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Turismo em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=57a4ec69-1f0a-4722-99e7-

6acca38e75cf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Menos 11 milhões de clientes no setor hoteleiro nos primeiros 8 meses do ano. Os dados hoje
revelados pelo Instituto Nacional de Estatística revelam uma quebra de 60% entre Janeiro e Agosto
face ao mesmo período do ano passado. São números nunca vistos com mercados como o Reino Unido
a cair em quase 80% no mês mais forte do Verão.
Comentários de António Jorge Costa, presidente do Instituto do Planeamento e Desenvolvimento do
Turismo.
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Desempregados no Algarve aumentaram

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7830bd1f-6191-4268-aa74-

f329ad74bad0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, o número de desempregados em agosto disparou quando se compara com um mesmo
mês do ano passado. As expetativas para o Inverno são pouco animadoras.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-10-01 13:38
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Turismo em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d7b8801e-9fb9-4d18-97c9-

e8ac93276e65&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os hoteleiros nunca tiveram um agosto tão negativo pelo que revelam os dados do Instituto Nacional
de Estatística. Apesar de agosto continuar a ser o mês mais forte do turismo nacional neste ano de
pandemia, o alojamento turístico recuou 43,2% face ao mesmo período do ano passado e a presença
de turistas estrangeiros diminuiu 72%.
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A4 Profissionais do setor apontam impactos económicos, financeiros, operacionais,
organizacionais e tecnológicos da Covid-19
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/10/2020

Meio: Ambitur Online Autores: Rita Inácio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dc8f49f0

 
Quais os impactos económicos, financeiros, operacionais, organizacionais e tecnológicos da
reorganização da hotelaria e restauração em tempos de Covid-19? Foi o que o Grupo de Investigação
TERRITUR - Turismo, Património e Território - do Centro de Estudos Geográficos do IGOT - procurou
saber ontem, junto de diversos profissionais do setor, em mais uma mesa redonda da Semana CEG-
Turismo 2020, organizada por Sofia Almeida, da Universidade Europeia & CEG/IGOT-ULisboa.
 
"O impacto económico tem sido gigante para o setor do turismo"
 
Sofia Brandão, diretora de operações do AlmaLusa Hotels, (na foto em cima) atenta que a pandemia
teve um "impacto muito transversal" em toda a cadeia de valor do setor do turismo, com uma "série
de fornecedores em hotelaria e restauração a terem de se reinventar para sobreviver". A responsável
adiciona que a Organização Mundial do Turismo refere 50 milhões de postos de trabalho em risco e até
grandes grupos hoteleiros, como a Marriott, delinearam "planos de despedimento coletivos massivos".
Até julho, os dados apontavam para um "impacto económico três vezes superior ao da crise financeira
de 2009" e só em janeiro a "China teve uma queda de mais de 89% na ocupação" hoteleira.
 
A diretora operacional afirma que "os governos têm de dar uma prioridade óbvia ao setor da saúde
mas também devem proteger o emprego e os negócios." Mal as restrições às viagens começaram a
"levantar-se", em julho, percebeu-se que "as pessoas não tinham medo de viajar". Segundo Sofia
Brandão, um "marco importante" foi a reabertura do corredor aéreo do Reino Unido e aí "choveram"
reservas. Quando as restrições voltaram, do Reino Unido, Bélgica e Holanda, atualmente em relação a
Lisboa, regressaram os cancelamentos. A responsável argumenta que "a maneira de gerir a
comunicação não tem sido a mais correta", centrada no medo quando "temos de aprender a viver com
o vírus". Assim, defende a aposta na "testagem rápida" de modo a "quebrar cadeias de transmissão
nos aeroportos e à entrada do trabalho" para se "voltar a alguma normalidade".
 
