ro ecológico dos ecossiste-
mas e para o nível de degra-
dação dos solos afetados pelo 
incêndio da serra de Monchi-
que, o maior da Europa em 
2018. Segundo a presidente 
do Grupo de Estudos de Orde-
namento do Território e Am-
biente (GEOTA), Marlene Al-
ves, «o processo de restauro 
ecológico exige a participação 
ativa da comunidade científi-
ca, pelo que vamos continuar 
a apostar em parcerias com 
universidades e outras insti-
tuições de referência no cam-
po da investigação e inovação 
ambiental».

O «Renature Monchique» 
é coordenado pelo GEOTA, 
contando com o apoio da Re-
gião de Turismo do Algarve 
(RTA), do município de Mon-
chique e do Instituto da Con-
servação da Natureza e das 
Florestas (ICNF). É financia-
do pela Ryanair, companhia 
que quis compensar desta 
forma as emissões de dióxido 

de carbono dos seus voos.
Desde outubro do ano 

passado foram já plantadas 
cerca de 30 mil árvores ao 
abrigo desta iniciativa. Até 
abril, serão plantados car-
valhos de Monchique, casta-
nheiros, sobreiros, entre ou-
tras espécies autóctones, 
num total de 75 mil árvores.

Para João Fernandes, pre-
sidente da RTA, «numa altura 
em que tanto se debate o nos-
so futuro coletivo na Terra e 
em que a União Europeia ten-
ta reforçar o seu papel como 
líder global para as questões 
climáticas, qualquer inicia-

tiva que vise a preservação 
dos ecossistemas e a sensi-
bilização ambiental é de lou-
var. O projeto Renature Mon-
chique tem esse mérito. A 
uma microescala, ele inter-
vém no território, mobiliza a 
sociedade civil para o restau-
ro dos habitats florestais in-
seridos nas suas áreas de re-
sidência e agora ainda se pro-
põe a formar jovens através 
de uma ação pedagógica na 
serra. Tudo isto num destino 
turístico cada vez mais preo-
cupado em assegurar o bem-
-estar de quem hoje beneficia 
da região, mas também o das 
novas gerações de residentes 
e turistas».

Já a responsável de comu-
nicação da Ryanair em Por-
tugal e Espanha, felicita «os 
estudantes da Universida-
de Nova pela sua participa-
ção neste gratificante proje-
to que a Ryanair tem o pra-
zer de poder apoiar, graças 
à grande adesão dos clientes 
ao programa de compensação 
das emissões de CO2. Atra-
vés de doações voluntárias, 
os clientes da Ryanair contri-
buem para restaurar uma im-
portante área de habitats flo-
restais, devastada pelos in-
cêndios na região de Monchi-
que», refere Susana Brito.

Para a aluna Jessica Lou-
reiro, da Universidade Nova 
de Lisboa, participar no «Re-
nature Monchique» é «uma 
oportunidade para aplicar os 
conhecimentos adquiridos na 
academia, com o intuito de 
ajudar a comunidade local e a 
biodiversidade», adianta a es-
tudante, que não esconde ter 
escolhido um percurso aca-
démico na área da Engenha-
ria Ambiental para «ajudar o 
planeta».

Michael O'Leary

Jo
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P26 28 fevereiro 2020

Opinião

“Seria um tiro no pé, sobretudo no Algarve, 
não aproveitar a oportunidade dos britânicos 
investirem em segunda residência como têm 
feito ao longo das últimas décadas e, neste 
caso, os empreendimentos turísticos serão 
uma oportunidade a não perder.”

...

com a guerra comercial EUA/Chi-

na que ameaça também a Europa, 

o coronavírus que está a arrasar o 

turismo, sobretudo asiático, mas 

que se sente já na Europa e noutras 

partes do mundo, o abrandamento 

da economia nos nossos principais 

parceiros, e, ainda, o Brexit que, na-

turalmente, deve preocupar os nos-

sos agentes turísticos. Seria um tiro 

no pé, sobretudo no Algarve, não 

aproveitar a oportunidade dos bri-

tânicos investirem em segunda resi-

dência como têm feito ao longo das 

últimas décadas e, neste caso, os 

empreendimentos turísticos serão 

uma oportunidade a não perder. 

Haverá outras situações que tam-

bém deveriam ser estudadas com 

a mesma objetividade pelos bene-

fícios que trouxeram nos últimos 

anos ao boom turístico sobretudo 

em Lisboa e Porto, nomeadamente 

o impacto na reabilitação urbana, 

mas ficará para outro dia.   P

urante a aprovação do 

Orçamento de Estado de 

2020, muito se falou na possível 

alteração do regime atual das au-

torizações de residência muitas 

vezes com populismo e sem senso 

comum. 

Naturalmente que, o desenvolvi-

mento tem sempre custos para uns 

e proveitos para outros. Interessa-

-me aqui abordar os proveitos que 

este programa tem para os empre-

endimentos turísticos e a sua con-

tribuição para o emprego e econo-

mia em geral. 

