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“Em reunião”, a “analisar os dados”, 

a “aguardar indicações expressas das 

entidades competentes”, nomeada-

mente do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. É o resumo de uma 

dezena de contactos feitos pelo 

PÚBLICO para agências e operadores 

que organizam e comercializam via-

gens de nalistas. Nenhuma está o

cialmente pronta para avançar com 

reembolsos e, apesar de, como refe-

riu uma responsável da Sporjovem, 

se registarem “bastantes” telefone-

mas de “pais preocupados”, não há 

cancelamentos. 

Até porque a nota da Direcção-Ge-

ral dos Estabelecimentos Escolares 

(Dgeste) divulgada anteontem, ape-

nas “aconselha” ponderar visitas de 

estudantes ao estrangeiro (em geral) 

e o primeiro-ministro António Costa 

disse que “talvez fosse recomendável 

evitar-se” fazer tais viagens. Perante 

a falta de uma directiva concreta, as 

empresas do sector contactadas 

ontem mostravam-se apenas alerta e 

a aguardar novos desenvolvimentos 

para comentar mais substancialmen-

te o tema. 

“Estamos a acompanhar o desenvol-

vimento da situação com muita aten-

ção e preocupação desde o seu início 

em Dezembro, e a monitorizar as reco-

mendações dadas pelos organismos 

competentes”, referiu Catarina Reis, 

da Mega nalistas (Geostar), que tem 

dois grandes programas para nalistas 

à volta da Páscoa – Andorra e Saló, na 

Catalunha, região onde já foi con rma-

do um caso de Covid-19 (Barcelona). A 

responsável adiantou que, “de 

momento”, “não existe qualquer alte-

ração ao programa de viagens”. A ida 

a Andorra tem o detalhe de contar 

com o patrocínio da marca Sumol. 

Segundo informações do assessor para 

a comunicação, Júlio Gomes, a empre-

sa Sumol+Compal estava, ontem à 

Pais estão preocupados com viagens na 
Páscoa e o primeiro-ministro disse que 
“talvez” fosse melhor não viajarem. Mas 
para as agências não há directivas nem 
garantia ainda de reembolsos imediatos

A nota da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares divulgada anteontem apenas “aconselha” a ponde

tarde, ainda a analisar os dados e as 

comunicações das entidades compe-

tentes para decidir se retirava o apoio 

– o que levaria ao cancelamento da 

viagem Sumol Snowtrip, programa que 

se realiza há 15 anos. 

Já a Sporjovem, responsável por 

levar nas férias da Páscoa cerca de 

seis mil estudantes a Marina d’Or 

(Comunidade Valenciana, já com oito 

casos registados), assume que tem 

recebido “bastantes” telefonemas de 

“pais preocupados” a pedir mais 

informações e esclarecimentos. 

Durante aqueles dias, todas as unida-

des de alojamento do complexo turís-

tico valenciano estão reservadas pela 

empresa, pelo que “o destino só vai 

ter turistas portugueses”, frisa a res-

ponsável. Até ao momento, diz a 

coordenadora, não receberam 

nenhum pedido de anulação da reser-

va. A responsável indica que se man-

tém em “contacto diário com as auto-

ridades portuguesas e locais [espa-

nholas] e com o Turismo de Portugal” 

e que, até ao momento, não terão 

recebido qualquer indicação de 

nenhuma destas autoridades no sen-

tido de cancelar o programa. 

Rita Veiga defende ainda que, no 

caso de o evento ser cancelado por 

indicação expressa das autoridades, 

seria necessário “ver com o Turismo 

de Portugal e com as empresas que 

assinaram os seguros de saúde de 

cada aluno sobre quem cai a respon-

sabilidade” dos reembolsos. 

Quanto a casos de desistência antes 

dessa indicação, a coordenadora da 

Sporjovem remete para as condições 

gerais publicadas no site da empresa. 

Estas referem que: “desistências efec-

tuadas a menos de 30 dias, inclusive, 

da data do início da viagem têm gas-

tos de 100%, não sendo reembolsado 

qualquer valor. Com mais de 30 dias 

o cliente terá que pagar um valor 

mínimo de 70€ por pessoa.” 

A um mês do evento, de 28 de Mar-

ço a 6 de Abril, está já “tudo marcado 

e pago”: do alojamento ao transporte, 

assim como os artistas que integram 

a programação. No entanto, Rita Vei-

espera um pico de reservas com todo 

este ambiente, que ainda não chegou 

ao seu auge”, profetizava, rematando 

que “o efeito Páscoa vai ter um efeito 

negativo no sector. Porque, obviamen-

te, se não há reservas e não há viagens 

haverá menos receitas, menos factu-

ração”. 

Pais apelam ao “bom-senso” 
Como o objectivo é garantir a “segu-

rança dos estudantes portugueses”, o 

Conselho Nacional da Juventude (CNJ), 

no qual também têm assento várias 

associações estudantis, indicou que 

Coronavírus
Luís J. Santos,Luís Octávio 
Costa, Mara Gonçalves  
e Clara Viana

Agências ainda não sabem o que 
fazer com viagens de nalistas

ga diz “não saber dizer valores” quan-

to a possíveis prejuízos. Uma alteração 

do destino do evento não está em cima 

da mesa, mas a agência pode vir a 

“ponderar alterar as datas”. 

Também em fase de ponderação 

estão grandes empresas que comer-

cializam viagens de nalistas, caso da 

Agência Abreu, que promete um 

comentário o cial para breve. No cam-

po das mais especializadas, como a Ala 

Viagens, que promoveu oito destinos 

alternativos para os nalistas, também 

não havia ainda uma posição de nida, 

estando a empresa a estudar o assunto 

e a esperar restrições o ciais. 

Contactadas outras empresas como 

a Slide In, Student Travellers ou Tra-

vel Fun, não foi possível ter o comen-

tário das mesmas até ao fecho desta 

edição. 

Caso igual para a Associação Portu-

guesa das Agências de Viagens e Turis-

mo (APAVT), cujo presidente, Pedro 

Costa Ferreira, admitiu numa entre-

vista PÚBLICO/Renascença que era 

“razoável” dizer que “o sector vai ter 

um problema na Páscoa”. “As grandes 

reservas iniciam-se agora durante 

Março, a Páscoa é em Abril e não se 
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PAULO PIMENTA

erar visitas de estudantes ao estrangeiro

contratadas para as excursões de na-

listas. O destino de muitas viagens de 

nalistas costuma ser o Sul de Espa-

nha, onde já estão con rmados vários 

casos de infecção. “Está em causa não 

só a segurança dos alunos, como tam-

bém o interesse nacional em contro-

lar a propagação da doença”, frisou 

o presidente da Confederação Nacio-

nal das Associações de Pais (Confap), 

Jorge Ascenção. 

“Se já tivesse pago preferia car 

sem o dinheiro do que correr o risco 

de a minha lha contrair a infecção”, 

comentou o presidente da Confede-

O Centro Europeu de Prevenção e 

Controlo de Doenças (ECDC) consi-

derou ontem que a situação em Por-

tugal relativamente ao coronavírus 

ainda é tranquila, por não haver 

nenhum caso no país, mas notou que 

“o cenário muda rapidamente”. 

Por essa razão, e devido ao aumen-

to repentino de casos na Europa, em 

países que não cam assim tão longe 

de Portugal, a Direcção-Geral da Saú-

de (DGS) apertou as medidas de segu-

rança para impedir que o vírus se 

espalhe. As recomendações da auto-

ridade de saúde portuguesa são diri-

gidas principalmente a empresas e a 

viajantes. As rmas devem, em pri-

meiro lugar, de nir planos de contin-

gência para casos suspeitos entre os 

trabalhadores que contemplem zonas 

de isolamento e regras especí cas de 

higiene, evitando reuniões em sala. 

Além disso, devem estar prepara-

das para a possibilidade de parte (ou 

a totalidade) dos seus trabalhadores 

não irem trabalhar, devido a doença, 

suspensão de transportes públicos ou 

fecho de escolas. A DGS quer ainda 

evitar uma corrida às urgências. 

Numa outra recomendação divulgada 

ontem, pede às pessoas que venham 

Sofia Neves

Situação em Portugal pode 
“mudar rapidamente”

ljsantos@publico.pt sofia.neves@publico.pt

de áreas afectadas para não irem às 

urgências se não apresentarem 

nenhum sintoma. Devem sim contac-

tar a linha telefónica do SNS24.  

Até às 20h de ontem, todos os tes-

tes de despistagem do coronavírus 

registaram negativo, con rmou o 

PÚBLICO junto de fonte da Direcção-

Geral da Saúde. Até ao fecho desta 

edição, faltavam ainda apurar os 

resultados dos testes realizados a três 

pacientes. O ministro dos Negócios 

Estrangeiros avançou que existe um 

segundo caso de um português no 

estrangeiro infectado com o novo 

coronavírus, sem revelar mais infor-

mações sobre a localização ou estado 

de saúde do paciente. 

Nos últimos dias, o surto de Covid-

19 está a alastrar-se mais rapidamen-

te no resto do mundo do que na Chi-

na, registando-se pelo menos 2800 

mortos e mais de 82 mil pessoas infec-

tadas em mais de 40 países. 

O director-geral da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) disse ontem 

que a luta contra a disseminação glo-

bal do Covid-19 entrou “num ponto 

decisivo”. Ontem, a Dinamarca e a 

Estónia registaram os primeiros casos 

de infecção e os EUA detectaram o 

primeiro caso de contaminação local 

pelo Covid-19. Na quarta-feira tinham 

sido a Noruega, Áustria, Croácia, Suí-

ça, Espanha, Macedónia do Norte e a 

Grécia a avançar que detectaram o 

vírus nos seus territórios. 

Outros países, como a Arábia Sau-

dita, ainda sem casos, estão a fazer os 

possíveis para que o vírus não se alas-

tre à sua nação, tal como já aconteceu 

a muitos outros países do Médio 

Oriente. Daí queo  país tenha suspen-

dido a entrada de peregrinos que 

visitam a mesquita do profeta Maomé 

e os lugares sagrados do Islão em 

Meca e Medina, bem como turistas de 

países afectados pelo coronavírus. A 

situação da Itália continua a preocu-

par as autoridades do país, mas tam-

bém os responsáveis europeus. O 

novo coronavírus já provocou 17 víti-

mas mortais, três delas ontem, e mais 

de 650 infectados. com Lusa
OMS diz que o Covid-19 entrou 
“num ponto decisivo”

“subscreve” o aviso feito pela Dgeste. 

Quanto ao dilema aberto com as 

agências de viagens a propósito de um 

eventual reembolso dos pagamentos 

já feitos pelas famílias, Rita Saias con-

sidera que “não cabe ao CNJ neste 

contexto pronunciar-se sobre casos 

especí cos”, mas deixa outro alerta: 

“Esta situação é apenas mais uma que 

vem demonstrar a necessidade de se 

rever o modelo das viagens de nalis-

tas na sua globalidade”. 

Pelo seu lado, as duas confedera-

ções nacionais de associações de pais 

já pediram “bom-senso” às agências 

ração Independente de Pais e Encar-

regados de Educação (CNIPE), Rui 

Martins, que espera, contudo, que 

prevaleça uma posição de “bom senso 

de todas as partes de modo a minimi-

zar os danos de todos”. 

‘Circunstâncias excepcionais’ 
Já a Associação Portuguesa para a 

Defesa do Consumidor – Deco reme-

teu para um texto com conselhos 

gerais sobre o coronavírus e as via-

gens, ainda sem nada especí co rela-

tivamente às viagens de nalistas. Tal 

como comentaram alguns responsá-

veis de agências, o documento online, 

no que se refere a viagens organiza-

das, salienta o direito ao reembolso 

nos destinos China e Norte de Itália. 

“A lei permite que o viajante rescinda 

o contrato a qualquer momento, antes 

de se iniciar a viagem. E não terá de 

pagar à agência de viagens qualquer 

taxa de rescisão, porque se veri cam 

circunstâncias excepcionais no local 

de destino ou na sua proximidade que 

afectam consideravelmente a realiza-

ção da viagem programada”. 

Mas: “só será assim em relação aos 

destinos gravemente afectados pelo 

vírus. Não pode ser fruto de um mero 

receio do viajante”. Em relação a segu-

ros de viagem, em “nenhuma das apó-

lices analisadas se considera motivo 

de força maior o cancelamento da via-

gem por receio de contágio”, resume 

a Deco. “Por isso, não podemos dizer, 

de forma generalizada, que os seguros 

de viagem podem ser activados devido 

ao coronavírus. Depende da apólice e 

da situação que se pretende garantir, 

como o pagamento das despesas médi-

cas de quem tenha sido infectado 

durante uma viagem, ou o reembolso 

das despesas com o cancelamento de 

uma viagem, por exemplo”. Sem direc-

tivas expressas para outros destinos, 

é “impossível dar uma resposta única 

a estas questões”. 

Até agora foram registados 52casos 

suspeitos em Portugal, 36 dos quais 

tiveram resultado negativo após testes 

laboratoriais, aguardando-se resulta-

dos dos restantes 16. Dados enviados 

ao PÚBLICO pelo Ministério da Saúde 

dão conta que, desde 25 de Janeiro, 

foram feitos mais de 1500 contactos 

telefónicos relacionados com o surto 

de coronavírus para a linha SNS 24. As 

páginas do site com informação sobre 

a epidemia recolheram mais de 126 

mil visualizações. 

Nos últimos dias, 
o surto está a 
alastrar-se mais 
rapidamente 
no resto do mundo 
do que na China 
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Depois de um dia de grande volatili-

dade nos mercados, as principais 

bolsas europeias voltaram ontem a 

registar perdas acentuadas, entre 3% 

e 4%, trajectória que projecta os 

impactos negativos para a economia 

e as empresas que os investidores 

antevêem com a propagação do coro-

navírus na Europa. Lisboa seguiu a 

tendência e fechou a perder 2,93%, 

com praticamente todos os títulos em 

sentido descendente. 

Espelho do sentimento de apreen-

são dos investidores perante a impre-

visibilidade da expansão do vírus 

Covid-19 está o resultado do Stoxx 

600, o índice que congrega as 600 

maiores empresas cotadas na Europa. 

O índice encerrou com uma queda de 

3,76%, prolongando a tendência 

negativa dos últimos dias — numa 

semana, acumula uma desvaloriza-

ção de 9%. 

Os novos casos de coronavírus fora 

da China já ultrapassaram os núme-

ros registados no território de origem 

do surto, levando os mercados nan-

ceiros globais a temerem pelo impac-

to que o contágio crescente poderá 

ter nos resultados das empresas e no 

conjunto da actividade económica 

mundial, daí a aversão dos investido-

res em apostar em determinadas 

acções europeias e norte-americanas. 