"O financiamento é muito bom para quem tem dinheiro"
 
Hugo Salgueiro
 
Vivemos uma "catástrofe" a nível sanitário e, em sua sequência, "graves impactos financeiros",
determina Hugo Salgueiro, partner no Grupo Your. Tudo se torna "mais grave" na medida em que "o
turismo viveu os últimos anos de verdadeiro sonho e contribuiu muito para o crescimento da economia
em Portugal". Todavia, para o responsável, fê-lo "num país onde o apoio às empresas não é muito
assertivo" e "não privilegia a sua sustentabilidade com elevada carga fiscal". Desta forma, em tempos
de crise "os efeitos são ainda mais nefastos" e o que precisamos de refletir é: "Como ajudar as
empresas quando tudo estiver bem?" pois outra crise pode suceder.
 
O partner do Your avança alguns dos principais impactos financeiros: em julho registou-se uma
quebra de 70% nos proveitos totais das empresas do setor (INE) enquanto cerca de 38% das
empresas na restauração ponderam insolvência e 16% no alojamento (AHRESP), o que significa que
"descartam qualquer tipo de medidas em vigor, que são poucas, porque já não têm qualquer
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capacidade" e em "agosto previam não conseguir pagar salários no final do mês". Entre julho e
agosto, 23% do alojamento manteve-se sem qualquer ocupação e, em agosto com os residentes,
obteve-se 12% da falta de ocupação.
 
O maior problema é a "continuidade das operações de grande parte das empresas do setor", descreve
Hugo Salgueiro, pois são necessárias medidas de capitalização e não apenas de "retoma da atividade".
No fundo, as atuais medidas são um "recurso ao endividamento" e uma "degradação exponencial de
capitais próprios", quando "grande parte das empresas não estão ainda em condições de assumir esse
compromisso". O responsável alerta que "o financiamento é muito bom para quem tem dinheiro" e
que a melhor medida de "proteção" é reduzir custos fixos com recurso ao outsourcing e à tecnologia.
 
"Verificou-se um aumento de custo dos produtos"
 
Pedro Gonçalves
 
Para falar sobre os impactos operacionais do ponto de vista da restauração, esteve o administrador da
Cervejaria Ramiro, Pedro Gonçalves, que revela encontrar três tipos de clientes pós-Covid: aqueles
que saem e consomem em restaurantes, os que não pretendem consumir nos locais e optam pelo take
away, que é a "vertente de negócio mais explorada" e, por último, os que não saem de casa e pedem
delivery.
 
Os maiores impactos verificam-se ao nível do contacto com fornecedores, registando-se uma
"adaptação na receção de produtos", e na "higienização mais frequente da sala". A área menos
afetada foi a cozinha, que sempre primou por "grandes exigências em termos de higiene". O que
Pedro Gonçalves mais nota é o "aumento de custo da matéria-prima" e, posteriormente, dos produtos.
Onde a Cervejaria Ramiro conseguiu cortar custos foi no "desaparecimento do papel" e na maior
utilização do espaço exterior.
 
"A crise vem refletir o que já não estava bem nas organizações"
 
Ana Bispo Ramires
 
O que pesa mais nas organizações, a pandemia ou o medo dela? Isso mesmo questiona Ana Bispo
Ramires, psicóloga de performance. É que o "fenómeno do medo", também visível na crise financeira
de 2009, "paralisa as organizações" que assim perdem "capacidade de reação". Para a especialista é
fundamental "aprendermos de uma vez por todas a lidar com a incerteza", já que "a segurança é
meramente fictícia na realidade". Em suma, não é o contexto pandémico que nos dificulta a vida mas
antes a "nossa capacidade de confiança" em relação ao mesmo.
 
O que também não ajuda, na opinião de Ana Bispo Ramires, é a falta de informação pois "entre
estarmos confinados e deixarmos de estar não houve alteração na informação de que agora é seguro"
e é a informação contraditória que "faz com que os fenómenos de medo se mantenham na
população".
 