É reconhecido hoje o papel fun-

damental que o turismo teve na 

recuperação económica do país e 

a importância que terá no futuro, 

sendo Lisboa e Algarve as zonas que 

atraem mais novos projetos. Hoje 

temos mais de 100 projetos turísti-

cos com mais de 12 mil camas para 

avançar (in Jornal Económico de 12 

de fevereiro), que representam mi-

lhares de empregos diretos e indire-

tos e muitos impostos a beneficiar 

todos nós. 

Muitos destes projetos são um mis-

to entre apartamentos/vilas e quar-

tos de hotel. Pela sua concepção ur-

banística e gestão, na observancia 

da lei que regulamenta este tipo de 

empreendimentos, não deverão na-

turalmente ser impeditivos de rece-

ber investimento estrangeiro nem 

abrangidos por qualquer alteração 

do regime de residente não habitu-

al ou de quem procura um visto de 

residência. 

Os empreendimentos turísticos não 

são concorrentes do habitual mer-

cado imobiliário, até pela regula-

mentação que os rege, contribuem 

em determinadas zonas, nomeada-

mente no Algarve, para combater 

a sazonalidade que sabemos ser 

um dos principais problemas des-

ta região e que todos os governos, 

Secretarias de Estado e associações 

regionais têm prometido ao longo 

dos combater, mas que sabemos ser 

difícil. Normalmente são projectos 

de elevado valor turistico, quase 

sempre com a classificação de 5 

estrelas contribuindo assim para a 

valorização das zonas em que estão 

inseridos, para o emprego local e 

respetivo comércio o ano inteiro. 

Estes empreendimentos atraem 

também cada vez mais marcas in-

ternacionais que dão visibilidade 

turística e promovem Portugal além 

fronteiras, pelo que considero que 

seria um enorme erro com conse-

quências nefastas em todos os ân-

gulos, incluir em qualquer alteração 

aos regimes aqui falados os empre-

endimentos turísticos. Penso que a 

objetividade e o bom senso vão aca-

bar por prevalecer em quem tem a 

responsabilidade de nos governar. 

Vivemos tempos desafiantes e pe-

rigosos para a economia global, 

D

Golden Visa: oportunidade  
para os projetos turísticos

Hélder Santos
Proprietário da Dynamic 
Hotels
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Novo Comboio Turístico 
com rota e bilhetes 
mais atrativos
Município de Faro renovou o contrato ao operador por 
mais quatro anos e introduziu novidades no Comboio 
Turístico da cidade. Há novos pontos de paragem e o 
mesmo bilhete dá para sair e entrar em vários locais. 
Ideia é que o turista possa explorar com maior facilidade
Bruno Filipe Pires
bruno.pires@barlavento.pt

A capital algarvia vai contar 
com um novo sistema de trans-
porte público de interesse tu-
rístico em comboio rodoviário, 
já a partir do início de abril.

O município de Faro en-
tendeu alargar o percurso rea-
lizado a mais pontos da cida-
de, como o Jardim Alameda; o 

renovado miradouro da Ermi-
da de Santo António do Alto e 
o Mercado Municipal de Faro.

O serviço passa a ter duas 
modalidades distintas, ao con-
trário do que acontecia ante-
riormente com um percurso 
único pela cidade com a dura-
ção de cerca de 45 minutos.

Assim, o utilizador pode-
rá optar por um bilhete de 
utilização única, a que corres-

ponde apenas uma viagem, 
completa ou parcial (adul-
to), pelo valor de 3,77 euros 
(mais IVA) ou por um bilhete 
diário, que corresponde a vá-
rias viagens completas, desde 
que ocorram durante o mes-
mo dia, pelo valor de 5,66 eu-
ros (mais IVA).

Assim, esta última opção 
permite que os turistas pos-
sam fazer as paragens que en-

tenderem nos vários pontos 
turísticos ao longo do percur-
so e prosseguir depois viagem 
às horas determinadas nos 
mesmos pontos de paragem.

O custo de ambas as tipo-
logias deverá ter uma redu-
ção de 50 por cento no caso 
de utilizadores com idade 
igual ou inferior a 10 anos.

O transporte vai realizar-
-se todos os dias do ano, no 
entanto, com adaptações sa-
zonais. Ou seja, de 1 de abril 
a 31 de outubro, funcionará 
entre as 10h00 e as 21h00; de  

1 de novembro a 31 de mar-
ço, entre as 10h00 e as 17h00.

O comboio turístico será 
operado pela empresa Delga-
turis – Empreendimentos Tu-
rísticos, Lda, com sede em Vila-
moura, e resulta de um concur-
so público de concessão apro-
vado em reunião de câmara do 
dia 18 de novembro de 2019.

O valor da concessão 
é de 1206 euros mensais 
(mais IVA) até fazer o total de 
57888 euros (mais IVA) du-
rante quatro anos. O contra-
to poderá ser renovável por 

iguais períodos, até um perío-
do de 12 anos.

De acordo com o caderno 
de encargos, o comboio turís-
tico de Faro passará a ter um 
audioguia com auscultadores 
e possibilidade de escolha de 
idioma.

Ao barlavento, o autar-
ca farense Rogério Bacalhau, 
mostrou-se satisfeito e enten-
de que «este é mais um pas-
so para a cada vez mais re-
conhecida afirmação de Faro 
enquanto destino turístico ao 
longo de todo o ano».