E porque a China, onde começou o 

surto, é um dos principais destinos 

das exportações alemãs, o governo 

de Angela Merkel veio admitir nesta 

quinta-feira criar incentivos scais às 

empresas, caso a epidemia se alastre 

e tenha efeitos mais gravosos na 

maior economia da zona euro. 

Nas principais praças, as quedas 

rondaram os 3% e nalguns casos regis-

taram-se desvalorizações ainda mais 

acentuadas. Foi o caso da bolsa de 

Bruxelas, onde o índice Bel 20 recuou 

4,98%, ou de Amesterdão, onde o 

AEX caiu 3,75%. A bolsa de Frankfurt 

terminou a sessão com o Dax-30 a 

desvalorizar-se 3,19%, em Madrid o 

Ibex-35 seguiu a mesma tendência e 

baixou 3,55%. 

Também em Londres o índice FTSE 

100 fechou a sessão em terreno nega-

tivo, perdendo 3,49%, num dia em 

que a negociação não cou apenas 

condicionada pela reacção à expansão 

do coronavírus, mas também pelos 

desenvolvimentos do “Brexit” depois 

de o Governo britânico ter ameaçado 

abandonar as negociações com a 

União Europeia em Junho, se conside-

rar que não há progressos su cientes 

após o período de transição. 

Com os impactos a alastrarem, as 

bolsas mundiais já perderam desde o 

início da crise, segundo contas da 

Reuters, três biliões de dólares 

(milhões de milhões), o equivalente 

a 2,7 biliões de euros, sendo que, na 

Ásia, os principais índices da China, 

Japão e Coreia do Sul estão nos pata-

mares mais baixos dos últimos quatro 

meses. 

Em Lisboa, só uma das 18 empresas 

do PSI-20 escapou às quedas desta 

quinta-feira, a Ibersol, que fechou 

com a cotação inalterada em relação 

quarta-feira. Entre as perdas sobres-

sai a desvalorização de 5,03% da Galp 

e as quedas na ordem dos 4% da Nos 

e da Sonae SGPS (grupo dono do 

PÚBLICO). 

Wall Street voltou a dar mostras de 

nervosismo e, depois de um arranque 

positivo, não demorou muito para 

que o S&P 500, o Dow Jones e o 

Nasdaq-100 voltassem a negociar em 

terreno negativo. 

A aposta em activos considerados 

menos arriscados do que as acções 

têm feito subir a cotação do ouro, 

cujo preço à vista continua em alta 

— subia 0,48%, para cerca de 1648,8 

dólares por onça. Em sentido negati-

vo está o preço do petróleo, com o 

Brent (de referência para Portugal) a 

descer 2,88%, para 51,29 dólares por 

barril durante a tarde, e o petróleo do 

Texas (West Texas Intermediate) a 

deslizar já 3,78%, para 46,89 dóla-

res.

Bolsa de Lisboa caiu 3% numa 
Europa apreensiva perante 
avanço do coronavírus

Pedro Crisóstomo

Empresas cortam viagens  
e presenças em feiras de negócios

Até ao momento, não há sinais de 

consequências negativas da epidemia 

de coronavírus Covid-19 na economia 

portuguesa. Pelo menos na indústria 

o cenário é de relativa tranquilidade. 

As exportações ou os fornecimentos 

externos seguem dentro da normali-

dade e há con ança em que as cadeias 

de abastecimento se poderão manter 

sem problemas. 

A mudança fundamental, por ago-

ra, é a redução das viagens e de pre-

senças em feiras de negócios por 

parte de empresas portuguesas. E 

aquelas que mantêm presença em 

feiras recorrem a representantes 

locais e deparam-se com uma di cul-

dade inesperada: muitos hotéis dei-

xaram de oferecer tarifas exíveis 

com possibilidade de reembolso. 

No sector metalúrgico e metalome-

cânico, que representa quase 20% 

das exportações portuguesas, “há 

empresas que estão a cancelar parti-

cipações em feiras”, con rma o vice-

presidente da Associação dos Indus-

triais Metalúrgicos, Metalomecânicos 

e A ns de Portugal (AIMMAP), Rafael 

Campos Pereira. Utrecht (Países Bai-

xos) e Paris (França) serão palco dos 

próximos certames internacionais e, 

para reduzir o risco de contágio, há 

quem tenha pagado a participação e 

não vá comparecer. 

Neste sector, que exportou quase 

20 mil milhões de euros em 2019, 

estão também a ser reduzidas viagens 

de visita a clientes e fornecedores no 

estrangeiro, tal como alguns clientes 

e fornecedores estão a anular viagens 

programadas até Portugal, refere o 

mesmo responsável. As empresas da 

AIMMAP “acompanham com atenção 

e sem alarmismo” a evolução do 

panorama mundial da doença. “O 

cenário mudou signi cativamente, 

com a entrada da doença em Itália. 

“Passa a estar mais perto de casa. 

Antes, era um problema na China, 

para onde exportamos residualmen-

te [cerca de 200 milhões em 2019] e 

a quem compramos matéria-prima e 

componentes em quantidades pouco 

signi cativas”, sublinha. 

O que vem da Itália 
A indústria de produção de compo-

nentes automóvel produz em ambien-

te de normalidade, diz o secretário-

geral da AFIA, Adão Ferreira. Mas 

entre retalhistas e representantes, há 

medidas em curso: por exemplo, a 

Toyota Europa limitou as presenças 

no próximo Salão de Genebra e o 

representante da marca em Portugal, 

o grupo Salvador Caetano, decidiu 

não viajar para a Suíça. 

Situação semelhante aconteceu 

entre as três dezenas de empresas que 

estavam inscritas na Gulfood, uma 

feira de produtos alimentares e bebi-

das no Dubai realizada esta semana. 

Algumas delas decidiram não enviar 

representantes e contrataram local-

mente quem gerisse os respectivos 

stands. Para a próxima ProWein, dedi-

Victor Ferreira

KHAM/REUTERS

Viagens canceladas levam hotéis a reverem política de reembolsos

cada aos vinhos, em Düsseldorf, tam-

bém há empresas a repensar a presen-

ça. Mas aqui o inesperado foi o facto 

de os hotéis da cidade, com medo de 

perder receitas de cancelamentos, 

terem deixado de oferecer tarifas com 

possibilidade de reembolso. 

A Autoeuropa, em Palmela, é um 

dos maiores exportadores nacionais. 

Até agora, “não houve nenhum 

impacto”, diz fonte da empresa. 

O sector do calçado não se sente 

afectado pela redução da actividade 

económica na China. A associação do 

sector, a Apiccaps, diz que “não há 

uma emergência sectorial” e desco-

nhece que haja empresas afectadas 

por cortes na actividade ou no forne-

cimento de matéria-prima. “China e 

Hong Kong valem 30 milhões em 

exportações. Mesmo com um cresci-

mento de 20% em 2019, são merca-

dos pequenos para nós”, destaca 

Paulo Gonçalves, da Apiccaps. A Itália 

suscita mais preocupação. “Em 

exportações, a Itália representa 40 

milhões, mas em importações vale 

100 milhões em peles e componen-

tes”, acrescenta.

Indústrias exportadoras 
limitam deslocações ao 
estrangeiro para reduzir 
riscos de contágio com  
o Covid-19

voferreira@publico.pt pedro.crisostomo@publico.pt

A aposta em activos 
considerados menos 
arriscados do que as 
acções tem feito subir 
a cotação do ouro
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Burla de dois milhões em apostas 
no Placard feita num café fechado
Em quatro dias, num café que mudou de mãos no início de Fevereiro, em Odivelas, alguém registou dois 
milhões de euros em apostas no jogo Placard. Ninguém sabe onde pára o dono ou o dinheiro Sociedade, 19

SC Braga, Sporting, FC Porto, 
Ben ca. Um a um, todos os 
clubes foram eliminados da 
Liga Europa p48 a 50

Serão cerca de 700 mil os 
portugueses com doenças 
raras e há longas esperas 
para uma consulta p34/35

Francisco Rodrigues dos 
Santos quer consenso entre 
partidos em matéria de 
“soberania” p10

Futebol 
português 
naufraga  
na Europa

Quase cinco 
anos para ter 
consulta  
de genética 

CDS tem como 
prioridades as 
Forças Armadas 
e apoio a idosos 

Coronavírus  Passeios de finalistas deixam agências de viagem em sobressalto   p16 a 18 
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HOJE Colecção 
Os Portugueses 
Uma colecção mensal de dez  
volumes que explica tudo sobre  
a vida dos portugueses 
Vol. 1 — Como Nascem 
e Morrem 
os Portugueses 

Por +  
1 €

Socialistas pressionam, mas 
o PSD não vai alterar lei que 
permite a autarquias vetar o 
novo aeroporto p2 a 4

Rui Rio não vai 
dar a mão ao PS 
em lei à medida 
do Montijo

Entrevista Quim Torra, o 
presidente da Catalunha, 
continua sem saber que 
“solução política” defende o 
Governo do PSOE para o 
problema daquela região 
autonómica p28/29 

“Talvez seja  
o momento 
para 
Espanha 
permitir o 
referendo”

auto ó ca p 8/ 9

Arthur Jafa  
“Não há arte 
contemporânea 
sem arte negra” 
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Radar 

Governo 
já não tem 
duvidas: 
ocoronavírus 
está a chegar 

Governo aconselha cancelamento 
das "viagens de finalistas" nas férias 
da Páscoa. Reembolsos só para 
China e Itália. Governo anuncia 
segundo português infetado. 

• 

Ak 

JOÃO AMARAL SANTOS 
joao.santos@jonline.pt  

Portugal tornou-se uma ilha iso-
lada na Europa, mas dado o nível 
de propagação pelo continente 
já ninguém acredita ser possí-
vel evitar a entrada do novo coro-
navírus em território nacional. 
E as autoridades começaram 
ontem - dia em que se soube que 
há mais um português infetado 
no estrangeiro - a preparar a 
opinião pública para esse cená-
rio, com António Costa a afir-
mar que "mais tarde ou mais 
cedo" se vão verificar casos posi-
tivos em Portugal. À margem do 
Conselho de Ministros, em Bra-
gança, o primeiro-ministro con-
siderou como prioridade seguir 
"as instruções da Direção-Geral 
de Saúde (DGS), como medida 
de prevenção. "Sem dramatiza-
ção e sem pânicos", realçou. 

Até ao fecho desta edição, a 
DGS havia confirmado o inter-
namento em Portugal de 16 pes-
soas suspeitas de serem porta-
doras do Covid-19, mas os resul-
tados dos testes não haviam 
ainda sido anunciados. A DGS 
explica que, no total, "foram 
registados até agora 52 casos 
suspeitos, 36 dos quais tiveram  

resultado negativo após testes 
laboratoriais, aguardando-se 
resultados dos restantes". 

VIAGENS DE ESTUDANTES CAU-

SAM APREENSÃO A aparente tran-
quilidade do primeiro-ministro 
foi acompanhada por novas reco-
mendações do Governo, com o 
Ministério da Educação a acon-
selhar escolas, famílias e alunos 
a ponderarem a realização este 
ano de viagens de finalistas e 
visitas de estudo durante as férias 
da Páscoa (previstas para o iní-
cio de abril). Apesar de o Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros 
só desaconselhar "viagens não 
essenciais" à China, em particu-
lar à província de Hubei, epi-
centro do surto, António Costa 
reafirmou "que talvez fosse reco-
mendável evitar" deslocações 
ao estrangeiro de estudantes 
neste período, nomeadamente 
para países com casos de pes-
soas infetadas pelo novo coro-
navírus. Por regra, as regiões 
do Sul de Espanha e Andorra 
são as favoritas dos jovens por-
tugueses - ontem subiu para 15 
o número de casos confirmados 
no país vizinho, uma delas em 
estado considerado grave (duas 
das quais já receberam alta). 

A Confederação Nacional das 
Associações de Pais (CONFAP) 
reagiu em linha com o Gover-
no. Ao  i,  Jorge Ascenção pediu 
"bom senso" às famílias e aos 
alunos. O presidente da CON-
FAP recordou que "as viagens 
de finalistas não são uma neces-
sidade extrema e, por isso, podem 
ser adiadas ou feitas em outros 
moldes". O dirigente considera 
que, neste caso, "o risco é ele-
vado e não compensa". 

Na sequência destas recomen-
dações, prevê-se o cancelamento 
ou o adiamento de várias viagens 
nas próximas horas, o que pode-
rá agravar a situação negativa no 
setor do turismo, com fortes que-
bras na sequência do surto. 

Existem, no entanto, vários 
cenários. A pedido do  i, a Deco 
- Defesa do Consumidor escla-
rece que todas as viagens que 
têm "como destino um local que 
se encontra afetado pela epide-
mia" podem ser canceladas e o 
viajante ter direito a ser reem-
bolsado na totalidade. É o caso 
de China e Itália - neste caso, e 
embora não esteja na "lista negra" 
do Governo português, existem 
fortes restrições impostas pelos 
organismos de saúde locais, que 
desaconselham, ainda, as via-
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gens de crianças e jovens para 
todo o território italiano. 

"Para outros destinos, a solu-
ção não é tão clara, pois o peri-
go será residual", diz a Deco. É 
ocaso das viagens de finalistas. 
Tratando-se de urna viagem orga-
nizada, a lei "permite que o via-
jante rescinda o contrato a qual-
quer momento, antes de se ini-
ciar a viagem (...) e não terá de 
pagar à agência de viagens qual-
quer taxa de rescisão (...) [ej tem 
direito a ser reembolsado pelo 

• que já pagou no prazo máximo 
de 14 dias". "Mas só será assim 
em relação aos destinos grave-

 

Externato de 
Arruda dos Vinhos 

cancelou viagem 
a Roma. Grupo 

de Carcavelos 
em quarentena 

Oito portugueses 
pediram ajuda 

ao Governo 
para saírem do Irão 

mente afetados pelo vírus. Não 
pode ser fruto de um mero receio 
do viajante", completa a nota. 

Entretanto, algumas institui-
ções escolares começam a tomar 
medidas preventivas para evi-
tar um possível contágio. 