A psicóloga explica que a crise "vem refletir o que já não estava bem dentro das organizações" sendo
que as que estavam "doentes" vão "ter muito mais dificuldade do que outras", comparando-o ao
fenómeno do aumento da taxa de divórcio durante e pós-confinamento. Adianta que não bastam
medidas de apoio, as organizações têm de "olhar para dentro" e perceber que "as lideranças que
estiverem dotadas de compromisso emocional, para conseguir navegar nesta incerteza, e trazerem
consigo as pessoas, vão ter mais êxito."
 
"Os sinais são muito positivos em termos de tecnologia"
 
Tiago Araújo
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Mas nem tudo são impactos negativos no decurso da pandemia, já que resultou também numa
"aceleração tecnológica" e no aparecimento de "tecnologias novas", confere Tiago Araújo, CEO da
HiJiffy. A Covid-19 teve um "impacto gigante" na indústria da tecnologia pelo que "as próprias
tecnológicas têm de se adaptar rapidamente" para responder à procura e aos desafios de "toda a
experiência [desde a reserva ao check out], face ao distanciamento social, ter uma possibilidade
digital".
 
Os clientes têm cada vez mais dúvidas e os hotéis estão com menos staff, o que representa uma
"grande oportunidade em termos de tecnologia" com a "promoção da comunicação contactless", refere
o CEO, que sublinha que esta é também uma "oportunidade para aumentar a eficiência" nos hotéis e
restaurantes. Durante a pandemia, a HiJiffy conseguiu adicionar 1.000 hotéis à sua plataforma.
 
Os grandes desafios...
 
Raul Ribeiro Ferreira
 
No final da mesa redonda, Raul Ribeiro Ferreira, presidente da ADHP - Associação dos Diretores de
Hotéis De Portugal deu um contributo mais geral acerca dos grandes desafios que o setor tem pela
frente. O responsável comenta que "a primeira reação foi sobreviver", no sentido de que "estávamos a
entrar numa tempestade perfeita", com a medida do lay off simplificado para "tentar aguentar as
empresas para quando sairmos da pandemia o estrago ser o mínimo possível".
 
Os hotéis fecharam não por recomendação da DGS mas porque "não tinham clientes", pelo que a fase
seguinte foi reabrir as unidades e "tentar ir buscar os clientes". Outra questão importante foi "repor
confiança dentro da empresa" para que fosse possível transmiti-la ao público, de acordo com Raul
Ribeiro Ferreira. Certo é que "acreditámos que o verão ia ser sofrível e que isso daria algum alento",
avança o mesmo, o que não se veio a verificar: "A pandemia está a durar mais do que tínhamos
calculado e isso cria um desgaste psicológico maior."
 
O presidente da ADHP afirma que algumas regiões ainda cresceram em termos de ocupação, como o
caso da Serra da Estrela, mas que as grandes cidades, como Lisboa e Porto, "sofreram um grande
impacto porque vivem de eventos". Também o Algarve sofreu a quebra do mercado inglês com a
"abertura e fecho do corredor aéreo". O mercado espanhol, sendo de proximidade, "caiu apenas 20%
face ao ano anterior" e o mercado interno "caiu apesar de ter respondido bem" à call para fazer
turismo no país. Mas o responsável alerta que "o mercado português é muito pequenino face às
necessidades que nós temos para ter alguma visibilidade em termos de ocupações" e não é ele que
"nos vai tirar da crise".
 
Rita Inácio
 
Rita Inácio
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Turismo do Algarve 
lança «Guia de 
percursos Pedestres»
O novo «Guia de Percursos 
Pedestres do Algarve», acaba-
do de editar pelo Turismo do 
Algarve, propõe 47 percursos 
de pequena rota, com menos 
de 30 quilómetros (Km) e re-
sumos de quatro percursos 
de grande rota, com mais de 
30 km, por entre serras, bos-
ques, dunas, falésias, lagos e 
rios. Com cerca de 240 pági-
nas e também disponível em 
formato digital, o guia contém 
um conjunto de conteúdos 
detalhados, onde sobressaem 
as imagens ilustrativas e ma-
pas indicativos. Há ainda in-
formações úteis associadas a 

cada percurso, como a distân-
cia total a percorrer, a dura-
ção média e as caraterísticas, 
mas também a época aconse-
lhada para fazer cada visita. O 
guia sugere ainda conselhos 
práticos, sobre o tipo de ves-
tuário e o equipamento que 
deve ser considerado.