Br
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Taxa municipal 
turística cobrada
já em março P5

Novas  
taras e 
imagem
o mesmo 
pH 9,5 P12

ÁGUA DE MONCHIQUE

Faro renova
comboio turístico
Há novos pontos de paragem e o mesmo bilhete 
dá para sair e entrar em vários locais. P5

Protocolo para  
defesa da RAN é 
exemplo nacional
Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Algarve e Guarda Nacional Republicana assinaram 
um protocolo de cooperação para melhorar 
a fiscalização da Reserva Agrícola Nacional 
(RAN). Nuno Russo, secretário de Estado do 
Desenvolvimento Rural, mostrou-se satisfeito 
e disponível para levar este exemplo a outras 
regiões do país. P3
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Faro espera arrecadar 
500 mil euros 
com a taxa turística 
a partir de março

Bruno Filipe Pires
bruno.pires@barlavento.pt

Depois de, em 2018, a Asso-
ciação de Municípios do Al-
garve (AMAL) ter aprovado 
a criação de uma taxa turís-
tica a ser implementada no 
Algarve e depois da sua apli-
cação e regulamentação ter 
sido aprovada, em outubro 
de 2019, pela Câmara Muni-
cipal e pela Assembleia Mu-
nicipal de Faro, a Taxa Muni-
cipal Turística de Faro vai en-
trar em vigor no domingo, dia 
1 de março.

A Taxa Municipal Turística 
de Faro terá um valor de 1,50 
euros por noite (cobrada ape-
nas 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 ou-

tubro. Nos meses de época 
baixa (novembro, dezembro 
e janeiro), Faro não aplicará 
qualquer taxa.

«Crianças e jovens até 13 
anos não pagam. Estudan-
tes que estejam temporaria-
mente em Faro, pessoas que 
venham ao concelho realizar 
atos médicos, e pessoas por-
tadoras de deficiência tam-
bém ficam isentas», explica 
ao barlavento Rogério Baca-
lhau, presidente da Câmara 
Municipal de Faro.

«Aqui não há distinção en-
tre estrangeiros e nacionais. 
Quem estiver numa unidade 
hoteleira, ou de Alojamento 
Local ou tradicional, paga taxa 
turística», diz o autarca.

E nem os munícipes fa-
renses se livram da taxa. «Se 
eu for dormir a um hotel, te-
nho de pagar», exemplifica.

«Esta semana fizemos 
duas reuniões no Auditório 
da Escola João de Deus para 

informar os operadores, e so-
bretudo para dar a conhecer 
a plataforma online que fará a 
gestão da taxa».

Esta nova plataforma re-
presentou um investimento 
de cerca de 70 mil euros por 
parte do município.

Será disponibilizada sem 
custos aos operadores, e ser-
virá para a autarquia e os ho-
teleiros articularem os vários 
aspetos logísticos inerentes à 
aplicação da Taxa Municipal 
Turística.

O município também pre-
parou um documento infor-
mativo para esclarecer as dú-
vidas (FAQ) aos vários agen-
tes, e um flyer em quatro idio-
mas para os turistas.

Devido ao elevado nú-
mero de Alojamentos Locais 
(AL) existentes no concelho, 
o município de Faro está tam-
bém a trabalhar em conjunto 
com a ALEP (Associação de 
Alojamento Local em Portu-

M
ar
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sTaxa Municipal Turística de Faro entra em vigor dia 
1 de março. Operadores vão ter uma plataforma 
para gerir o imposto. Dinheiro será gasto na «área 
do turismo» segundo explica Rogério Bacalhau

gal) para que a implementa-
ção da taxa ocorra da melhor 
forma possível junto destes 
estabelecimentos.

Qual o enquadramento fis-
cal? «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 per-
der. Terão de entregar todos 
os meses a totalidade da taxa 
cobrada, mas mais tarde te-
rão 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 esti-
mativa», sublinha.

Questionado sobre o des-
tino do dinheiro, o presidente 
da Câmara garante que será 
gasto «em áreas ligadas ao tu-
rismo, no espaço público, nos 
equipamentos e em ativida-
des 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, Baca-
lhau garante «a recetividade 
que temos tido não é negati-
va. A grande questão que se 
levantou foi mais em termos 
operacionais, do que a ques-
tão do pagamento e do valor».

«Nas unidades grandes, 
se este dinheiro entrar nor-
malmente na faturação, como 
receita e despesa, não terá 
grandes implicações fiscais. 
Mas para os pequenos tem, 
porque podem passar de es-
calão e pagar mais. Essa era 
a grande questão. Com a nova 
plataforma, tudo isso fica re-
solvido», remata.

Faro está assim na linha 
da frente. «Vila Real de San-
to António (VRSA) já está a 
cobrar a taxa, porque já tinha 
aprovado a medida antes da 

AMAL, fruto do plano de rees-
truturação e equilíbrio da au-
tarquia. O que combinámos 
na AMAL foram estas condi-
ções. Ficou de fora VRSA, que 
já tinha aprovado e Silves, que 
discordou. Os outros municí-
pios estão a tratar disso. Não 
tenho ideia se mais algum já 
começou. Sei que Lagos e Por-
timão já estão adiantados» 
neste processo, acrescenta o 
autarca de Faro.