O Externato João Alberto Faria, 
na Arruda dos Vinhos (Lisboa), 
decidiu cancelar uma visita de 
estudo a Roma. A comitiva par-
tia hoje para a capital italiana, 
mas a direção do estabelecimen-
to de ensino informou os pais e 
encarregados de educação que 
foi "decidida a suspensão da via-
gem". Já um grupo de estudan-
tes e professores do Colégio Maris-
ta de Carcavelos vai ficar na pró-
xima semana em casa, depois de 
ter realizado uma viagem de fina-
listas em Itália, durante a pausa 
letiva de Carnaval. "Dada a pro-
liferação do vírus Covid-19 nesse 
país nos últimos dias, a direção 
do Colégio Marista de Carcave-
los definiu, como medida preven-
tiva, que os alunos e professores 
participantes nesta viagem reto-
marão as aulas a partir do próxi-
mo dia 9 de Março", anunciou a 
instituição em comunicado. 

Mas há colégios, como o PARK, 
que mandaram aos pais a seguin-
te recomendação. "Qualquer alu-

  

no que tenha, ele próprio ou alguém 
do seu agregado familiar, visita-
do recentemente a China, Hong 
Kong, Japão, Macau, Malásia, 
República da Coreia, Singapura, 
Taiwan, Tailândia, Irão e cidades 
em regime de confinamento no 
norte da Itália deve ficar em casa 
durante 14 dias, mesmo que não 
demonstre qualquer sintoma -
estes alunos não devem regres-
sar ao colégio na 29  feira". 

"Qualquer aluno que tenha, 
ele próprio ou alguém do seu 
agregado familiar, regressado 
recentemente de qualquer outra 
área de Itália ao norte de Pisa, 
Vietname, Camboja, Laos, 
Myanmar ou Filipinas deve iso-
lar-se por 14 dias se apresentar 
sintomas semelhantes a uma 
gripe", lê-se na nota. 

DGS SENSIBILIZA EMPRESAS A 
DGS voltou ontem a emitir várias 
recomendações, desta vez tam-
bém dirigidas às empresas por-
tuguesas. Perspetivando a che-
gada do coronavírus a Portugal, 
a DGS alerta as empresas para 
estarem preparadas para a pos-
sibilidade "dos seus trabalhado-
res não irem trabalhar, devido 
a doença, suspensão de trans-

  

portes públicos ou encerramen-
to de escolas". As empresas são 
aconselhadas a evitar reuniões 
em sala, devendo recorrer a alter-
nativas, como o teletrabalho, 
reuniões por vídeo e teleconfe-
rências". A DGS refere que devem 
ser criadas "áreas de isolamen-
to com ventilação natural, ou 
sistema de ventilação mecâni-
ca, e revestimentos lisos e lavá-
veis, sem tapetes, alcatifas ou 
cortinados" para onde se devem 
dirigir os trabalhadores com sin-
tomas suspeitos. 

Mesmo sem restrições à che-
gada ao país — mesmo de países 
como China, Coreia do Sul, Itá-
lia, Irão e Japão —, a DGS conti-
nua a pedir aos passageiros oriun-
dos de países com casos de coro-
navírus que cumpram uma 
quarentena até 14 dias, e se man-
tenham atentos "ao aparecimen-
to de febre, tosse ou dificulda-
de respiratória". 

No caso dos navios, a orienta-
ção da DGS diz que, "em casos 
suspeitos validados, apenas um 
membro da tripulação designa-
do deve prestar assistência ao 
doente, que deve ser mantido 
isolado a bordo, com máscara 
cirúrgica. Se o navio estiver atra-
cado, a equipa do INEM pode-

  

rá entrar no navio e assegurar 
odesembarque do doente para 
o transportar até ao hospital 
de referência". 

PORTUGUESES RETIDOS NO IRÃO 
O Irão é o quarto país com mais 
casos registados do coronavi-
rus (oficialmente foram regis-
tados 245 infetados e 26 mor-
tes, ao fecho desta edição). Oito 
turistas portugueses encon-
tram-se retidos na cidade de 
Isfahan, no centro do país, sem 
conseguirem abandonar o país, 
depois do voo em que deveriam 
seguir ter sido cancelado. O 
Governo português confirmou 
estar a acompanhar a situação 
através da embaixada em Tee-
rão e a prestar apoio na busca 
por alternativas para que o gru-
po possa regressar. 

Entretanto, o português infe-
tado com o novo coronavírus 
continua internado no hospi-
tal em Okazaki, no Japão. Adria-
no Maranhão pode ter alta nas 
próximas horas. Ao final do dia 
de ontem, o ministro dos Negó-
cios Estrangeiros revelou que 
há mais um caso de um portu-
guês infetado — nas mesmas 
condições —, não revelando mais 
pormenores. 

Página 6



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 29,93 cm²

  Corte: 3 de 4ID: 85154032 28-02-2020

f t• 

tAtt IV 40 II 

"t. 4 

r ?bit 

wi 
'..•••••••' 

lr 

t 
i r 

t 

41i 
!r! 

tÀ t„tt 

• 

t a J 
d 1) 

NO 

, 

4  --

 

a 
Praças italianas esmo mais vazias, mas autoridades de mimo - Torçam-  regresso a normalidade ANDREAS SOI ARO,AFP 

JOÃO AMARAL SANTOS 
joao.santos@ionline.pt 

"À beira do colapso". É desta for-
ma que Paola Schneider, porta-
voz da associação hoteleira da 
região italiana Friul-Veneza Júlia, 
descreve a situação do setor do 
turismo em Itália. Os dados mais 
recentes indicam que naquela 
região 80% das reservas turísti-
cas nas cidades e 95% nas mon-
tanhas já foram canceladas. O 
impacto desta quebra é ainda 
imensurável. 

O setor do turismo represen-
ta 12% da economia italiana (ou 
146 mil milhões de euros por 
ano) e, também por isso, o ner-
vosismo tem vindo a aumentar. 
As autoridades de Veneza can-

  

celaram as festividades do Car-
naval e o Governo italiano man-
tém 11 pequenas vilas fechadas 
na região da Lombardia. A agra-
var a situação - tanto em Itália 
como à escala global - está a 
descida das reservas de turistas 
chineses para o exterior, que, 
em 2018, representaram recei-
tas de 255 mil milhões de euros, 
segundo a Organização Mun-
dial do Turismo. 

Apesar do cenário de crise, a 
Câmara de Milão procura ace-
lerar o regresso à normalidade, 
e ontem ordenou a reabertura 
dos bares e discotecas que esta-
vam obrigados a encerrar às 
18h00. A autarquia vai agora 
pedir ao Governo italiano que 
também os museus e principais  

pontos turísticos da cidade sejam 
gradualmente reabertos. 

ENTIDADES INTERNACIONAIS 
APOIAM O comissário europeu 
da Indústria, Thierry Breton, con-
firmou que Bruxelas está a pre-
parar "medidas de apoio" para 
os setores económicos afetados 
pelo coronavírus, caso seja neces-
sário. O responsável europeu não 
adiantou pormenores, mas é expec-
tável que, tendo em conta o atual 
panorama, Itália venha a receber 
ajuda comunitária, quando se 
coloca o cenário de nova situa-
ção de recessão no país. "É mui-
to cedo para dizer. Estamos atual-
mente a analisar a situação", dis-
se. Os ministros da Economia da 
União Europeia agendaram um  

encontro para daqui a um mês 
com o objetivo de fazer um balan-
ço da situação. 

A Comissão Europeia também 
já havia aberto a porta a uma 
ajuda a Itália. O comissário euro-
peu para os Assuntos Económi-
cos, o italiano Paolo Gentilonio, 
recordou que no "atual Pacto de 
Estabilidade e Crescimento estão 
previstas cláusulas de flexibili-
dade ligadas às assim chama-
das circunstâncias excecionais 
e, portanto, esta questão será 
objeto de discussão nos próxi-
mos meses". 

Entretanto, o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e o Banco 
Mundial anunciaram que estão 
a preparar programas de finan-
ciamento imediato que podem 
ser utilizados pelos países que 
tenham dificuldades em enfren-
tar o coronavírus. "As duas insti-
tuições desenvolveram progra-
mas de emergência", declarou 
Gerry Rice, porta-voz do FMI.O 
dirigente acrescentou ainda que 
nenhum país pediu até ao momen-
to ajuda às instituições. 

"Temos instrumentos rápidos, 
de facilidade de crédito rápido 
para apoiar os países", afirmou 
Gerry Rice. As duas instituições, 
têm previstas reuniões para 
abril, mas ainda não confirma-
ram se as mesmas se vão, de 
facto, realizar. 

Casos 

rJ 

Hong Kong apoia 
Hong Kong incluiu no seu 
orçamento para 2020/2021 
uma verba de 10 mil dólares 
locais (1180 euros) a todos 
os adultos residentes 
no território para fazer face 
aos impactos do surto. 

Subsídio em França 
França anunciou uma 
indemnização para os 
trabalhadores que tenham 
de permanecer de quarentena 
até 20 dias. Os pais 
de crianças em isolamento 
também beneficiam da verba. 

Ministra infetada 
A vice-presidente iraniana 
para Assuntos da Mulher e da 
Família, Masoumeh Ebtekar, 
foi diagnosticada com o novo 
coronavírus. O vice-ministro 
da Saúde, lraj Harirchi, 
também está infetado. 

1 
Barbas e bigodes 
Os funcionários do Serviço 
Nacional de Saúde 
do Reino Unido estão a ser 
aconselhados a cortar as 
barbas e bigodes. A medida 
tem como objetivo aumentar 
a eficácia das máscaras 
de proteção. 

Itália está "à beira 
do colapso" arrastada 
pela crise no turismo 

Em causa estão perdas de 146 milhões de euros. Comissão Europeia 
abre a porta a apoios perante um cenário de possível recessão. 
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PORTUGAL 
PREPARA-SE PARA 
O CORONAVÍRUS 
Os conselhos que não pode ignorar para se defender do contágio 

Escolas estão a cancelar viagens de finalistas ao estrangeiro 

Economia italiana afunda-se 
//  PÁGS. 2-4 

Investigação i 

HORAS APÓS O ACIDENTE BRUTAL 
DA 2.a  CIRCULAR JA HAVIA QUEM 
COMBINASSE NOVA CORRIDA 
Corridas que chegam aos 300 km/h 
matam há anos nas estradas 
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• 

O i revelou estas corridas e os esquemas 
há seis anos mas não foi abato 
qualquer inquérito 

Saiba como funcionam as oficinas 
que transformam estes carros 
"PÁGS. 16-23 
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Parlamento. Ferro Rodrigues silencia Ventura 
Proposta para castração química não será discutida 
PSD, BE, CDS, PAN e I L votaram a favor do recurso do Chega // PÁG. 6 

Parlamento 
aprova na 
generalidade 
limite das 
comissões 
bancárias 

 

Futebol. 
Noite negra 
deixa Portugal 
sem 
representantes 
na Europa 

Reino Unido. 
Saiba quem são 
e donde vêm 
os potenciais 
sucessores 
de Corbyn 

Professores. 
Costa saiu 
pelas traseiras 
e Mário Nogueira 
quis invadir 
cineteatro 
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A9 Hoteleiros criticam "falta de contacto" do Governo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/02/2020

Meio: Jornal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fc39b470

 
O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) mostrou-se
hoje "surpreendido pela negativa" por não ter recebido qualquer contacto da parte do Governo quanto
aos procedimentos a ter em caso de surto de covid-19 na região.
 
O Algarve é uma das zonas "mais expostas ao exterior e tem mais vulnerabilidades", disse Elidérico
Viegas ao JA, manifestando-se "apreensivo e expectante relativamente ao futuro".
 
De acordo com o líder hoteleiro, as entidades competentes do Governo e do setor da saúde "ainda não
tomaram nenhuma atitude nem elaboraram um manual de procedimentos para hotéis", ao contrário
do que já ocorrera no passado "em situações menos gravosas".
 
Considera que, nesta fase, a associação "já deveria ter sido abordada por alguma entidade", uma vez
que "se algumas unidades hoteleiras entrarem em quarentena, não se sabe o que fazer".
 
Em caso de quarentena numa unidade hoteleira ou empreendimento turístico, Elidérico desconhece
"quem pagaria a comida e a dormida ou os cancelamentos e prejuízos" que poderiam ocorrer.
 
"Estando o Algarve muito virado para o sector do Turismo, não é normal ainda não ter existido
nenhuma aproximação por parte de qualquer entidade", disse.
 
Referiu ainda que "não ficava mal às entidades responsáveis informarem os hotéis dos procedimentos
a seguir se for detetado um caso suspeito".
 
Em relação ao reflexo que o covid-19 poderá vir a ter no Turismo algarvio, o presidente da AHETA
salienta que, até agora, a eminência da pandemia "não teve qualquer impacto" e garante que,
enquanto estrutura associativa dos hotéis, a AHETA está "em condições de fazer chegar informação
aos empresários da hotelaria, com muita rapidez e de uma forma eficiente".
 
O presidente da associação salientou que vai tomar medidas junto das entidades competentes e falar
com os responsáveis governamentais dos setores do turismo e da saúde.
 
Elidérico Viegas compreende "que não se deve causar o pânico, mas nos bastidores deveria estar a
ocorrer alguma coisa", uma vez que "estar preparado não prejudicava ninguém", conclui.
 
Sendo o Algarve a "zona mais exposta e vulnerável ao exterior a nível nacional", devido ao Turismo,
considera "lamentável que na definição dos hospitais de primeira linha não tenham considerado a
região", o que "revela um desconhecimento total da vulnerabilidade do Algarve por parte dos nossos
responsáveis".
 
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
 
Tagsaheta Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve Coronavirus Covid-19
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Efeitos do surto de coronavírus no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5da5bad9-1e19-4469-8597-

d035ebf7420b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O impacto nos negócios do turismo e das companhias aéreas está refletido na decisão hoje anunciada
pela Easyjet de cancelar voos de e para Itália e reduzir custos com pessoal. Em comunicado, a
companhia anuncia que já não vai fazer aumentos salariais ou promoções. Vai também congelar a
contratação de novos funcionários. Ao mesmo tempo serão oferecidas licenças sem vencimento aos
atuais trabalhadores. A Easyjet tem várias ligações de Lisboa para Itália, nomeadamente com o
aeroporto de Milão. Contactada pela TSF, a TAP fez saber que, para já nada se altera. Os voos para
Itália serão mantidos sem exceção.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-02-28 10:01
 TSF - Notícias , 2020-02-28 11:04
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AVIAÇÃO 
José Sena Goulão/lusa 

Confederação 
do Turismo quer 
mediar solução 
para Montijo 

• Str 

26 DE FEVEREIRO 

MARIA JOÃO BABO 

mbabo@negocios.pt 
CELSO FILIPE 

cfilipeQnegocios.pt 

A
Confederação do 
Turismo de Portu-
gal (CTP) já pediu 
unia reunião com 
caráter de urgência 

ao presidente do PSD e quer en-
contrar-se também com o primei-
ro-ministro com o objetivo de via-
bilizar °projeto do aeroixwto com-
plementar do Montijo. 