A seleção dos atuais 51 
percursos incluídos na publi-
cação, mais 14 do que na edi-
ção anterior, decorreu após 
várias saídas de campo e ava-
liação de um conjunto de cri-
térios, por exemplo, a inclu-
são de, pelo menos, um per-
curso por concelho, o esta-

do de conservação, a segu-
rança, a existência de mate-
rial de divulgação, de painéis 
de informação e sinalética, a 
presença de valores naturais, 
paisagísticos e culturais rele-
vantes, e a existência de sin-
gularidades. 

Para João Fernandes, pre-
sidente do Turismo do Algar-
ve, «a nossa aposta em pro-
mover o turismo de nature-
za tem sido promotora de 
uma atividade turística cada 
vez mais sustentável. No atual 
contexto, as atividades ao ar 
livre, praticadas individual-
mente ou em pequenos gru-

pos, que decorrem em espa-
ços naturais e que percorrem 
territórios de baixa densida-
de, são também uma alterna-
tiva que atende às necessida-
des e preocupações de muitos 
turistas».

No que toca às 47 peque-
nas rotas, o guia está orga-
nizado de acordo com cinco 
áreas: Costa Vicentina, Lito-
ral Sul, Barrocal, Serra e Gua-
diana. No final estão incluídos 
resumos da Via Algarviana, 
Rota Vicentina, Grande Rota 
do Guadiana e Percurso Des-
coberta, as quatro grandes 
rotas da região.

São 51 rotas para descobrir o património natural da região

O «Guia de Percursos Pe-
destres do Algarve» foi edi-
tado no âmbito da candida-
tura Algarve Natural – Pro-
moção e Valorização do Pa-
trimónio Natural do Algar-

ve, projeto cofinanciado 
pelo CRESC Algarve 2020 – 
Programa Operacional Re-
gional do Algarve, e pode 
ser descarregado online  
(visitalgarve.pt).
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Turismo do Algarve 
lança «Guia de 
percursos Pedestres» P10
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Ryanair dá 250 mil 
euros para ajudar 
a «Renaturalizar 
Monchique»

Um reforço de 250 mil euros 
para o restauro das áreas ar-
didas da serra de Monchique 
foi entregue na terça-feira, 29 
de setembro, de forma virtual, 
pelo diretor de Sustentabilida-
de da Ryanair, Thomas Fowler, 
numa cerimónia que teve lu-
gar no Spa Resort Villa Termal 
das Caldas de Monchique. 

Esta nova verba, que à se-
melhança do ano passado foi 
obtida através dos donativos 
dos passageiros, e que se in-
sere na iniciativa da com-
panhia aérea irlandesa para 
compensar as emissões de 
carbono, vem a reforçar as 
contribuições que ascendem 
agora a meio milhão de euros.

O dinheiro irá financiar a 
plantação de mais 75 mil ár-
vores destruídas pelos in-

cêndios de 2018. No primei-
ro ano do projeto foram plan-
tadas 62 mil árvores autócto-
nes e apoiados cerca 90 pro-
prietários. Espera-se que no 
futuro o conjunto das árvo-
res plantadas possam ser res-
ponsáveis pelo sequestro de 
1000 toneladas de carbono 
por ano.

Por videoconferência, 
Thomas Fowler confiou o 
cheque aos parceiros do pro-
jeto – Região de Turismo do 
Algarve, Grupo de Estudos de 
Ordenamento do Território e 
Ambiente (GEOTA), Instituto 
da Conservação da Natureza e 
das Florestas (ICNF) e Câma-
ra Municipal de Monchique.