Aprovámos este regula-
mento 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 informa-
ções ou esclarecimen-
tos a Câmara Municipal 
de Faro criou um e-mail 
(tmt@cm-faro.pt) para o 
qual poderão ser colocadas 
todas as dúvidas e questões 
relativas ao funcionamento, 
aplicação e operacionalida-
de da Taxa Municipal Turísti-
ca de Faro.

Rogério Bacalhau
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Taxa municipal 
turística cobrada
já em março P5

Novas  
taras e 
imagem
o mesmo 
pH 9,5 P12

ÁGUA DE MONCHIQUE

Faro renova
comboio turístico
Há novos pontos de paragem e o mesmo bilhete 
dá para sair e entrar em vários locais. P5

Protocolo para  
defesa da RAN é 
exemplo nacional
Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Algarve e Guarda Nacional Republicana assinaram 
um protocolo de cooperação para melhorar 
a fiscalização da Reserva Agrícola Nacional 
(RAN). Nuno Russo, secretário de Estado do 
Desenvolvimento Rural, mostrou-se satisfeito 
e disponível para levar este exemplo a outras 
regiões do país. P3
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Empresários acham que descontos "pecam por pouco"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/02/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: https://jornaldoalgarve.pt/a22-empresarios-acham-que-descontos-pecam-por-pouco/

 
Os descontos nas portagens de sete antigas vias Sem Custos para o Utilizador (SCUT) "pecam por
pouco" e, no caso do Algarve, as portagens na A22 "nem deviam existir", considerou hoje o presidente
da maior associação hoteleira da região.
 
"A
medida peca por pouco e no que diz respeito ao Algarve não devia
haver portagens nenhumas", disse à Lusa Elidérico Viegas,
sublinhando que a manutenção das portagens na A22 é reveladora da
"falta de sensibilidade" do Governo face ao peso que a atividade
turística na região tem na economia do país.
 
A
ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, anunciou hoje, em
Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, descontos nas portagens
de sete autoestradas a partir do terceiro trimestre do ano para os
"utilizadores frequentes".
 
A
governante explicou que se trata de "um desconto de quantidades",
exemplificando que a "partir do oitavo dia até ao 15.º dia haverá
um desconto de 20% e a partir do 16.º dia até ao final do mês será
um descontos de 40%".
 
Em
declarações à Lusa, o presidente da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) considerou que, em
matéria de portagens, a região é "refém das estratégias
definidas para o resto do país" e que se aplicam ao Algarve "por
simpatia".
 
"Não
faz sentido que, no Algarve, continuemos a pagar portagens para que
no resto do país também se continue a pagar", defendeu, lembrando
que durante dez anos a circulação naquela ex-SCUT não era paga e
que a região "paga por tabela", mesmo sendo uma região
altamente dependente do turismo.
 
Segundo
Elidérico Viegas, a introdução de portagens na A22, em 2009, teve
"impactos terríveis" no setor turístico, alguns dos quais ainda
se fazem sentir, nomeadamente no que respeita ao mercado espanhol,
que "ainda hoje não recuperou".
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De
acordo com o empresário, ainda não foi possível recuperar o
mercado espanhol "na sua totalidade", já que criou "uma
situação de desconfiança que perdura", não as portagens em si,
mas o modelo de pagamento, "que poucos compreendem".
 
Elidérico
Viegas sublinhou ainda que a A22 "não tem características de
autoestrada", mas sim de via rápida, e recordou que a criação da
estrada, paga com fundos comunitários, se baseava no princípio de
não ter quaisquer custos para o utilizador.
 
Segundo
a ministra da Coesão Territorial, nas autoestradas A4, A24, A28,
A25, A23, A13 e A22, antigas SCUT, já eram aplicados descontos e
estes foram "harmonizados e aumentados".
 
Segundo
Ana Abrunhosa, estes descontos beneficiam os residentes ou os que se
deslocam frequentemente às regiões, quer em termos de atividade
económica ou turística.
 
Relativamente
ao transporte de mercadorias, os descontos vão ser aumentados dos
30% para os 35% de dia e de 50% para 55% à noite.
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More
 
Tagsa22 aheta descontos portagens
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/jprudencio/
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ATUALIDADECARTAZComida Esquecida 
pode ser produto 
turístico sustentável

Bruno Filipe Pires
bruno.pires@barlavento.pt

O grupo mal chegara a João 
Roupeiro e já os ouriços, apa-
nhados de manhã bem cedo, 
na Praia do Barranco, ali per-
tinho, perfumavam a terra 
com o cheiro do mar. 