A entidade 1 iderada por Fran-
cise( ›Calhei ros quer procurar sen-
sibil i zar Rui Rio para a importân-
eia daquela isifraestrutisra para o tu-
rismo e para a economia portugue-
sa, depois de os sociais-democratas 
terem dito que estão indisponíveis 
para alterara lei que pennite a qual-
q uer uma das autarquias afetadas 
travar o projeto.Já junto de Antó-
nio Costa o setor do turismo quer 
conhecer a solução que será emoli-
tnsda para a situação criada pelo pa-
recer desfavorável dado pela Câ-
mara da Moita ao novo aeroporto, 
que pela lei em vigor obrigará a Au-
toridade Nacional deAviação Civil 
a chumbara obra. 

Ao Negócios, o presidente da 
CTP afirmou estar"completamen-
te disponível para mediar" este di-

  

ferendo entre socialistas e sociais-
-democratas eprocurar"sensibili-
zá-los para que haja bom senso e 
seja encontrada uma solução". 

ftandsco Calheiros, que assu-
me preocupação com mais este 
impasse no desenvolvimento da 
futura infraestrutura, aponta res-
ponsabilidades às duas partes. Em 
seu entender, o Governo já devia 
conhecer e ter acautelado a situa-
ção prevista no quadro legal em vi-
gor. Quanto ao PSD o mesmo res-
ponsável salienta não compreen-
der a recusa em alterar a lei, que 
admite ser errada. 

Espaço para dialogar 
Segundo uma fonte contactada 
pelo Negócios, o PSI) não fechou 
totalmente a porta e ainda "há es-
paço para dialogar", até pelos in-
teresses que estão em causa e pela 
perda que seria, para a hotela ria, 

400 
TURISTAS 
Por falta de capacidade 
aeroportuária estima-se 
em mais de 400 mil os 
turistas que não virão 
a Portugal este verão. 

oturismo e a própria TAP, a para-
lisação cia construção do aeropor-
to complementar do Montijo. 
Contudo, segundo a mesma fon-
te, o problema não seráderesolu-
ção fácil, pelo que prevê um "pro-
cesso político demorado". 

A primeira reação de oposição 
do PSI) terá tido a ver com o facto 
de Rui Rio não gostar de se sentir 
pressionado a apoiar unia decisão, 
neste caso a concretização do pro-
jeto Montijo. Até porque a privati-
zação da ANA aconteceu durante 
ogoverno PSD/CDS, o qual aram-
ciou em 2015 a intenção de assinar 
um memorando de entend i men to 
para a construção de um aeropor-
to complementar na base aérea do 
Montijo. A pressão económica é 
tanto maior porque a solução AI-
cochete, que voltou a ser thlada, não 
responde às necessidades imedia-
tas do turismo e da hoteleira, por-
que a sua construção demoraria no 
mínimo sete anos, além de impli-
car um forte investimento público 
numa terceira travessia do Tejo, 
mesmo queapenas de natureza fer-
roviária. 

Com os partidos à esquerda do 
PS contra a localização do novo 
aeroporto no Montijo, os socialis-
tas precisam cio apoio social-de-
mocrata para alterar a lei. O caSo, 
sabe o Negócios, está também a 
ser acompanhado pelo Presiden-
te da República.. 

Francisco Calheiros está preocupado com mais um impasse 
e já pediu reunião urgente a Rui Rio para o sensibilizar 
das consequências para o turismo e para a economia. O debate sobre a alteração da lei 

não é sobre uma localização em 
particular é sobre se a lei está errada 
ou se é correta. Entendemos que 
a lei Mesqjustada e desproporcional 
pelo poder de veto que dá, no limite, 
a um só município. [Um MUllicípio 
não I deve> ter o poder absoluto. 

PEDRO NUNO SANTOS 
Debate de atualidade no Parlamento 

José Sena Goulão/Lusa 
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19 DE FEvi RO 

As quez-;túes levantadas pela Cá-
Piara da Moita no parecer nega-
tivo quedeu ao projeto para o ae-
roporto complementar do Mon-
tijo em sede de consu l ta pública 
cio estudo de impacto ambiental 
hão são de simples resolução. Até 
porque a autarquia considera es-
tar em causa "o bem-estar" da 
população e aponta "riscos reais 
para a saúde pública". 

A Câmara da Moita. que no 
parecer iz que "o i seo 'Ria em ab-
soluto do projeto", salienta que 
em 2017 foi t ransni i tido ao con-
sultor da A NA qtoe a qualidade 
construtiva dos cd i fiei( s das zo-
nas da Baixa da Banheira e do 
Vale da Amoreira "não seria dc 
todocompatível como ruído ine-
rente ao sobrevoo do espaço aé-
reo pelas aeronaves". 

Além disso, sublinha qUe 
"todo o pn ,jeto foi desenvolvido 
sem l> envolValtellt0 

ao contrário dos municípios 
d‹.> NI( intijo e de .Alcochete,o que  

se considerou unia grave falha 
uma vez que é o município que 
detém a jurisdição terri t> >rial das 
áreas sobrevoadas mais direta-
mente afetadas pelo ruído e a que 
responde diretamen te pelo di rei-
to ao bem-estar de.0 m universo 
de cerca de 30.000 pessoas, resi-
dentes nos aglomerados urbanos 
da Baixada Banheira e do Vale da 
Amoreira, situados imediata-
mente soba influência darota de 
aproximação das aeronaves". 

"I:orain assim desvalorizados 
os interesses. as expectativas e as 
preocupações das populações 
mais afetadas pelo projeto", 
aponta aquela autarquia, cujo pa-
recer desfavorável ameaça ago-
ra pôr em causa a futura infraes-
trutura aeroportuária de Lisboa,• 
objeto de acordo entre o Estado 
e a ANA em janeiro de 2019 que 
previu um investimento total de 
1,15 mil milhões de ouros. 

No ambi to da consto! ta públi-
ca ao projeto cio aeroporto do  

Montijo e respetivas acessibili-
dades, dos municípios da mar-
gem sul do Tejo foram dados pa-
receres desfavoráveis pelos da 
Moita, Pal mela, Sei xol I, Sesim-
bra e Setúbal, autarquias lidera-
das pela CDU, que tem estado 
desde o primeiro 1110 niento(a>ri-
traa localização no Montijo, de-
fendendo em altero lootiva o cam-
po de tiro de Alcochete. 

A Câmara de Alcochete deu, 
por seu lado, um parecer favorá-
vel mas o >mi icionado ao aero-
porto complementar da região 
de Lisboa, projeto que teve dos 
municípios de Al mada, Barreiro 
e Moi alijo pareceres favoráveis. 

Nesta fase, em que em cau-
sa está o quadro legal para cer-
tificação do aeroporto péla Au-
toridade Nacional da Aviação) 
Civil (ANAC), são quatro os 
concelhos potencialmente afe-
tados pela futura infraestrutu-
ra: Moita, Alcochete, Barreiro 
e Montijo.  ■ MJB 

Não deve ser o presidente da Câmara 
Municipal da foita a decidir 
pelo país, pela região de Lisboa 
e já agora, se nos quisermos 
aproximar mais, por Alcochete, 
Barreiro e a•lonlijo. O quadro legal 
que regula eskts matérias 
tem obviamente de ser revisto. 
PEDRO•NUNO SANTOS 
Na comissão parlamentar de Economia 

José Sena Goulão/lusa 

Moita alega que 
ruído afetará a vida 
de 30 mil pessoas 

A autarquia garante que a qualidade da construção dos edifícios em 
zonas do concelho não seria compatível com o ruído do sobrevoo 
das aeronaves e frisa que não foi envolvida como outras câmaras. 

26 DE FEVEREIRO 
Montijo depende da lei 
para os aeródromos civis 
O ministradas Infraestruturas e 
da habitação salientou, na sema-
na passada, no Parlamento que 
"o que está em causa é o interes-
se nacional" e que o projeto para 
o Montijo "não é um aeródromo 
municipal, não é uni heliporto, 
mas unia infraestrutura de im-
pOrtância nacional". 

No entanto, é o decreto-lei 
(fiou 11Na as condições de constru-

ção,  certificação e exploração dos 
aeródromos civis nacionais que 
ameaça pôrem causa o filiar( >ae-
roporto complementar de l ,is - 
boa. Esse decreto-lei dc )( )7. a  

terado. em 2010, determina que 
os procedimentos de construção, 
arnpliação ou modificação de um 
aeródromo iniciam-se através de 
requerimento a apresentar jun-
to da ANAC, queproCede a uma 
apreciação pro'wia dc viabilidade. 
Pará o requeri o o oento dessa apre-
ciação prévia deve constar uni 
conjunto de elementos, entre os 
quais"' xorecer lavo >rável dc todas 
as câmaras municipais dos con-
celhos potencialmente afetados. 
quer por superfícies de desobs-
trução quer por razões ambien-
tai;". Neste caso são quatro w;  

municípios afetados, tendo a Câ-
mara da Moitadado parecerdes-
favorável. 

Na semana passada o Gover-
no avançou com a necessidade 
de alterar aquele decreto-lei 
aprovado no governo de José Só-
crates, mas tendo em conta a i n-
disponibil idade manifestada até 
agora pelo PSI) para viabilizar 
essa revisão caso venha a ser pe-
dida uma apreciação parlamen-
tar. estará já a ser procurada unia 
solução jurídica, que pode passar 
por dar um enquadra lento pró-
prio ao N h intijo. ■  MiO 

O PS tem consciência de que não 
tem maioria absoluta. E será sempre 
CO!?? normalidade e humildade 
democrática que aceitaremos a-
decisão da maioria representada no 
Parlamento. (...) Acataremos, não há 
drama. Não podemos tornar todos 
os debates em debates apocalípticos. 
PEDRO NUNO SANTOS 
Debate de atualidade no Parlamento 
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TU
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E LISB
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Promover a integração regional e o aumento 

da riqueza gerada pelo Turismo são dois gran-

des propósitos subjacentes ao Plano Estratégi-

co para o Turismo da Região de Lisboa 2020-

2024, aprovado pelas direções da Entidade 

Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-

-RL) e da Associação Turismo de Lisboa (ATL).

Foi um processo “muito participado”, como 

destacou o vogal da direção da ATL, Luís 

Paixão Martins, na apresentação pública do 

documento, sublinhando que, pela primeira 

vez, foi desenhada “uma única abordagem 

para o destino-marca, fazendo com que Lis-

boa coincida territorialmente com a região”. 

Trata-se de uma integração regional da Área 

Metropolitana – a Grande Lisboa e a Península 

de Setúbal – facilitada pela definição das cen-

tralidades com potencial turístico, qualificadas 

neste plano como polos. Mas – ressalvou – 

esta visão não segue uma lógica autárquica e 

administrativa, antes uma orientação de mar-

keting territorial e turístico. A integração vai 

além do território, estendendo-se às pessoas, 

visando reforçar a harmonia entre residentes 

e visitantes e, nesse sentido, a estratégia de 

marketing visará segmentos de turistas que 

melhor se integrem com a cidade.  

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal 

de Sesimbra, Francisco Jesus, elencou os que 

considera serem os desafios do novo plano 

estratégico, a começar pela sustentabilidade 

do setor que deve ser económica, mas tam-

bém social e ambiental. Defendendo que se 

olhe para a Região de Lisboa na perspetiva de 

“um motor para o País”, considerou que uma 

maior coesão entre os vários territórios é “fun-

damental para a emancipação” da região, tal 

como fundamental é uma maior autonomia 

das entidades regionais de turismo, a nível 

administrativo e financeiro. Este é – sublinhou 

– um “ciclo de sustentabilidade e afirmação da 

Região de Lisboa”.

Isso mesmo sublinhou o presidente adjunto 

da ATL, José Luís Arnaut, sustentando que, 

com este plano, Lisboa “renova a sua ambi-

ção depois de ter testemunhado a superação 

dos objetivos traçados para os últimos anos”. 

Recordou que o turismo é a mais importante 

Um novo protagonismo para o Tejo, a gestão dos fluxos 
turísticos através de doze polos locais espalhados pela Região 
de Lisboa e o desenvolvimento de produtos transversais a 
todo o destino: estes são objetivos centrais da estratégia para 
o Turismo da Região de Lisboa nos próximos cinco anos.

PLANO ESTRATÉGICO PARA O TURISMO 
DA REGIÃO DE LISBOA 2020-2024 

UM NOVO CICLO
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atividade económica e social de Lisboa: “É no-

tável a evolução de Lisboa como destino turís-

tico de eleição, mas continua a ter ainda mui-

to potencial para crescer, e há que o fazer de 

forma sustentada e fomentando a integração 

regional, sinónimos de desenvolvimento e de 

futuro”. Este plano identifica, precisamente, as 

linhas de orientação que permitirão “ir ainda 

mais longe e gerar ainda mais valor” para a 

região e para o País.

Na mesma linha, o presidente da ERT-RL e 

diretor geral da ATL, Vítor Costa, afirmou que 

este plano é o culminar de um percurso de 

“objetivos sempre cumpridos e, muitas vezes, 

ultrapassados”, colocando “novos e importan-

tes desafios para o desenvolvimento e para a 

sustentabilidade” do destino. Recordou que a 

questão territorial “sempre foi delicada”, numa 

região que inclui a capital do País e com 18 mu-

nicípios cujo peso relativo no turismo é muito 

díspar. Os planos anteriores “avançaram mais 

quando a estratégia de integração foi mais 

aprofundada, quando houve mesmo alguma 

convergência”. “O caminho agora apresentado 

é claramente o de ultrapassar uma visão de 

uns e de outros, o que se propõe é a visão de 

um destino uno, mas diverso. O que se propõe 

é ganhar escala, a visão de um destino turísti-

co coincidente com um território com cerca de 

três milhões de habitantes”, concluiu. 