«A Ryanair tem o prazer 
de renovar esta parceria. Es-
tamos gratos pelo contributo 

dos nossos clientes que nos 
permite apoiar ajudar a co-
munidade local e estamos or-
gulhosos pelo trabalho de-
senvolvido durante o primei-
ro ano desta iniciativa. Esta-
mos empenhados em mini-
mizar o impacte que o nosso 
negócio tem no ambiente e 
estamos satisfeitos pelo pro-
gresso da iniciativa Renature 
Monchique», disse.

João Dias Coelho, presi-
dente do GEOTA, declarou 
que «a renovação deste com-
promisso por parte da Rya-
nair possibilita-nos continuar 
a apoiar a recuperação de ha-
bitats florestais importantes 
e únicos nas áreas devastadas 
pelas chamas e a restaurar 
as paisagens culturais des-
ta área, um importante desti-

Pelo segundo ano consecutivo a low cost irlandesa 
reforçou o donativo para mitigar as consequências 
do incêndio de 2018 em Monchique. Ryanair já 
doou meio milhão de euros

no turístico nacional e inter-
nacional. A nossa expectativa 
é chegar às 137 mil árvores 
em 2021. A nossa missão pas-
sa também pela recuperação 
das matas e das florestas, que 
elevam a importância deste 
local. Esperamos que o Fun-
do Ambiental possa, no futu-
ro próximo, também compar-
ticipar este esforço coletivo».

Por sua vez, Rui André, au-
tarca de Monchique disse que 
«este projeto é a consolidação 
da cidadania participativa em 
favor da mudança e da defe-
sa do ambiente. Ao longo dos 
anos o homem foi alterando 
a paisagem de acordo com as 
suas necessidades. Hoje per-
cebemos todos, e da pior for-
ma, que essas escolhas cria-
ram um enorme desequilíbrio 
ambiental, ao ponto dessa de-
sordem ser responsável por 
catástrofes que põem ciclica-
mente à prova a nossa capaci-

dade de resiliência e colocam 
também em risco o nosso pa-
trimónio e também as nossas 
vidas. Esta iniciativa constitui 
um valioso contributo no ree-
quilíbrio e na renaturalização 
de parte da nossa paisagem - 
e com ele, um reencontro com 
espécies e habitats autócto-
nes o que esperamos, possa 
também contribuir para um 
necessário redesenho da pai-
sagem que temos em curso, 
assim como uma profunda re-
flexão sobre a nossa relação 
com a natureza e o uso que fa-
zemos dos seus recursos - da 
terra à água, das plantas ao 
próprio ar que respiramos. 
Obrigado a todos os que têm 
contribuído para a sua conti-
nuidade».

Por fim, João Fernandes, 
presidente do Turismo do Al-
garve, enfatizou que «a Rya-
nair acredita no Algarve e é 
merecedora da maior grati-

dão e reconhecimento da re-
gião. Num contexto global-
mente adverso para o sec-
tor das viagens e Turismo, 
em geral, e para o transpor-
te aéreo, em particular, é no-
tável o compromisso da Rya-
nair e dos seus passageiros 
para com a renaturalização 
da Serra de Monchique. Con-
gratulamo-nos com os dona-
tivos e com a oportunidade 
que criam no desenvolvimen-
to sustentável da natureza al-
garvia, adicionando novas 
procuras turísticas pelo desti-
no ao longo do ano e em todo 
o território. Sem a vontade 
de todas as partes envolvidas 
não seria possível promover 
o restauro ecológico da terra 
e das florestas de Monchique, 
em harmonia com o restan-
te território do Algarve, que 
no seu todo continua a ser o 
principal destino de férias em 
Portugal».

Página 9



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,72 x 4,03 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 88872184 01-10-2020

Semanário Regional do Algarve

Br
un

o 
Fi

lip
e 

Pi
re

s

Jovem da Fuseta 
destaca-se na
informática P6

Ryanair renova 
«Renaturalizar
Monchique» P10

Autorizado pelos CTT a circular em invólucro fechado de plástico ou papel. Aut. Nº cDE02632020CPE/AGME. Pode abrir-se para verificação postal.