«Sou filho de pescadores 
e o ouriço foi-me introduzi-
do logo em criança, assim que 
tive idade para comer petis-
cos, como o caranguejo. Isto 
era muito específico nesta al-
tura, estávamos sempre de-
sejando que viesse o inver-
no para apanharmos ouriços. 
Apanham-se na maré vazia, 
de preferência com mar man-
so, em sítios que não tenham 
muita areia, porque o ouriço 
prefere a pedra», conta o ma-
riscador José, que juntamente 

com o amigo Miguel fez ques-
tão de receber as cerca de 30 
pessoas que participaram no 
Festival da Comida Esqueci-
da - Percursos para Colher e 
Cozinhar, no domingo, 23 de 
fevereiro.  «Este ano, a inter-
dição só foi levantada no dia 
21», dizem os mariscadores. 
Turistas canadianos e polacos 
picam-se. Perguntam quais os 
restaurantes que servem tal 
iguaria e como se cozinha. A 
resposta viria mais tarde, pelo 
menos, para a segunda per-
gunta. A atenção vira-se para 
a horta de António Rosa, pro-
dutor biológico e anfitrião do 
almoço domingueiro. Colhe-
-se couve galega, poupada ao 
assédio das borboletas graças 
a uma infusão de artemísia-
-absinto, assim como acelgas 
e coentros para a salada. Rosa 

é o centro das atenções. Fala 
sobre a arte da enxertia numa 
terra rija e explica a sua técni-
ca. «Antigamente era proibido 
plantar vinha porque era uma 
planta tão rústica, tão for-
te, que se utilizava nas terras 
mais pobres», descreve. Mas 
não tardou até o grupo desco-
brir o sólido maço de madei-
ra, usado para partir o amen-
doim, no armazém da batata-
-doce. O produtor sorri e de-
monstra como o vento aju-
da a separar o fruto da casca, 
sendo esta última aproveita-
da como fertilizante natural. 
«Isto é muito bom para limpar 
a tijoleira de Santa Catarina, 
porque liberta óleo. Era usado 
nas taberna», brinca António 
Rosa, enquanto traz as tengar-
rinhas (cardos) colhidas de 
fresco perto da Praia da Amo-

Aceitação do festival está a superar as expetativas da 
organização e já há operadores interessados em marcar, 
de forma pontual, incursões gastronómicas fora do 
roteiro comercial 

reira, «um autêntico espar-
go» que será cozinhado com 
ovos caseiros para delícia dos  
convivas.

Feijão-carito, 
bacalhau e pão

São estranhos, mas não se im-
portam. Há mesas, cadeiras 
e comida a ser confecionada 
num regime quase de famí-
lia. O almoço prepara-se em 
Monte do Acoreiro, Rogil, em 
casa de António Rosa. O lume 
já arde para cozer os ouriços. 
Mãos voluntárias preparam as 
acelgas e picam-se nos cardos. 
Corta-se o pão. Alexandra San-
tos, coordenadora e progra-
madora do festival está há cer-
ca de um ano na QRER - Coo-
perativa para o desenvolvi-
mento dos territórios, entida-
de que organiza o Festival da 
Comida Esquecida. «Estamos 
num ano de experimentação, 
a criar eventos em sítios que 
por vezes nem cozinha têm. É 
desafiante, mas por um lado 
estamos a descobrir todo um 
património alimentar», des-
creve ao barlavento. «Um  
facto que está a surpreender é 

que estamos a ter um público 
sobretudo nacional, numa fai-
xa etária acima de 30/40 anos, 
desejoso destas vivências. Di-
zem-nos que querem comer 
coisas que se comiam ante-
riormente e que hoje já não se 
conseguem encontrar. O nosso 
objetivo não foi a procurar o 
mercado da saudade, mas sem 
querer, acabámos por encon-
trá-lo», diz. O festival arran-
ca no âmbito da quarta edição 
do programa 365 Algarve, mas 
numa altura em que ainda não 
há certezas que venha a ter se-
guimento, a responsável admi-
te que poderá haver outros ca-
minhos para assegurar a con-
tinuidade. «Gostaríamos de 

transformar isto em algo que 
pudesse funcionar como um 
produto para a cooperativa, no 
futuro. Todo o material que te-
mos adquirido tem sido na ló-
gica da continuidade». Por ou-
tro lado, operadores priva-
dos já mostraram interesse 
no conceito. «Temos tido pro-
postas e há essa intenção. Va-
mos continuar, não sabemos 
se será no formato festival, ou 
num diferente». Conversa puxa 
conversa e António Rosa em-
prata o bacalhau com feijão-
-carito de sua safra, também 
chamado fradinho. Laranja, 
batata-doce de Aljezur e me-
dronho fecham a refeição, mas 
não o convívio entre todos. 

António Rosa teme pelo futuro
da agricultura biológica no Mira

Eventos onde não há eventos 

Loulé, Tavira e Cacela
com picnics temáticos

António Rosa é produtor biológico, em 
João Roupeiro, tem quatro hectares de ter-
reno agrícola certificado, entre Maria Vina-
gre e Odeceixe, uma zona beneficiada pelo 
Perímetro de Rega do Mira e cada vez mais 
cobiçada pela indústria intensiva. Encon-
trou um nicho de mercado entre a bata-
ta-doce, o vinho, o feijão-carito e o amen-
doim. A retoma da economia teve como 
consequência um aumento das estufas e 
estruturas afins no Parque Natural do Su-
doeste Alentejano e Costa Vicentina. «Da 
forma como as coisas estão a evoluir, a pe-
quena produção tem cada vez menos hipó-
tese de comercialização. Nunca imaginei 
que isto se direcionava neste sentido. Sin-
to-me revoltado e triste. Todo o meu pro-
jeto tem a ver com a sustentabilidade» e 
agora nem sabe se terá água. «Tem que ser 