As últimas palavras na apresentação pública 

da estratégia foram do presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa e da ATL, Fernando Medi-

na, que enfatizou que o turismo na região re-

presenta cerca de 15 mil milhões de euros, o 

equivalente a dez vezes a totalidade do setor 

nacional do calçado, além de que é responsá-

vel por cerca de 200 mil postos de trabalho, 

diretos e indiretos. “Não estamos a falar de 

uma coisa pequena, mas, indiscutivelmente, 

de um dos grandes motores da atividade eco-

nómica do País, um dos grandes responsáveis 

pelo emprego, pela coesão social e pela coe-

são territorial”, frisou. Sobre este plano, des-

tacou que “é o primeiro que assume que o 

turismo em Lisboa é o turismo da Região de 

Lisboa”, o que tem “uma enorme importân-

cia”. “É urgente, vital, central que consigamos 

o desenvolvimento de novas polaridades”, 

advogou, rematando que isso implica capaci-

dade de trabalho e um programa de investi-

mentos conjuntos.
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ESTRATÉGIA BEM SUCEDIDA

TURISMO É A PRINCIPAL ATIVIDADE DA REGIÃO

O plano a implementar até 2024 é o corolário 

de uma estratégia que elevou o turismo “a ati-

vidade económica e social predominante” na 

capital. Lisboa recebe hoje, aproximadamente, 

30% dos hóspedes totais do País. O balanço do 

plano estratégico que agora terminou é, pois, 

bastante positivo: foram ultrapassadas a maioria 

das metas previstas, alcançou-se um “forte” au-

mento da procura, com um crescimento médio 

anual superior a 85%, assim como um “forte de-

sempenho” em todos os mercados alvo, tendo 

sido “expressiva a redução da sazonalidade”, 

contribuindo, para tal, a organização de eventos 

corporativos, desportivos e culturais em períodos 

de menor procura. Destaca-se, de igual forma, 

a satisfação crescente dos turistas com as suas 

experiências, sendo possível concluir que Lisboa, 

enquanto destino, teve uma evolução positiva, 

com uma satisfação global igual ou superior a 

8 (em 10).

A notoriedade e a qualidade crescentes têm 

conduzido a vários prémios e distinções de re-

conhecimento internacional. No mesmo sentido, 

nos últimos anos, Lisboa tornou-se residência de 

algumas personalidades conhecidas de várias 

indústrias e a juntar a este facto a promoção 

da região muito tem ganho com o “voto” dos 

influencers nas redes sociais, que embelezam a 

paisagens, o clima, a gastronomia e até o estilo 

de vida. O seu crescimento atraiu a vinda de no-

vos turistas, os “first comers”, que, por sua vez, 

alavancaram o aumento do gasto médio. Assim, 

em termos médios, pode afirmar-se que houve 

uma evolução positiva desde 2015, com o gasto 

médio individual a subir 3,4%. A vinda de “first 

comers” aumentou 6,7%, em detrimento da 

dos “repetentes”, que diminuiu 9,1%, em linha 

com a estada média, que, devido ao aumento 

da tendência para short breaks, revelou um de-

créscimo de 2,7%. Em contrapartida, a ocupação 

subiu 7,7% e o RevPar cresceu 78%, entre 2014 

e 2018. No que toca aos mercados emissores, o 

top 10, responsável por 70% dos turistas estran-

geiros, continua a crescer, com destaque para 

a integração nesta tabela de mercados como 

a China e o Canadá. Impulsionada pelas novas 

ligações aéreas, a vinda de mais nacionalida-

des fora da Europa proporcionou, além de uma 

maior variedade, um aumento do gasto médio 

individual (de, aproximadamente, 900 euros em 

2014, para 986 em 2018). 
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ALMADA

O concelho de Almada encontra-se num período 

de ascensão, com o número de infraestruturas 

hoteleiras a subir, assim como o de quartos e o 

de hóspedes. A aposta tem-se centrado no aloja-

mento local, tendo nascido mais de 700 unidades 

em 2018. Ainda assim, o número de visitantes 

é moderado. Mas há vários fatores que tornam 

o concelho atrativo turisticamente: é o caso do 

Cristo Rei, “reconhecido como o melhor miradou-

ro para a cidade”, da renovada frente ribeirinha, 

da oferta gastronómica regional, assim como dos 

quase 30 km de extensão de areal da Caparica, do 

surf e do “elevado potencial para a dinamização 

do turismo náutico, com a realização de cruzeiros 

pela margem”. Neste sentido, os próximos anos 

trarão desafios, como o aumento da intensidade 

da oferta para usufruto turístico do rio e o aumen-

to da qualificação da oferta hoteleira, de forma a 

captar dormidas de turistas que visitam Lisboa. 

OEIRAS

Durante o plano estratégico anterior, Oeiras 

apresentou a maior taxa de crescimento da 

região no que toca ao alojamento local, ape-

sar de o número de unidades ainda ser ra-

zoavelmente baixo, cerca de 250. O concelho 

destaca-se também por ser um dos polos em-

presariais mais fortes, tendo vindo a acolher 

eventos que exigem grande complexidade 

logística, como a Comic Con e o NOS Alive. 

Pode, nesse sentido, explorar esse estatuto 

no desenvolvimento do turismo de negócios 

e MI. Deve igualmente continuar a investir no 

segmento do Enoturismo, uma vez que é parte 

integrante da rota de vinhos Bucelas, Carcave-

los e Colares.

AS PONTENCIALIDADES DOS CONCELHOS

LOURES

O vinho é um dos principais atrativos, do ponto de 

vista do turismo, no concelho de Loures, tendo-

-se realizado, em 2019, 11 eventos neste âmbito.  

Loures tem ainda como imagem de marca a arte 

urbana, de que é exemplo a Quinta do Mocho, a 

maior galeria a céu aberto da Europa. Esta zona 

agrega mais cinco outros centros de arte urba-

na: Sacavém, Bobadela, Apelação, S. António dos 

Cavaleiros e Bucelas e no ano passado acolheu 

84 artistas de 11 nacionalidades na 4.ª edição do 

festival dedicado a este tema.  Assim, o conce-

lho tem potencial, por um lado, no que toca ao 

desenvolvimento de infraestruturas turísticas em 

zonas de Enoturismo e, por outro, na oferta de 

atividades complementares às da capital. 

CASCAIS

Nos 18 concelhos da região, Cascais é o que 

apresenta maior estadia média, tendo um “po-

sicionamento privilegiado no contexto turístico”, 

com destaque para o rápido crescimento do alo-

jamento local. O concelho aposta numa oferta 

diferenciada, que passa pela hotelaria e restau-

ração de luxo e reconhecimento internacional, 

numa oferta diversificada e independente de 

Lisboa. Investe também no golfe, com a criação 

de novos campos; na captação de eventos ino-

vadores ou com elevada exposição mediática, 

tendo sido criadas infraestruturas e apostado 

na promoção internacional; e ainda no turismo 

residencial. Para o futuro, Cascais deve focar-

-se no desenvolvimento de zonas de comércio 

high-end, eliminando a necessidade de recorrer 

à capital, em melhorar a acessibilidade e acom-

panhar o crescimento do alojamento local com 

o seu posicionamento premium.
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SINTRA

Sintra é, na ótica dos visitantes, um destino de 

day visit, tendo observado durante os últimos 

anos um crescimento moderado de alojamen-

to e dormidas. Relativamente ao número de 

quartos, a hotelaria tradicional perdeu terreno, 

correspondendo a menos de 40% do total, de-

notando-se uma aceleração do alojamento local 

desde 2014. O principal ponto a desenvolver 

será ao nível do aumento do tempo de estadia, 

uma vez que, em média, os visitantes passam 

apenas três horas no concelho. Assim, os prin-

cipais desafios vão passar pela dinamização e 

captação de cadeias hoteleiras qualificadas e 

pela promoção e qualificação da restauração, de 

forma a incentivar o aumento da estadia. Para 

a dinamização do concelho, podem contribuir 

também os pontos com potencial turístico “inex-

plorado”, de que são exemplo o santuário da Pe-

ninha, pouco procurado devido ao difícil acesso e 

à interdição da visita ao interior; a praia da Vigia, 

um espaço deserto e ainda sem infraestruturas 

mas com potencial para o desenvolvimento de 

atividades como o surf; e ainda e um vasto le-

que de património religioso e cultural que pode 

ser dinamizado, contribuindo para a descentrali-

zação dos visitantes no centro da vila. 

MAFRA

Mafra mantém-se como destino de day visit, 

tendo registado um desenvolvimento turístico 

moderado. Nos últimos anos, assistiu-se a um 

crescimento das infraestruturas hoteleiras, tendo 

aumentado o número de quartos e, sobretudo, 

de espaços de alojamento local. Ainda assim, a 

distância face a Lisboa e a oferta turística disper-

sa condicionam o aluxo de visitantes.  A expecta-

tiva para o futuro é de que tanto o palácio como 

a tapada, recentemente classificados como pa-

trimónio da UNESCO, potenciem o investimento 

a nível hoteleiro e de oferta de MI. Além disso, 

o concelho integra a Ericeira, que assistiu a uma 

evolução exponencial do turismo associado ao 

surf. O aumento da procura levou ao desenvolvi-

mento de infraestruturas, como escolas de surf, 

espaços de restauração e dinamização hoteleira, 

ainda que se coloquem questões de sustentabi-

lidade enquanto surf resort.

ARRÁBIDA 

Os concelhos da Arrábida, onde se incluem Se-

túbal, Palmela e Sesimbra, ainda caracterizam a 

sua oferta hoteleira por estabelecimentos cen-

trados no produtos Sol e Mar. Também aqui se 

tem registado um crescimento do número de 

quartos de alojamento local, o que tem permi-

tindo maior flexibilidade para lidar com a natural 

sazonalidade da procura turística. Setúbal e Pal-

mela possuem potencial em áreas como o Eno-

turismo, graças ao crescente reconhecimento da 

rota de vinhos da península. No que toca à Serra 

da Arrábida, houve um aumento de operadores 

locais, mas apenas 20% dos turistas a procuram 

conhecer. Um dos desafios passará pela captação 

mais acentuada de visitas, processo que poderá 

ser acelerado com a entrada em funcionamento 

do aeroporto do Montijo e do desenvolvimento 

da mobilidade turística do Tejo. Do outro lado 

da serra, encontra-se o concelho de Sesimbra, 

cuja vila concentra mais de 70% da oferta, com 

a perspetiva para o futuro a passar pela atração 

de operadores internacionais, uma vez que a va-

riedade da oferta sustenta a sua promoção e o 

seu reconhecimento enquanto destino Sol e Mar. 

ARCO DO TEJO  

A atividade turística nos concelhos abrangidos 

pelo Arco do Tejo ainda se encontra numa fase 

embrionária, pese embora o facto de estes 

concelhos terem sentido o maior crescimento 

em termos de turistas da região. O que mais 

cresceu foi a hotelaria tradicional, apesar de o 

alojamento local ter sentido um crescimento ex-

ponencial. O aumento do número de quartos é 

ainda moderado, no entanto, a expectativa é de 

que aumente aquando da entrada em funcio-

namento do aeroporto do Montijo. Em termos 

de atividades, existem alguns casos de sucesso, 

como o EVOA, em Vila Franca de Xira, destinado 

à visitação e observação de aves, ou a vila de 

Alcochete, cuja aposta na qualidade urbana, na 

preservação do património, na inovação das in-

fraestruturas e na integração turística nas tradi-

ções locais tem atraído mais visitantes. O futuro 

abarca vários desafios para o desenvolvimento 

destes concelhos, nomeadamente, a aposta nos 

segmentos de Vinho e Gastronomia, Natureza 

e Náutica, tornando-se necessário diversificar a 

oferta e focar esforços em nichos de elevado po-

tencial, bem como investir em mobilidade entre 

margens e no aumento da retenção de estadias. 
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as condições de circulação, implementando, 

entre outras medidas, locais de recolha e saída 

de passageiros. O novo museu do Tesouro Real 

veio aumentar a atratividade deste polo, ainda 

assim, a promoção de conteúdos culturais e o 

fortalecimento da oferta na Ajuda irão permitir a 

dinamização da diversidade e a não concentra-

ção excessiva de turistas em Belém. 

Ainda em Lisboa, o Polo Oriente surge como 

uma zona que pode potenciar ofertas alternati-

vas, sobretudo em Marvila e no Beato. Conside-

rados sítios jovens e trendy, tornam-se atrativos 

e permitem o enriquecimento de experiências, 

por exemplo, arte urbana.  Neste polo, o reforço 

da qualidade urbana, a valorização da arte pú-

blica e das infraestruturas são também pontos 

a melhorar. 

O Polo Sintra, por seu turno, vê como princi-

pal desafio o desenvolvimento a nível cultural, 

tendo de potenciar a requalificação hoteleira e 

de apostar na restauração. Diversificar a oferta, 

aumentando as atividades noturnas para fazer 

crescer as dormidas, criar soluções de mobilida-

de e desenvolvimento de atrações no litoral são 

outros pontos que permitirão fortalecer a sua 

posição. 

POLOS TURÍSTICOS

Os polos consolidados são: Lisboa Centro, 

Belém-Ajuda, Sintra, Cascais e Ericeira. Por sua 

vez, os polos em desenvolvimento são o Tejo, 

Lisboa Oriente, Mafra e Arrábida. Já os polos a 

potenciar são o Arco Ribeirinho Sul, Reserva 

Natural do Estuário e Costa da Caparica.

Partindo do tipo de oferta e do grau de desen-

volvimento de cada polo, deve apostar-se na 

captação de mais atividade turística, sem es-

quecer a gestão da qualidade da oferta. Assim, 

o Polo Lisboa Centro deve investir, por exem-

plo, na captação de grupos hoteleiros premium, 

promover a mobilidade pedonal e por via de 

transportes públicos, melhorar a qualidade do 

território, sobretudo a que se torna mais conges-

tionada por turistas, através de medidas como 

melhoria da sinalização, recolha de lixo ou vi-

gilância física e remota. Deve, de igual forma, 

promover as zonas inexploradas e elevar a qua-

lidade e visibilidade da oferta de shopping. 

No Polo Belém-Ajuda, um dos principais pon-

tos a desenvolver são as acessibilidades, sendo 

necessário reduzir o impacto da barreira ferro-

viária no acesso à frente ribeirinha e melhorar 

A OFERTA DA REGIÃO

O novo plano estratégico foca-se em objetivos chave que visam, por um lado, a 
sustentabilidade e, por outro, a preparação para um novo ciclo, “mais integrado”, 
“harmonioso” e “sustentado”. Para atingir estas métricas é necessário conhecer o que 
a região tem para oferecer, isto é, quais os seus produtos e quantificadores. Assim, os 
produtos podem ser divididos em cinco categorias: Sol e Mar, Surf, MI, Golfe e Natureza. 
Já os qualificadores são transversais a todo o destino e traduzem-se na motivação da 
procura. Estes fatores estão presentes nos 12 polos que subdividem o destino. 
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Já o Polo Cascais deve continuar a apostar no 

serviço premium, qualificar o comércio de rua, 

captar novos eventos de elevada exposição me-

diática e apostar no segmento golfe. 