€1,30 | Quinta-feira, 01 outubro 2020 | Ano XLVI #2225 | Diretor: Bruno Filipe Pires | barlavento.pt  /jornalbarlavento

Crematório de Faro 
já está a funcionar P4

PS e PSD
confrontam-se 
na auditoria
à Ambifaro
Partido Socialista diz que auditoria 
à empresa municipal prova «más 
decisões de gestão» e «prejuízo efe-
tivo do erário público». Social de-
mocratas dizem que são «erros ad-
ministrativos involuntários» e que 
«a montanha pariu um rato». P12

Universidade
do Algarve
bate recorde
de caloiros
Academia algarvia atinge o nú-
mero mais elevado de candidatos  
colocados na primeira fase do Con-
curso Nacional de Acesso ao Ensi-
no Superior dos últimos 20 anos, 
com um crescimento quase duas 
vezes superior em relação à média  
nacional. P3

REPORTAGEM

Último construtor de murejonas 
faz peças de arte únicas em Olhão P8

Equipas
algarvias
com 
jornada
negra P15
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Festival da Comida Esquecida fecha com sardinhas da boa morte
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/10/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7d2681b6

 
Festival da Comida Esquecida chega ao fim da sua primeira edição, sábado, dia 17 de outubro, em
Querença.
 
O Festival da Comida Esquecida, que tanto tem trabalhado as memórias, quer deixar uma última
memória nos seus participantes, que será uma refeição final simbolizando os territórios e as heranças
alimentares de quem neles vive.
 
Em Querença, sede da organização do evento, os participantes terão mais um dia e uma refeição
especiais, desta vez com três ementas diferentes à escolha, dedicadas a cada uma das três grandes
regiões algarvias, tão bem representadas no concelho de Loulé: a serra, o barrocal e o litoral.
 
Além da refeição, o programa incluirá um percurso gastronómico guiado pela aldeia, para abrir todos
os sentidos à riqueza da gastronomia algarvia, e ainda animação diversa, com música, palavras e
história ligadas à nossa tradição cultural.
 
Cozido de grão e pêras.
 
O evento foi alterado e adaptado de forma a respeitar todas as atuais orientações da Direção-Geral da
Saúde (DGS) e garantir a segurança de participantes e colaboradores, mas mantendo a sua identidade
e essência, ligadas à celebração de tradições algarvias através de experiências gastronómicas
inesquecíveis.
 
Os bilhetes são adquiridos online antecipadamente, estando todas as regras de participação
disponíveis na página Facebook do Festival.
 
O Festival da Comida Esquecida integra, com destacado mérito, o programa cultural 365 Algarve, uma
iniciativa co-financiada pelas Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, uma iniciativa das
Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, financiada pelo Turismo de Portugal, e
operacionalizada pela Região de Turismo do Algarve, pela Associação de Turismo do Algarve e pela
Direção Regional de Cultura do Algarve.
 
A entidade promotora desta iniciativa é a Cooperativa QRER, uma organização dedicada ao
Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade.
 
Fotos: Vítor Pina.
 
barlavento
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Residentes rumaram ao Algarve, Alentejo e Centro em agosto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/10/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Ana Laranjeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dbe9a9a0

 
Dados do INE confirmam que em agosto foram os residentes que mais estiveram nas unidades de
alojamento turístico.
 
Em agosto, a atividade turística deu sinais de continuar a recuperar. A estimativa rápida do INE,
divulgada esta quinta-feira, indica que o setor do alojamento turístico contou com 1,9 milhões de
hóspedes e 5,1 milhões de dormidas, quebras de 43,2% e 47,2%, respetivamente. Tal como o setor já
tinha relatado, os residentes em Portugal foram os principais responsáveis por estes números.
 