feita uma pré-inscrição» na Associação de 
Beneficiários do Mira «e fico sujeito a es-
perar se me dão ou não» o recurso indis-
pensável para continuar a produzir. «Des-
prezamos aquilo que era nosso, em que to-
dos tinham um pouco de terra, todos pro-
duziam e todos tinham para comer. Agora 
estamos a ser escorraçados. Ao nativo tudo 
é proibido, ao colono tudo é permitido», 
diz com desencanto ao barlavento. No en-
tanto, Rosa não hesitou em ser parceiro do 
Festival da Comida Esquecida. «Poderá ser 
uma boa maneira de garantirmos a sobre-
vivência. O que irá restar será a pedagogia» 
de partilhar todo o conhecimento da ter-
ra que acumulou, com o público deste ni-
cho. «Será um pouco um macaco dentro de 
uma jaula em que jogam pão para nos ir-
mos aguentando», lamenta.

«Comida é cultura, é política é um ato so-
cial. Porque é que as pessoas deixaram de 
comer algumas coisas? Porque queriam 
simplesmente desvincular-se de uma épo-
ca de pobreza. Começaram a consumir 
produtos de supermercado, embalados e 
bonitos, por conveniência e porque hou-
ve um quase desligamento da terra. E com 
isso não houve uma passagem de legado, 
deste conhecimento empírico. Isto notou-
-se no artesanato e nas tradições alimen-
tares. A nossa ideia com o festival foi tra-
balhar a gastronomia, com as pessoas lo-
cais e dar-lhes uma valorização», descreve 
ao barlavento Alexandra Santos da QRER 
- Cooperativa para o desenvolvimento dos 
territórios. E a verdade é que não é apenas 

o público, que apesar de ser de nicho, que 
tem aderido. «Sim. Temos tido muita acei-
tação por parte dos parceiros. As pessoas 
têm-nos recebido muito bem ao longo do 
festival. Quando estivemos em Giões, fize-
mos o evento num Alojamento Local e to-
das as pessoas locais foram chave, desde a 
Junta de Freguesia que se envolveu logo à 
partida, à população. Ficaram entusiasma-
das por fazermos eventos em locais onde 
não há eventos». E há ainda outro aspeto 
levado em conta. «Quando vamos aos sí-
tios perguntamos quais os pratos que se 
faziam. Neste almoço, por exemplo, temos 
ouriços do mar porque estão na época cer-
ta. Tradicionalmente comiam-se no Carna-
val», remata.

Segundo Alexandra Santos, organizadora 
do Festival da Comida Esquecida da QRER 
- Cooperativa para o desenvolvimento dos 
territórios, já não haverá mais percursos 
para colher e cozinhar, como o que teve lu-
gar no domingo, dia 23, no eixo Maria Vi-
nagre - Rogil – Aljezur. Os próximos even-
tos serão «picnics temáticos dos anos 
1930/40. Vamos estar vestidos à época. 
A comida será levada em cestos e vamos 
ter mantas no chão, música e um acordeo-
nista a tocar. É um formato diferente», dis-

tingue. Terá lugar no dia 28 de março em 
Loulé; no 18 de abril em Tavira e por fim, 
em Cacela Velha no dia 2 de maio. Os bi-
lhetes já estão à venda e custam 20 euros 
(com descontos para o público infantoju-
venil entre os sete e os 14 anos). Em todos, 
contudo, a organização já aprendeu uma 
lição importante. «As pessoas querem co-
mida não adulterada, genuína. Já tentámos 
um componente de inovação com recria-
ções gastronómicas, mas público não acei-
tou muito bem», admite.
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"Algarve Craft&Food" quer conquistar mercado na área do turismo criativo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/02/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=250f590a

 
Foi hoje apresentado na Região de Turismo do Algarve, o projeto que junta o artesanato local e os
produtos agroalimentares típicos da região, com o objetivo de valorizar e promover as tradições, a
gastronomia, a cultura e o património natural sendo uma nova oferta no segmento do turismo cultural
e criativo.
 
O "Algarve Craft&Food", tem três promotores: Região de Turismo do Algarve, Tertúlia Algarvia a QRER
- Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade com a parceria da
Associação de Turismo do Algarve.
 
A finalidade do projeto é criar e promover experiências turísticas diferenciadoras, de cariz sustentável,
sobretudo em locais tradicionalmente com menor afluência, como zonas rurais e o interior algarvio.
 
Com uma duração de 24 meses, e um investimento a rondar 724 mil euros, beneficiando do apoio do
CRESC Algarve 2020 em 70%, a ideia passa também por preservar e revitalizar práticas e costumes
tradicionais, aumentando as fontes de rendimento dos artesãos e dos produtores alimentares locais.
 
Na cerimónia de apresentação João Fernandes, Presidente da RTA e da ATA, assinalou que há agora
um período de "disseminação do projeto, para que o produto se expanda a mais artesãos, designers
ou Chefs de cozinha .
 
João Fernandes:Presidente da RTA e da ATA
 
O responsável vincou a base do "Algarve Craft&Food" que passa pelo  estímulo à criatividade,
capacitação de produtos com vista à sua internacionalização, além de colocar no mercado novas
ofertas . O projeto tem como metas a criação de 5 novos produtos de artesanato e 10 propostas
relacionadas com o turismo criativo.
 