O Polo Ericeira, já referência do surf mundial, 

deve procurar reforçar o seu posicionamento 

como destino sustentável da modalidade. Deve 

também atender à requalificação da envolvente 

das praias, atendendo à organização, limpeza e 

segurança. A Ericeira pode ajudar a promover o 

Polo Mafra, que deve procurar qualificar infraes-

truturas agora que também é património mundial. 

Assim, deve procurar potenciar o enriquecimento 

do conteúdo cultural associado aos equipamentos 

do palácio de Mafra, assim como melhorar os cir-

cuitos e acessos à tapada, reforçando, por exem-

plo, sinalética e a qualidade dos trilhos. 

Por sua vez, o Polo Tejo vem explorar o poten-

cial do rio como um novo ativo turístico, sendo 

necessário desenvolver infraestruturas fluviais, 

abarca várias modalidades, deve, nos próximos 

anos, procurar alargar a oferta, garantindo a sus-

tentabilidade do produto. Um dos objetivos passa 

por tornar Lisboa um centro de referência de surf, 

sendo, para isso, necessário atingir um patamar 

de qualidade e de sustentabilidade na prática des-

portiva. As atividades que englobam o contexto 

de praia inserem-se na categoria sol e mar, um 

produto que deverá conduzir ao potenciamento 

da região enquanto city break. Algumas das me-

didas que devem ser tomadas passam pelo de-

senvolvimento de programas de preservação do 

património balnear e pela requalificação urbana 

e ambiental. Relativamente ao golfe, procura ele-

var-se este produto a um patamar além-fronteiras, 

sendo, para isso, preciso atrair eventos internacio-

nais da modalidade. No que toca ao património 

natural, este ainda se encontra em parte por ex-

plorar. É um segmento cuja potencialidade passa 

pela diversidade de experiências que podem ser 

proporcionadas. O seu desenvolvimento envolve a 

criação de programas de preservação da natureza, 

pela promoção de Lisboa enquanto amiga do am-

biente e pela organização de eventos internacio-

nais que promovam a divulgação deste segmento. 

Os qualificadores, elementos chave para a atração 

turística, são a Gastronomia e Vinho, Cultura, Com-

pras e Eventos. No caso da Gastronomia e Vinho, 

é necessário incentivar a criação de experiências 

únicas, assim como alargar a oferta da restauração 

tendo em conta a preservação da autenticidade da 

mesma. Neste segmento, o Enoturismo sustenta 

o qualificador, mas, através da criação de centros 

dedicados à promoção desta atividade, da divul-

gação, do incentivo à profissionalização do setor 

e da melhoria dos alojamentos e restauração nas 

rotas de Enoturismo, a Gastronomia e Vinho “pode 

evoluir para produto transversal de Lisboa”. 

Já o qualificador Compras, um segmento que 

engloba comércio de luxo e tradicional, tem um 

papel fundamental para a atração e notoriedade 

da região. A promoção dos principais locais, as-

sim como a qualificação do comércio tradicional 

são fatores essenciais para atrair os segmentos 

de gasto médio. 

Quanto à Cultura, “carece de mais e melhores con-

teúdos, sobretudo de carácter clássico”, e para a 

desenvolver há objetivos a atingir, como a explo-

ração eficaz dos equipamentos, criando conteúdos 

mais atrativos, o desenvolvimento de parcerias 

com entidades internacionais para acolher mais 

exposições e através de uma intensificação de 

oferta complementar capaz de ser diferenciadora 

e mais atrativa. 

No que toca aos Eventos, o destino tem-se re-

velado atrativo enquanto recetor de eventos 

musicais e desportivos. Potenciar a captação e 

a frequência de mais eventos, diversificar e alar-

gar a oferta são alguns dos objetivos necessários 

ao desenvolvimento deste qualificador. 

criar pontos de venda de roteiros com ativida-

des dedicadas ao rio e reabilitar a frente Trafaria 

e Cacilhas através de restaurantes, miradouros 

ou outros equipamentos turísticos. Relativa-

mente ao Polo Reserva Natural do Estuário 

apontam-se como objetivos a dinamização de 

atividades ligadas à Natureza, a fim de propor-

cionar experiências únicas a nível de destino city 

break, destacando a promoção de atividades e 

experiências tradicionais, a valorização da faixa 

Parque das Nações – Valorsul e criação de ro-

teiros transmitindo uma imagem de experiência 

única e a criação de opções de alojamento ao 

longo do polo e gestão de atividades com o in-

tuito de garantir que as mesmas não interferem 

com a integridade ecológica do ativo. 

O Polo Arco Ribeirinho Sul poderá esperar 

efeitos positivos da instalação do novo aeropor-

to do Montijo, devendo, para isso, desenvolver a 

oferta alargada de alojamento de alta qualidade, 

empreender o acesso ao polo via rio, desenvol-

vendo infraestruturas para tal, e dinamizar os 

centros históricos para atrair turismo residencial. 

A Caparica deve focar-se na sua oferta Sol e Mar, 

intensificando a qualificação da infraestrutura de 

acesso e suporte às praias, enriquecendo a ofer-

ta de alojamento e posicionando-se como zona 

de Surf para segmentos específicos. 

Por fim, o Polo Arrábida deve potenciar-se 

enquanto destino Natureza, e, nesse sentido, 

focar-se no aumento da exposição da Serra da 

Arrábida, reforçar a oferta hoteleira e de infraes-

truturas, aumentar o suporte às atividades de 

turismo de Natureza e Sol e Mar, assim como 

revitalizar os pontos históricos.

PRODUTOS E QUALIFICADORES

Os produtos e qualificadores são essenciais ao 

desenvolvimento e potenciamento do destino. A 

diversidade em que se traduzem estimula a vinda 

de visitantes por diferentes motivos, une e fortale-

ce, simultaneamente, toda a região. 

O produto “City / Short Break” (estadas curtas em 

cidade), com uma quota de 66,5%, tem vindo a 

reforçar a sua posição na arquitetura da oferta, na 

medida em que se posiciona como a motivação 

central da visita a Lisboa, assente nos seus atri-

butos distintivos, na força dos seus qualificadores 

e na oportunidade de acesso fácil a um leque de 

produtos complementares de invulgar riqueza e 

diversidade para motivações mais específicas.

Paralelamente, embora numa escala mais reduzi-

da, o produto “MI” (“Meetings & Incentives”, reu-

niões de cariz empresarial e associativo, assume 

especial relevância na conquista de mercados, 

apoiada na criação de infraestruturas para eventos 

de maior dimensão. 

Surf, Sol e Mar, Golfe e Natureza são os produtos 

complementares. O surf, sendo um segmento que 
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REFORÇO DE MERCADOS DE VALOR ACRESCENTADO
Para atingir o objetivo de integrar a oferta turísti-

ca de toda a Região, o plano aposta no marketing 

focado nos segmentos do visitante individual, 

em família e em pequenos grupos, sendo que 

são estes os que, igualmente, proporcionam 

melhor integração com os residentes. Já a pro-

moção do destino tem de ter em conta os mer-

cados alvo e deve adequar a sua estratégia em 

prol da projeção internacional. 

O foco desta projeção deve apontar para mer-

cados e segmentos de maior valor acrescenta-

do, como é o caso dos atlânticos, onde se inclui 

Brasil, EUA e Canadá, emissores de elevado 

gasto médio e com tendência para estadias de 

maior duração. Outros mercados a ter em conta 

são o europeu, considerado maduro, e o mé-

dio asiático, cuja tendência é de crescimento. 

Os países europeus servem-se da proximidade 

geográfica e procuram tendencialmente desti-

nos de city break. Já os asiáticos acentuam o 

reconhecimento internacional e possibilitam a 

alavancagem de “hubs aéreos internacionais”. 

Além destes, “é fundamental desenvolver no-

vos mercados de alto potencial”, de que são 

exemplo a Rússia, caracterizado pelo elevado 

gasto médio, a Coreia do Sul e o Japão, cujos 

viajantes são considerados dos melhores a di-

versos níveis, e ainda alguns países do Médio 

Oriente, também com potencial para turistas de 

elevado gasto médio.  

É importante conhecer e caracterizar os turistas 

que visitam a região, entender as suas motiva-

ções e expetativas, por via do fortalecimento das 

bases de informação do Observatório do Turismo. 

Para isso, é preciso reforçar a aposta nos canais 

digitais, bem como criar um programa de media 

relations, cujos objetivos são a promoção, quer 

de novos mercados, quer dos polos em desen-

volvimento. Ainda enquanto linha de reforço da 

imagem do local, o residente detém um papel de 

promoção ativa, podendo dar sugestões de visita 

a turistas com quem se relacione.  

Canadá Russia

Europa

Médio Oriente

EUA

Japão

Brasil

Coreia do Sul
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Este é um plano ambicioso? Em 

que medida?

 Sem dúvida, pois o Plano Estraté-

gico 2020-24 coloca um dos mais 

importantes desafios de todos os 

tempos para o destino Lisboa: asse-

gurar a sustentabilidade do Turismo, 

nas suas variadas componentes, do 

Turismo, através da integração re-

gional e em harmonia com os três 

milhões de habitantes da região. 

A região apresenta, atualmen-

te, diferentes níveis de maturi-

dade em matéria de desenvol-

vimento turístico. Uma maior 

coesão é concretizável no hori-

zonte deste plano?

Acredito que estão reunidas as con-

dições para, no horizonte temporal 

deste plano estratégico, termos 

uma Região de Lisboa mais coesa. 

O primeiro passo para isso foi dado 

com a capacidade de mobilização 

das diversas entidades, públicas e 

privadas, envolvidas na discussão 

do plano. A elevada participação é o 

melhor dos pronúncios. Devo frisar, 

além disso, a capacidade de olhar 

para lá dos interesses particulares, 

definindo uma estratégia para o 

todo. A prova está no facto de os 

12 polos previstos extravasarem as 

divisões administrativas, implicando 

a concertação de esforços de vários 

concelhos para a concretização das 

metas desenhadas. É verdade que 

a região apresenta diferentes graus 

de maturidade e, por isso mesmo, 

não é realista esperar que, em 

2024, os diversos polos estejam em 

igualdade de circunstâncias. Mas o 

que é realista esperar é que, quan-

do se fizer o balanço do plano que 

agora lançamos, tenhamos uma 

Região de Lisboa mais integrada, na 

sua oferta, e, por conseguinte, um 

destino mais forte e atrativo. 

UMA REGIÃO 
MAIS INTEGRADA

VÍTOR COSTA
PRESIDENTE DA ERT-RL
E DIRETOR-GERAL DA ATL

Qual é a prioridade das prio-

ridades?

A prioridade das prioridades é 

sempre potenciar o destino, a 

partir de agora, entendido como 

uma marca única, que já não dis-

tingue entre a Cidade e a Região 

de Lisboa. Mas diria que, para 

alcançar esse desiderato, preci-

samos ganhar escala num novo 

ciclo que tem de ser construído 

em harmonia com quem vive e 

trabalha na região: este não é um 

desígnio da ERT-RL ou da ATL, tem 

de ser assumido como um desíg-

nio comum.

Que região espera encontrar 

em 2024?

Uma região mais integrada, mais 

completa e sustentável, em har-

monia com os habitantes, com a 

ambição renovada para ser cada 

vez mais Lisboa. 

Um “destino 
uno, mas 
diverso”, com 
“capacidade 
para dar 
respostas 
adequadas e 
diferenciadas”, 
é a ambição 
do novo plano 
estratégico
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5  DOSSIER ESPECIAL
Os objetivos da Região de Lisboa no que respeita ao turismo, para os 

anos 2020-2024, estão em foco neste dossier especial.

05
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IMPACTO DO TURISMO    

20,3% do PIB 
em 2018

LISBON SOUTH BAY

Atrair investimento 
internacional

PLANO ESTRATÉGICO 2020-2024

UM NOVO CICLO 
PARA O TURISMO 
NA REGIÃO DE LISBOA
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Lagos marca presença na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/02/2020

Meio: DiáriOnline Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f2952297

 
A edição de 2020 da BTL decorre entre os dias 11 e 15 de março na Feira Internacional de Lisboa
(FIL), no Parque das Nações, e Lagos volta a participar no Espaço Algarve (Pavilhão 1), promovido
pela Região de Turismo do Algarve, naquele que é considerado o maior certame do setor turístico em
Portugal.
 
Para além da divulgação dos principais produtos turísticos do concelho, o município  irá também dar
destaque a alguns dos eventos âncora previstos para este ano, com especial destaque para as duas
apresentações já agendadas, uma ligada à competição desportiva, Water Kings, e a outra, em termos
culturais, ligada à realização da 33ª Feira Concurso Arte Doce .
 
O município de Lagos, em colaboração com agentes turísticos locais, regressa à BTL  com o intuito de
divulgar todo o seu potencial turístico aos vários mercados e operadores turísticos nacionais e
internacionais e incentivar a atracão de novos turistas e visitantes, reforçando a imagem e
notoriedade do concelho, enquanto destino turístico de excelência . Para além do clima, do golfe, da
natureza e das praias de sonho, Lagos  apresenta também uma oferta cultural e turística diversificada
e de qualidade ao longo de todo o ano e um património histórico e natural de relevância, que
permitem o aproveitamento das condições ambientais e paisagísticas existentes para experiências
únicas , sublinha a autarquia.
 
O Desporto, a Cultura e a Gastronomia  serão os destaques das duas apresentações que o município
de Lagos preparou para os visitantes. No dia 11 de março, entre as 16h15 e as 16h45, Francisco
Lufinha irá promover a competição de desporto náutico Water Kings (6 e 7 de junho), evento de
âmbito nacional e internacional que compreende quatro modalidades: kitesurf, windsurf, stand up
paddle e vela ligeira.
 
No dia 13, entre as 18h30 e as 19h15, o destaque será a Gastronomia e a Doçaria regionais com a
apresentação da 33ª Feira Concurso Arte Doce (22 a 26 de julho), incluindo uma demonstração e
confeção de Dom Rodrigo ao vivo, um workshop de Doce Fino e a degustação de produtos e vinhos
regionais.
 
A BTL é reconhecida internacionalmente como um dos eventos mais importantes na área do turismo
em Portugal, servindo também de ponto de encontro para profissionais da área. Entre representantes
do turismo internacionais e regionais, agências de viagens, operadores turísticos, unidades hoteleiras,
certame tem sido um importante veículo de promoção do Algarve e do país, e de criação de redes de
contactos.
 