"As dormidas de residentes terão diminuído 2,4% (-30,8% em julho) atingindo 3,4 milhões,
representando 65,9% do total, enquanto as de não residentes terão decrescido 72,0% (-84,5% no
mês anterior), situando-se em 1,7 milhões. Os hóspedes residentes terão sido 1,3 milhões, o que se
traduz num decréscimo de 4,7% (-31,9% em julho) e os hóspedes não residentes terão atingido um
total de 589,0 mil, recuando 70,1% (-83,4% no mês anterior)", pode ler-se no comunicado do INE.
 
Em plena pandemia, surgiu uma nova tendência no turismo impulsionada pelas necessidades de
manter o distanciamento social: a procura por locais mais isolados, o que - já tinha indicado o setor -
tinha levado a um aumento da procura pelos locais de baixa densidade. Os dados do INE confirmam
essa tendência.
 
O Alentejo registou em agosto 411,2 mil dormidas, menos 15,1% que no período homólogo, dos quais
347,1 mil dormidas foram de residentes. No Algarve, que conjuga destinos de sol e praia com destinos
de turismo rural e de natureza, registaram-se 2,08 milhões de dormidas, das quais 1,3 milhões foram
de turistas que vivem em Portugal. Por fim, na região Centro, houve 778,8 mil dormidas em agosto
(menos 27,6% que no período homólogo) das quais 619 mil foram de residentes.
 
Quantos aos principais mercados externos, o INE indica que mantiveram "decréscimos expressivos em
agosto (superiores a 50%), embora menores que no mês precedente (superiores a 65% em julho)".
 
O Reino Unido, principal mercado emissor de turistas para Portugal, registou uma queda de quase
80% nas dormidas face a agosto de 2019, um número que pode não ter sido mais profundo devido à
abertura do corredor aéreo para este destino a 20 de agosto. Quando tal aconteceu, registou um
aumento das reservas de última hora, que pode ter atenuado a quebra das dormidas.
 
A quebra nas dormidas de alemães ascendeu a 59,6%, dos franceses a 60,5% e dos espanhóis a
57,5%. Quanto ao mercado norte-americano, a quebra foi de 93,2%, que podem ser justificadas não
só pelos receios de contágio mas também pelas restrições que existem à entrada nos EUA
 
Os dados do INE indicam que, em agosto, 21,0% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão
estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes.
 
Partilhe esta notícia
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Ana Laranjeiro
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Em agosto, apenas sobe o turismo interno no Alentejo, Centro e Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/10/2020

Meio: Expresso Online Autores: Margarida Maria Cardoso

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e7364ac5

 
INE fala de "recuperação" no mês que habitualmente vale ouro para o sector. Os números continuam
a ser negativos, mas a descida é menos acentuada
 
"A atividade turística mantém recuperação em agosto e as dormidas de residentes terão mesmo
crescido em algumas regiões". Para o Instituto Nacional de Estatística (INE) é este o destaque da
estimativa rápida sobre os números de agosto, habitualmente o mês de ouro do sector, divulgada esta
quinta-feira.
 
Ao oitavo mês do ano, foram registados 1,9 milhões de hóspedes e 5,1 milhões de dormidas em
Portugal. Percentualmente, estes números correspondem a quebras homólogas de 43,2% e de 47,2%,
respetivamente. Face ao mês anterior, no entanto, a tendência de baixa torna-se menos acentuada,
uma vez que julho fechou com descidas homólogas de 64% e 68,1%, respetivamente.
 
Os números recolhidos pelo INE, mostram, também, uma diferença clara no comportamento do
turismo interno e externo: "As dormidas de residentes terão diminuído 2,4% (-30,8% em julho),
atingindo 3,4 milhões, enquanto as de não residentes terão decrescido 72% (-84,5% no mês
anterior), situando-se em 1,7 milhões", destaca a sua estimativa. Assim, feitas as contas, o turismo
interno representou em agosto 65,9% do total de dormidas no país.
 