João Fernandes avançou que a diversificação da oferta e da procura, estão também ligadas a esta
ideia,  que cria por esta via novas motivações de visitas à região, e que serão promovidas lá fora .
 
Sara Fernandes da QRER - Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade,
assinalou que a intenção passa por valorizar  a riqueza cultural que existe na região , mas também a
criação de produtos genuínos algarvios, ligados ao artesanato tradicional.
 
O foco incide, segundo confirmou, em  trabalhar com os mercados emergentes que valorizam muito a
produção algarvia, além de apoiar a nova geração de artesãos , prevendo que a dinâmica do interior
do Algarve seja reforçada.
 
João Amaro, representante da Tertúlia Algarvia, evidenciou que  há mais turistas a procurarem este
tipo de experiências de Turismo Criativo , destacando que no Algarve há outros projetos que estão no
terreno e têm revelado bons resultados.
 
Nesta fase de lançamento há iniciativas em curso no território, para o envolvimento dos agentes
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locais. João Amaro falou de ações desconcentradas de apresentação do projeto e visitas a vários
artesãos e produtores alimentares locais.
 
A realização de um seminário internacional, a participação dos Municípios, um ciclo de workshops
técnicos bem como a criação do prémio Algarve Craft&Food, são outras etapas calendarizadas.
 
A internacionalização dos produtos e programas de turismo criativo como forma de conquistarem
mercado, terá suporte em ações de charme em Espanha, nomeadamente em Madrid e Sevilha, mas
também numa ação comercial e Sales Blitz na Europa e Estados Unidos, numa campanha de
comunicação internacional, participação numa Feira Internacional de Turismo para além de Fam e
Press Trips.
 
O site do projeto ainda não está online, no entanto, quem estiver interessado em obter mais
informações poderá contactar as entidades parceiras.
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A18

Algarve Craft&Food vai valorizar o artesanato local e os produtos alimentares típicos
algarvios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/02/2020

Meio: Echo Boomer Online Autores: Alexandre Lopes

URL: https://echoboomer.pt/algarve-craft-and-food-artesanato-local-gastronomia/

 
O projeto foi hoje lançado pela Região de Turismo do Algarve (RTA). Chama-se Algarve Craft&Food e
vai valorizar o artesanato e a gastronomia da região, bem como promover as tradições e o património
natural como ativos para potenciar a oferta de turismo cultural e criativo.
 
Desenvolvido em parceria com a Tertúlia Algarvia, a QRER - Cooperativa para o Desenvolvimento dos
Territórios de Baixa Densidade e a Associação Turismo do Algarve, o projeto pretende criar e
promover experiências turísticas diferenciadoras, de cariz sustentável, sobretudo em locais
tradicionalmente com menor afluência, como as zonas rurais e o interior algarvio.
 
Dessa forma, o Algarve Craft&Food irá apoiar a preservação e a revitalização de práticas e costumes
tradicionais, aumentando as fontes de rendimento de artesãos e dos produtores alimentares locais.
 
Para tal, no contexto deste projeto, será desenvolvido um conjunto de atividades que, além de
permitirem divulgar a oferta da região no segmento do turismo cultural e criativo, junto dos mercados
nacionais e internacionais (EUA e Europa), vem em simultâneo capacitar artesãos e produtores
agroalimentares locais para que, em conjunto com designers e chefs de cozinha, apostem na inovação
e no desenvolvimento de produtos e de programas com potencial turístico.
 
Entre os exemplos estão a realização de residências criativas e workshops técnicos para artesãos,
designers, produtores agroalimentares locais e chefs de cozinha; laboratórios criativos de gastronomia
tradicional algarvia; um seminário sobre internacionalização de artesanato e produtos alimentares
locais; o desenvolvimento de cinco novos produtos de artesanato e de dez novos programas de
turismo cultural e criativo focados nestes produtos.
 
Alexandre Lopes
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A19

"Algarve Craft&Food" aposta no artesanato e gastronomia da região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/02/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=40c1a883

 
O projeto, desenvolvido pela RTA em parceria com a Tertúlia Algarvia e QRER, pretende criar e
promover experiências turísticas diferenciadoras, de cariz sustentável, sobretudo em locais
tradicionalmente com menor afluência, como as zonas rurais e o interior algarvio
 
Previous
 
Fotos D.R.
 
Fotos D.R.
 
Next13
O artesanato local e os produtos alimentares típicos algarvios são as estrelas do novo projeto "Algarve
Craft&Food", lançado hoje pela Região de Turismo do Algarve (RTA). O objetivo é valorizar e promover
as tradições, a gastronomia, a cultura e o património natural como ativos para potenciar a oferta de
turismo cultural e criativo.
 
Desenvolvido em parceria com a Tertúlia Algarvia, a QRER - Cooperativa para o Desenvolvimento dos
Territórios de Baixa Densidade e a Associação Turismo do Algarve, o projeto pretende criar e
promover experiências turísticas diferenciadoras, de cariz sustentável, sobretudo em locais
tradicionalmente com menor afluência, como as zonas rurais e o interior algarvio.
 