A BTL 2020 tem lugar entre 11 a 15 de março na FIL (Parque das Nações) e é aberta ao público em
geral.
 
DL - diariOnline
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Alemanha | Feira ITB
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A Associação Turismo do Algarve volta a estar presente na feira ITB, de 6 a 8 de março, considerado o
maior certame europeu da atividade turística que anualmente tem lugar em Berlim.
 
Com módulo integrado no stand de Portugal, a ATA expõe mais uma vez nesta Feira de Turismo, o
destino Algarve com todas as suas atrações e particularidades, dirigidas não só aos profissionais, mas
também aos milhares de visitantes.
 
Para informações adicionais consultar o website da feira www.itb-berlin.de/en
 
Produto: Sol e Mar
 
Mercado: Alemanha
 
ATA
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TAXA TURÍSTICA 

Maia quer 2 C 
por dormida 
e  O regulamento para im-
plementação de urna Taxa 
Municipal Turística de dois 
euros por dormida na Maia 
está em discussão pública 
desde de ontem e durante os 
próximos 30 dias. 

Face ao aumento do turis-
mo no concelho, a Câmara 
quer aplicar a taxa até um 
máximo de sete noites, a 
pessoas com idade igual ou 
superior a 13 anos. • 

Página 28



A29

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 16,96 x 8,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 85141713 27-02-2020

Alunos universitários de Lisboa 

estudam efeitos do fogo em Monchique 
Alguns alunos da Universidade Nova de Lisboa vão ter a opor-

tunidade de visitar a serra de Monchique, entre segunda (24 de 
fevereiro) e sexta-feira (28 de fevereiro) com o objetivo de com-
preenderem as possibilidades de restauro ecológico da zona que 
ficou destruída pelo incêndio de 2018, anunciou a Renature Mon-
chique. 

Esta iniciativa de sensibilização junta estudantes e especialis-
tas em torno da sustentabilidade ambiental e do restauro ecológi-
co que "exige a participação ativa da comunidade científica, pelo 
que vamos continuar a apostar em parcerias com universidades e 
outras instituições de referência no campo da investigação e ino-
vação ambiental", referiu a presidente do Grupo de Estudos de 
Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), Marlene Alves. 

No âmbito deste projeto já foram plantadas cerca de 30 mil 
árvores em Monchique, estando já prevista a plantação de espé-

  

cies como carvalhos, castanheiros e sobreiros até ao mês de 
abril, aumentando o número para 75 mil árvores. 

"Qualquer iniciativa que vise a preservação dos ecossistemas 
e a sensibilização ambiental é de louvar", salienta o presidente 
da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, que conside-
ra que as iniciativas da Renature Monchique mobilizam "a socie-
dade civil para o restauro dos habitats florestais inseridos nas 
suas áreas de residência e agora ainda se propõe a formar jo-
vens através de uma ação pedagógica na serra". 

Os trabalhos da Renature Monchique contam com o apoio da 
Região de Turismo do Algarve, da Câmara Municipal de Mon-
chique e do Instituto da Conservação da Natureza e das Flores-
tas. com financiamento da Ryanair que pretende, desta for-
ma, compensar pelas emissões de dióxido de carbono dos seus 
voos. 

r. 

Página 29



A30

Algarve Craft & Food põe turistas a fazer as panelas para depois comer nelas
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Artesãos, produtores agrícolas, designers e chefs vão trabalhar em conjunto
 
Chama-se "Algarve Craft & Food" e é um projeto que vai criar produtos turísticos que aliam o
artesanato e a gastronomia. A iniciativa foi apresentada, esta quinta-feira, na sede da Região de
Turismo do Algarve, um dos promotores, juntamente com a Tertúlia Algarvia e a Cooperativa QRER.
 
Os turistas vão primeiro fazer a panela, depois a comida , resumiu João Fernandes, presidente da
Região de Turismo do Algarve.
 
Mas, para chegar a este ponto, ainda falta algum tempo, uma vez que o "Algarve Craft & Food" está
apenas a dar os primeiros passos e os resultados finais só são expectáveis em 2021. O objetivo é que,
no final, seja criado um total de dez produtos turísticos que, depois, serão promovidos nos mercados
emissores.
 
Estamos a falar, por exemplo, de desafiar um turista a fazer uma cataplana em cobre e depois
aprender a confecionar comida na cataplana. Ou a participar na colheita da laranja e depois fazer uma
cesta para guardar essa laranja. Estamos a falar de programas que pressupõem a aprendizagem de
técnicas que são muito nossas, ao nível de artesanato, e a participação em atividades que podem ter a
ver com agricultura, a pesca, a gastronomia. Tudo isto sempre com a mão na massa, com o turista
como principal ator. É a pessoa que vai manufaturar quer a peça de artesanato quer aquilo que vai
comer , explicou João Amaro, da Tertúlia Algarvia.
 
João Amaro, Sara Fernandes e João Fernandes
 
Para que a teoria passe à prática, tudo vai começar com sessões de divulgação do projeto e será feito
um levantamento dos artesãos e agricultores disponíveis para ensinar a sua arte a quem vem de fora.
 
Temos uma avaliação muito importante a fazer no território. Temos de perceber quem são os artesãos
e os produtores agroalimentares locais que têm condições de desenvolver, de forma permanente, a
oferta deste tipo de experiências , acrescentou João Amaro.
 
Há ainda uma componente de inovação neste projeto, uma vez que os artesãos vão ser convidados a
partilhar residências criativas com designers e chefs, para dar uma nova vida ao seu trabalho.
 
Há já experiências anteriores no território neste âmbito, como o projeto TASA. Há um conjunto de
experiências muito interessantes que fazem uma fusão do conhecimento atual e dos saberes
tradicionais. Aqui, o que queremos é replicar esta lógica, para que as peças desenvolvidas possam ser
integradas como parte dos programas de turismo criativo , enquadrou João Amaro.
 
O objetivo é juntar  o designer e o artesão para que uma peça, que demora duas semanas a ser
produzida, possa ser desenvolvida num dia, para integrar um programa de turismo criativo. A lógica
das residências criativas, que vão juntar designers, artesãos e chefs, é estimular a criatividade e
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novas peças, mas com o pressuposto que possam ser usadas nos programas de turismo criativo ,
acrescentou.
 
Artesanato ao vivo
 
Esta questão é importante porque  há questões técnicas que são mais demoradas e haverá mais
dificuldade em chegar ao produto final. Poderá não ser interessante, ou exequível, desenvolver algo
que demore muito tempo, ou até pode ser interessante ter uma peça meio produzida e depois que
seja a pessoa terminá-la. É todo esse trabalho de avaliação no território que tem de ser feito com as
diferentes técnicas de artesanato .
 
Haverá ainda, no âmbito do Algarve Craft & Food, 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, bem
como o "Prémio Craft & Food", que vai distinguir os melhores programas de turismo criativo e as
melhores ações de comunicação, no âmbito da combinação entre artesanato e produtos alimentares e
gastronomia.
 
Para João Fernandes, o Algarve Craft & Food é  um projeto com bons ingredientes: tem o artesanato a
gastronomia e o local onde comer .
 
Além disso,  tem objetivos que não visam apenas os resultados finais. O projeto, em si, é profícuo,
com ações para envolver os artesãos, os produtores agrícolas e os designers e vai estimular a
conceção de cinco novos produtos de artesanato e dez programas de turismo criativo .
 
O responsável realça que é  este tipo de apostas que contribui para a diversificação da oferta e que
vem no seguimento das ações que têm sido desenvolvidas para combater a sazonalidade e
desenvolver a chamada shoulder season , os meses imediatamente antes e a seguir à época alta.
 
João Amaro
 
Este é um programa turístico, mas é mais do que isso, para Sara Fernandes, da Cooperativa QRER:
esta iniciativa vai levar maior dinâmica económica ao interior do Algarve , apostando principalmente
nos mercados emergentes e nos jovens que valorizam mais o trabalho dos nossos artesãos. No final,
os turistas vão poder levar um pouco do nosso saber para a sua casa, através de experiências
memoráveis .
 
Sara Fernandes considera que  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 .
 
O Algarve Craft & Food tem um investimento total de cerca de 724 mil euros, financiado a 70% pelo é
financiado pelo CRESC Algarve 2020.
 
Nuno Costa
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Projeto desenvolvido pela RTA, em parceria com Tertúlia Algarvia e QRER
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ALGARVE CRAFT&FOOD  VALORIZA ARTESANATO E GASTRONOMIA DA REGIÃO
 
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".
 
"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
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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.
 
Por: IPM
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Festival do Contrabando pela 4.a vez em Alcoutim 

Festa ibérica do Guadiana acende corações 
É uma festa emotiva, mais do que a maioria dos chamados "festivais de verão", aquela que ilumina as duas margens 

do Guadiana no último fim-de-semana de março. Durante três dias, Alcoutim e essa outra Alcoutim que se olha ao espelho, 
a espanhola San Lucar, celebram os tempos difíceis do contrabando. Fazem-no imersas em festa, finalmente ligadas pela ponte 
que lhes falta nos restantes 362 dias do ano. As gentes, de dentro e de fora, aderem: pelo quarto ano consecutivo espera-se 

recorde de visitantes. O JA Magazine foi à descoberta das novidades para este ano. E aqui as trás, em primeira mão... 

/ 

E
curta a história do Festival do Contraban-
do, que este ano cumpre a sua 4.a edi-
ção, mas isso não detém o misto de emo-

ção e orgulho com que o presidente do municí-
pio de Alcoutim fala dele. 

Homenagem a uma forma de vida que to-
mou conta das duas vilas - a de cá e a castelha-
na San Lucar - durante séculos em que regimes 
severos e ditaduras predominaram nos países 
Irmãos, e os fizeram de costas voltadas, o Festi-
val domina o Nordeste algarvio durante três dias 
(27, 28 e 29 de março), com uma área de influên-
cia que se estende multo para lá das suas cer-
canias mais próximas. 

"Vem gente de todo o Algarve, mas também 
de Lisboa, Porto, Braga e, de Espanha, de toda 
a Andaluzia e Extremadura", enfatiza Osvaldo 
Gonçalves, o autarca de 52 anos que em 2017 
iniciou estas benignas "hostilidades" de fazer 
um festival que é ponte geográfica com o outro 
lado, mas também temporal com as realidades 
duras de vidas e tempos passados. 

Para este ano, a organização espera novo 
recorde de visitantes, em torno dos 30 mil, so-
bretudo portugueses e espanhóis (Osvaldo diz 
que em partes grosseiramente iguais), mas tam-
bém de outras nacionalidades. Tudo aponta que 
vamos ter mais pessoas. "Temos este ano mais 
oferta que no ano passado. Este ano devemos 
ter melhor tempo e isso trás sempre mais pes-
soas. E depois a parte espanhola tem vindo a 
aumentar em termos de promoção", enuncia o 
autarca socialista, que lidera a organização do 
festival anual, a melas com o seu colega espa-
nhol, do PP. 

Neste evento, contudo, não há diferenças 
políticas, ou elas não vêm ao caso: "Trabalha-
mos juntos para fazer um festival único, com 
enorme participação popular, assegura o pre-
sidente de câmara algarvio. 

Ponte pedonal de 220 metros 
continua ex-libris 

Ao longo do Festival, os visitantes dos dois 
lados do Guadiana podem passar para o "outro 
lado", calcorreando a ponte pedonal de 220 me-
tros, que será pela quarta vez estendida sobre 
as águas do Guadiana, ligando as duas povoa-
ções. A troco de uma pequena "portagem", fica 
liberalizada a passagem outrora clandestina 
entre os dois lados do grande rio ibérico que 
por ali passa, antes de morrer, alguns quilóme-
tros a sul, entre Vila Real e Ayamonte. 

Mas durante os três dias de festejos deste 

.10 

6. 

Um mercado à moda antiga 
com muita animação 

Ponte pedonal à parte, o Mercado à Moda 
Antiga será a montra de costumes e tradições 
das gentes da fronteira aos olhares dos milha-
res de visitantes que visitarão o Festival. 

O evento pretende reviver os mercados que 
se realizavam nas décadas de 30 e 40 do século 
passado, onde as gentes da região se desloca-
vam para venderem os seus produtos da terra, 
sobretudo produtos agrícolas. 

Além de proporcionar um momento de lazer, 
o Mercado à Moda Antiga é uma referência no 
que diz respeito a usos e costumes dos anos di-
fíceis nesta zona de fronteira, e que são recria-
dos com um objetivo de partilha de saberes: 
ofícios à moda antiga, artesãos, produtos agrí-
colas, utensílios da vida rural, trajes antigos, 
atuações e desfiles folclóricos, personagens 
teatrais de rua são alguns dos elementos que 
constituem o cenário do Mercado. 

Cestaria, olaria, utensílios e brinquedos em 
madeira, tecelagem, latoaria, càldeireiros, em-
preita, bordados e rendas, artes em couro, 
saboaria tradicional, licores, ervas aromáticas, 
cerâmica e a arte de trabalhar o couro farão par-
te das artes que o visitante poderá descobrir ou 
recordar neste evento, que retrata os usos e 
costumes de tempos antigos e que durante os 
três dias do festival irão dar um colorido dife-
rente às vilas de Alcoutim e Sanlúcar de Gua-
diana. 

ano, alargar o evento vai significar "alargar a 
animação pela vila toda, uma vez que o festival 
não é focalizado na ponte, tem uma dispersão 
pela vila de Alcoutim e de San Lucar", explica o 
autarca português. 

"É um motivo diferente relativamente aos 
anos anteriores para que as pessoas possam vir 
cá e, dentro do mesmo ambiente que se vive 
no festival do contrabando existam cenários 
diferentes, coisas diferentes, para que os que 
vieram cá no ano passado e anos anteriores não 
tenham que assistir exatamente às mesmas 
coisas, para não tornar Isto monótono", subli-
nha. 
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Este ano o evento estende-se também du-
rante o dia à praia fluvial do Pego Fundo, em Al-
coutim, onde o visitante poderá visitar a Mostra 
de Cerveja Artesanal do Festival. 

Serão três dias de sons e artes da Península 
Ibérica e do Mundo...barulho, algazarra, ritmo 
e alegria...das sacas do contrabando irão sair 
uma parafernália de instrumentos, objetos e 
adereços com que vários grupos e artistas irão 
transmitir ao visitante do Festival o espírito do 
Tráfico de Artes no Guadiana. 

A música, do flamenco 
ao Alentejo 

Como não podia deixar de ser, o evento ser-
ve-se aos visitantes devidamente "mergulhado" 
em música: desde os sons mais típicos da Pe-
nínsula Ibérica, como a arte do Flamenco, com 
grupos como a Compaãia Laura Guastini, Arga-
masa Flamenca ou os Sones dei Sur, passando 
por acordes de tradição de festas e celebrações 
populares com os "Tamborileros Los Bravos" de 
Cerro dei Andévalo. 

Do lado português, os destaques vão para o 
Grupo de Cantares Sete Vozes, vindos das Bei-
ras, não esquecendo os sons do Algarve, com 
os acordeonistas António Manuel e Ernesto 
Baptista e os ranchos folclóricos da região, com 
os seus bailes de roda, como o Rancho Folclóri-
co da Casa do Povo da Conceição de Faro e o 
rancho Folclórico do Azinhal de Castro Marim. 

Da parte da tradição dos vizinhos alente-
janos, chega a participação dos Ganhões de 
Castro Verde, Chocalheiros de Vila Verde de Fl-
calho, Modas c' Sotaqui e o grupo Cavaquinhos 
do Mira. 

O fim de semana ainda será animado com 
as partidpações de mais grupos musicais, como 
os Volta e Mela, charanga "Os Batatas" , Grupo 
do Coreto, Trio Hazard e Versus Tuna - Tuna 
Académica da Universidade do Algarve, que com 
a música popular animarão o evento. 

À noite no cais, atuarão grupos com sons 
mais edéticos e outras tendências. Na sexta feira 
o festival há receber de novo um grupo que o 
visitou na primeira edição, os Santuka de Fuego, 
com a sua arruada Batuklown Melo, onde os 
palhaços de outrora animarão o recinto com a 
sua música contagiante. 

No sábado, os Deabru Beltzak, com o seu 
espectáculo Su Afeu, com a percussão com fogo 
a ser rainha da noite. 

No Castelo da vila os sons mais tradicionais 
servirão para momentos de conversa e conví-
vio, com os Urze de Lume na sexta-feira à noi-
te, e o Fado "maroto" de Nanl Nadais e fado do 
povo de Susana Martins, no sábado, seguido 
de ritmos que quebram fronteiras, unem cultu-
ras e convidam a um pezinho de dança por DJ 
Perro Andaluz, nas duas noites. 

Para aqueles que aguentam a festa também 
à noite e desejam segui-la em ritmo de dança 
e festa, os festejos acontecem na praia fluvial 
do Pego Fundo. Na sexta feira, no Está-se Bèm 
Beach Club haverá concertos dos Vide Versus 
(Rock&Roll covers), seguidos da Festa Remem-
ber 70&80, com o DJ Karlocci. 

No sábado, será a vez do baile tradicional, 
com os Recanto, seguido de Festa Remember 
70&80&90, com o Dj François. 

No domingo, a programação da praia conta-
rá com um concerto acústico ao vivo, com os AI 
Gultar Duo e a Festa de Encerramento dos 3 
dias do festival, com o DJ Robert Biack. 

O teatro e o circo 
que chegam de todo o mundo 

Nas animações de teatrais durante os dias 
de festa o visitante poderá ver artistas e com-
panhias de várias origens do mundo, estreias 
mundiais e estrelas em Portugal. Na sexta-
-feira, a Companhia El Espejo Negro, de Mála-

  

ga, irá trazer uma trupe cigana com o seu tea-
tro e baile flamenco de marionetas, e anima-
rá o final de tarde na vila de Sanlúcar de Gua-
diana. 

Sábado e domingo poderão ver-se espe-
táculos de novo circo, como "Gúshi", de Bruni-
tus, artista argentino, com malabarismos com 
diablos, ou "Oyun", com malabarismos com 
tachos panelas e outros utensílios de cozinha, 
da também companhia argentina El Fedito. 

Vinda da Suíça, a artista Anita Bertolami 
irá actuar com o seu espetáculo de marioneta 
humana "Trasfiguro" pelas duas vilas. 

No sábado pela, a Companhia Chilena Pe-
nélope y Aquiles, irá apresentar o seu espetácu-
lo "El Setior des Baidufes", com acrobacias e 
malabarismos que tem o jogo do pião como te-
ma central. 

De Portugal virão também artes de Rua com 
os espetáculos "Gigantes do Alentejo", com 
música alentejana em andas, "AI Xico Xica", com 
atuação folclórica de marioneta Humana, ou as 
estátuas vivas de Strapafourd Art Ative, com "O 
Beijo", vencedor do campeonato do mundo de 
estátuas vivas 2019, em Amsterdão, e ainda 
"Alma Lusitana". 

As ruas das duas vilas estarão cheias de per-
sonagens de época, com a participação das 
companhias de teatro Água Ardente, de Setúbal, 
Companhia Latanana, de Sevilha, Maskarada 
Garnacho e o jogo do Pau. 

Estacionamento a 4 km, 
com vai-vem de autocarros 
Este "tráfico de Artes" no Guadiana é um 

festival apoiado pelo programa cultural 365 Al-
garve, iniciativa das Secretarias de Estado da Cul-
tura e do Turismo, com financiamento do Turismo 
de Portugal e execução da Região de Turismo do 
Algarve. Outros apoios que o evento tem vem da 
junta da Andaiucia e das suas Conselheria de 
Presidência, de Cultura e Património Histórico, 
e de Turismo, da Diputacion de Huelva, Pa-
tronato Provincial de turismo de Hueiva, Man-
comunidad de Municípios de Beturla, Fundacion 
Cajasol, para além da empresa Deita Cafés. 

O Festival do Contrabando tem como base a 
junção e fusão da homenagem a uma atividade 
que ao longo da história foi fundamental para 
as gentes da fronteira, com as artes e a cultura. 

A paisagem fronteiriça que desafiava os des-
temidos na passagem de mercadorias, agora é 
palco de vários projetos culturais que transpor-
tam para o interior das populações e seus visi-
tantes, os sonhos e ambições, trazendo até às 
vilas raianas uma oferta cultural que desafia 
todas as condicionantes existentes. 

"O arrojo de termos feito uma coisa chamada 
Festival do Contrabando acaba por ser uma forma 
de apimentar esta iniciativa. Uma das ideias chave 
deste festival é conhecer este bocadinho da nossa 
história recente, em que nós fomos os atores prin-
cipais, é uma história que conta o contrabando de 
subsistência, de barriga, de procura de alimentos 
para a barriga", observa o autarca de Alcoutim. 

Sobre a ideia de que "o fruto proibido é o 
mais apetecido" e que isso ajuda a trazer gente 
ao festival, Osvaldo Gonçalves é perentório no 
"sim mas": "Não celebramos o contrabando de 
droga, nem de armas, Isso sim poderia-nos tor-
nar cúmplices de uma coisa Ilícita. Mas não, te-
mos consciência empírica de que o contrabando 
nos tempos em que nós o celebramos é um con-
trabando de subsistência. É uma homenagem aos 
atores deste período, com audácia, coragem, fa-
ziam esta prática perigosa, multo perigosa". 

Para um festival que se espera de recordes, 
haverá este ano novas regras de estacionamen-
to: para que Alcoutim não fique atravancada de 
carros, e as gentes possam deixar o carro a 4 
quilómetros da vila, num estacionamento gran-
de, um vai-vem em forma de autocarro fará aque-
le percurso, em fluxo contínuo. 

João Pruclêndo 
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Eis o novo comboio turístico de Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/02/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: https://www.algarveprimeiro.com/d/eis-o-novo-comboio-turistico-de-faro-/30928-1

 
O Município de Faro vai ter, a partir do início de abril, um novo comboio rodoviário a operar na cidade
para fins turísticos.
 
Em comunicado a autarquia explica que implementação deste novo serviço, resulta de um contrato de
concessão adjudicado pelo Município no passado dia 19 de fevereiro ao operador Delgaturis -
Empreendimentos Turísticos, Lda, por um período de 4 anos, após concurso público aprovado por
deliberação da Câmara Municipal de Faro a 1 de julho de 2019.
 
O sistema de transporte turístico concessionado vai ser formado por um comboio novo - composto por
um trator e cerca de três reboques destinados ao transporte de passageiros - que vai percorrer um
novo traçado alargado com novos pontos de paragem e de interesse turístico definidos pelo Município.
 
O trajeto percorrido pelo novo comboio turístico vai continuar a sair da Praça D. Francisco Gomes,
tendo passagem em vários dos pontos de interesse da cidade e novas paragens no Jardim da
Alameda, Ermida de Santo António do Alto, Mercado Municipal e Igreja do Carmo.
 
Este serviço passa também a ter duas modalidades possíveis, ao contrário do que acontecia, em que o
comboio turístico contava com um percurso único com duração de cerca de 45 minutos.
 
Assim, o utilizador poderá optar por um bilhete de uma utilização única, completa ou parcial, pelo
valor de 4 euros, ou por um bilhete diário no valor de 6 euros, em que, com um mesmo título, os
turistas podem fazer, ao longo do dia, várias viagens e paragens. Ambas as tipologias têm uma
redução de 50% no preço para crianças de 4 a 10 anos e é grátis para crianças até aos 3 anos,
acrescenta a edilidade.
 
A ideia é que com a nova modalidade de bilhete diário, permita que os turistas possam fazer as
paragens que entenderem nos pontos turísticos ao longo do percurso e prossigam a viagem às horas
determinadas nos vários pontos de paragem, "podendo assim explorar e ficar a conhecer melhor a
cidade", realça o mesmo comunicado.
 
Este transporte vai realizar-se todos os dias do ano, mas com adaptações sazonais: de 1 de abril a 31
de outubro, funcionará entre as 10h00 e as 21h00, enquanto de 1 de novembro a 31 de março o
horário será das 10h00 e as 17h00.
 
Durante o circuito, este serviço também vai disponibilizar informação turística em vários formatos,
nomeadamente através um mapa em papel mas também de um áudio guia com auscultadores e
possibilidade de escolha entre cinco idiomas disponíveis (incluindo português e inglês, línguas
obrigatórias).
 
O Município de Faro entende que este contrato "é mais um passo para a cada vez mais reconhecida
afirmação de Faro enquanto destino turístico ao longo de todo o ano".
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Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza confirma data para 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/02/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1aeb8e3a

 
Em Agosto, irá saber-se o programa e abrem a inscrições
 
A 11ª edição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza já tem data confirmada. De
2 a 5 de outubro, amantes da natureza rumam novamente a sul para dedicar quatro dias à Natureza.
 
O festival, organizado pela Câmara Municipal de Vila do Bispo em parceria com a Sociedade
Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e a Associação Almargem, vai, mais uma vez, oferecer um
rol de oportunidades para os amantes da natureza descobrirem que o Algarve é muito mais do que
praia.
 
Cada edição do Festival é única, mas as atividades de observação de aves, as caminhadas e as
palestras fazem sempre parte do programa. Paralelamente, haverá também muitas iniciativas para as
famílias, desde passeios para observar baleias e golfinhos até jogos e sessões de anilhagem.
 
Em outubro, milhares de aves sobrevoam a zona de Sagres, a caminho dos seus territórios de
invernada em África. Este é, sem dúvida, um dos principais atrativos deste evento, mas o convívio e a
diversidade de atividades são também mais do que razões para centenas de pessoas regressarem ano
após ano.
 
O programa e as inscrições serão anunciados em Agosto através do site www.birdwatchingsagres.com
(em atualização).
 
Sul Informação
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Eventos que animam o Algarve no mês de Março
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/02/2020

Meio: iPress Journal Online

URL: https://www.ipressjournal.pt/eventos-que-animam-o-algarve-no-mes-de-marco/

 
O Guia mensal de eventos editado pela Região de Turismo do Algarve (RTA), que já se encontra
disponível para download, reune mais de uma centena de eventos culturais, desportivos, feiras e
mercados, que animam o Algarve no mês de março. Um convite para dar as boas-vindas à primavera
e partir à descoberta da região.
 
Os destaques de capa do  Guia Algarve  de março vão para o HumorFest - Festival de Humor de
Lagoa, a 07, 14 e 27, no Auditório Carlos do Carmo, com a promessa de boas gargalhadas por alguns
dos melhores comediantes nacionais; a Feira dos Enchidos de Monchique, no fim de semana de 07 e
08, onde não faltam os tradicionais enchidos serranos, artesanato, mel, medronho, doçaria ou
animação musical; e ainda a Algarve Cup de 04 a 11, torneio internacional que traz à região as mais
conceituadas seleções nacionais de futebol feminino.
 
A digressão da fadista Carminho, voz maior do fado e uma das artistas portuguesas mais aclamadas
internacionalmente, passa pelo Teatro das Figuras, em Faro (dia 14 de março, às 21h30). Com uma
seleção de obras musicais clássicas dirigidas a toda família, os Concertos Promenade da Orquestra
Clássica do Sul regressam a Loulé (dia 22, às 11h30, no Cineteatro Louletano) e a Lagoa (dia 29, às
16h30, no Auditório Carlos do Carmo). E onde melhor do que numa fortificação marítima para
contemplar a exposição Século dos Mares, que explora a ligação do Homem aos oceanos nas várias
representações do mundo marinho esculpidas em grés cerâmico (até 12 de abril no Forte da Ponta da
Bandeira, em Lagos).
 
Antecipando a chegada da primavera, o Festival de Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana
(de 06 a 08 de março) desafia a viver experiências únicas nos trilhos e paisagens de pastores e
camponeses, da serra do Caldeirão ao rio Guadiana. No final do mês também será este o palco do
Festival do Contrabando (de 27 a 29, em Alcoutim), um dos eventos icónicos do programa 365
Algarve, que celebra as memórias do contrabando do final dos anos 30 e início dos anos 40 do séc.
XX.
 
Outra proposta destacada na programação do  365 Algarve  em março é o muito aguardado
Piquenique de Charme do Festival da Comida Esquecida, que sobe à aldeia da Penina, próxima da
Rocha da Pena, no interior de Loulé, para recriar as tradições de meados do século passado, quando
muitos algarvios se reuniam em convívios no campo e onde não vão faltar acordeonistas e bailarinos
de folclore, para dançarem o Corridinho algarvio.
 
Por fim, os melhores Spas em hotéis de cinco estrelas espalhados pela região convidam ao absoluto
relaxamento e prazer para revigorar corpo e mente durante a Algarve Spa Week, iniciativa que
oferece tratamentos de luxo a preços irresistíveis entre 28 março e 05 de abril.
 
Estas e outras sugestões estão disponíveis no  Guia do Algarve  de março, edição bilingue (português
e inglês) dirigida a residentes e turistas com tiragem de 47500 exemplares e distribuição gratuita nos
hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos de golfe da
região.
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Fonte: Região de Turismo do Algarve (RTA)
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