O "Algarve Craft&Food" vem apoiar a preservação e a revitalização de práticas e costumes
tradicionais, aumentando as fontes de rendimento de artesãos e dos produtores alimentares locais.
 
Para tal, no contexto deste projeto será desenvolvido um conjunto de atividades que, além de
permitirem divulgar a oferta da região no segmento do turismo cultural e criativo, junto dos mercados
nacionais e internacionais (EUA e Europa), vem em simultâneo capacitar artesãos e produtores
agroalimentares locais para que, em conjunto com designers e Chefs de cozinha, apostem na inovação
e no desenvolvimento de produtos e de programas com potencial turístico.
 
Entre os exemplos estão a realização de residências criativas e workshops técnicos para artesãos,
designers, produtores agroalimentares locais e chefs de cozinha; laboratórios criativos de gastronomia
tradicional algarvia; um seminário sobre internacionalização de artesanato e produtos alimentares
locais; o desenvolvimento de 5 novos produtos de artesanato e de dez novos programas de turismo
cultural e criativo focados nestes produtos. As distintas iniciativas contemplam também ações de
capacitação destes agentes e a internacionalização em mercados europeus como Espanha e mercados
emergentes como os Estados Unidos da América e a criação do "Prémio Craft&Food".
 
Para João Fernandes, presidente da RTA, "o 'Algarve Craft&Food' é um projeto estratégico porque, ao
dinamizar as nossas tradições no artesanato e na gastronomia, vem enriquecer a visita, contribuindo
para valorizar o interior do território algarvio e, ao mesmo tempo, diversificar a oferta, atenuando a
sazonalidade e reforçando a conquista de novos mercados".
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"Este projeto é também especialmente relevante porque vem colocar o Algarve na vanguarda das
tendências no setor do turismo, nos conceitos de 'slow made' e 'slow food'. Vem promover uma oferta
que convida o turista a vivenciar a região ao ritmo da vida local, da comunidade e dos seus saberes e
sabores", sublinha João Fernandes.
 
Segundo João Amaro, diretor executivo da Tertúlia Algarvia, o projeto é "provavelmente o primeiro
passo da região para a criação de uma relação virtuosa entre o setor das Artes e Ofícios (artesanato) e
o setor agroalimentar, associando-os à promoção turística através do desenvolvimento de programas
de turismo cultural e criativo".
 
"Reconhecendo que a reduzida dimensão e especialização das empresas e unidades produtivas de
ambos os setores constitui um constrangimento a ultrapassar, acreditamos que a qualidade e a
diversidade dos nossos produtos - associadas à imagem de sustentabilidade e respeito pelos valores
ecológicos e pelas tradições - permitirão criar no futuro produtos turísticos capazes de competir à
escala global", adianta João Amaro, para quem "este é o Algarve autêntico que queremos e vamos
promover internacionalmente".
 
Já para a presidente da cooperativa QRER, Sara Fernandes, "aliar a riqueza cultural da região a uma
oferta turística de qualidade é algo valioso para o posicionamento do Algarve nos principais destinos
turísticos internacionais. É também uma abordagem estratégica na valorização do nosso património
imaterial que precisa de encontrar mecanismos que lhe garantam um futuro sustentável. Este projeto
pretende contribuir para esta visão, aliando o artesanato tradicional e a gastronomia à inovação, ao
design e à criatividade, contribuindo para a dinamização dos territórios do interior algarvio. É nossa
ambição que esta iniciativa possa também posicionar ainda mais o interior algarvio numa oferta global
de turismo cultural e criativo, e que tal se reflita num crescimento da atividade económica da região",
conclui Sara Fernandes.
 
Há 36 minutos
 
Redacao
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Antena 1

 	Duração: 00:08:28

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 85145909

 
27-02-2020 13:40

Algarve Kraft and Food

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6b97a4e3-8243-4889-b02a-

266dba874d2b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Damos agora um salto até ao Sul do país, chama-se Algarve Kraft and Food e trata-se de um projeto
para potenciar novas experiências a quem chega àquela região. Por exemplo, levar o turista a uma
cozinha ou até uma oficina de um artesão e lá poder ver, mas também experimentar. O turismo do
Algarve, a Cooperativa para o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade e a tertúlia algarvia
são os promotores da iniciativa.
Declarações de João Fernandes, Turismo do Algarve; João Amaro, Tertúlia e Sara Fernandes,
Cooperativa para o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade.
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Antena 1

 	Duração: 00:07:54

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 85145835

 
27-02-2020 13:26

Algarve Kraft and Food

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5ad5b64d-5e42-4dc5-876f-

75dd1f33bc93&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Damos agora um salto até ao Sul do país, chama-se Algarve Kraft and Food e trata-se de um projeto
para potenciar novas experiências a quem chega àquela região. Por exemplo, levar o turista a uma
cozinha ou até uma oficina de um artesão e lá poder ver, mas também experimentar. O turismo do
Algarve, a Cooperativa para o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade e a tertúlia algarvia
são os promotores da iniciativa.
Declarações de João Fernandes, Turismo do Algarve; João Amaro, Tertúlia e Sara Fernandes,
Cooperativa para o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade.
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