Quanto aos hóspedes residentes, terão sido 1,3 milhões, o que significa uma queda de 4,7%. O total
de não residentes ficou nos 589 mil, num recuo de 70,1%.
 
Na análise dos números por regiões, aparecem em agosto três indicadores com variação positiva,
todos relativos às dormidas de residentes em alojamentos turísticos, com destaque para o Algarve
(+9%), seguido do Alentejo (+4%) e Centro (+1%)
 
Na taxa de variação homóloga relativa às dormidas, Madeira (-72,3%), Lisboa (-68%) e Açores (-
69,3%), protagonizam as maiores descidas. A região com melhor desempenho é o Alentejo (-15,1%).
 
Nos turistas estrangeiros, as descidas mais significativas estão ligadas aos EUA (-93,2%), Canadá (-
92,6%) e China (-92,5%), mas o cenário das variações homólogas é negativo em todos os mercados,
com o Reino Unido a cair 79,7%, enquanto França apresenta uma quebra de 60,5% e Espanha ronda
os 57%. Do Brasil, chegaram menos 82,9% de turistas.
 
Margarida Cardoso
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Dez milhões para 
investir no turismo 
Candidaturas ao programa Call Tourism 
vão decorrer até 8 de janeiro de 2021 

APOIO 0 Turismo de Portugal 
e a Portugal Ventures (socie-
dade pública de capital de ris-
co) lançaram a 3.a edição da 
Call Tourism, com dez mi-
lhões de euros disponíveis 
para investimento em proje-
tos tecnológicos e não tecno-
lógicos na área do turismo. 

As candidaturas, de acor-
do com o comunicado do 
Ministério da Economia, 
estão abertas até 8 janeiro 
2021, em portugalventu-
res.pt. 

O Governo explica que 
são elegíveis projetos de  

"empresas localizadas em 
Portugal, que contribuam 
para os benefícios associa-
dos aos Objetivos de Des-
envolvimento Sustentá-
vel, apresentando soluções 
que promovam a desmate-
rialização de processos e 
serviços, a reciclagem, reu-
tilização e redução de resí-
duos (recicláveis e bio resí-
duos), a integração de 
energias limpas, a eficiên-
cia energética, a eficiência 
hídrica, a mobilidade inte-
ligente". • 
ANA LARANJEIRO 
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BTL 2021 vai decorrer em formato híbrido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/10/2020

Meio: Meios & Publicidade Online

URL: https://www.meiosepublicidade.pt/2020/10/btl-2021-vai-decorrer-formato-hibrido/

 
A BTL 2021, que vai decorrer entre 3 e 7 de março, vai adotar um modelo "híbrido", incluindo acções
virtuais e também presenciais na FIL, num novo formato ditado pela pandemia da covid-19.
 
Segundo avançou ao Publituris Dália Palma, gestora da BTL, a "Bolsa de Turismo de Lisboa irá activar,
pela primeira vez, uma solução híbrida, que contempla eventos virtuais e ações presenciais no espaço
da FIL. Tendo por base a segurança de todos, a BTL irá decorrer nas datas já anunciadas através de
dois modelos, o virtual e o presencial com o objectivo de ajudar a recuperar e a reconstruir a indústria
do turismo num momento tão delicado e desafiador para o sector", explica a responsável.
 
Dália Palma considera que este é o melhor formato para a realização da BTL em tempos de pandemia
e diz mesmo que "a solução encontrada para a próxima edição da BTL torna-a mais global e em linha
com a transformação dos modelos de negócio de feiras e eventos".
 
Apesar de admitir que as feiras presenciais são "insubstituíveis", particularmente no caso do turismo,
devido ao contacto próximo e ao network que a atividade exige, a responsável mostra-se, no entanto,
satisfeita com a solução encontrada, uma vez que permite complementar a feira presencial "com uma
componente digital que valorizará ainda mais os conteúdos" apresentados, referiu o Publituris.
 
[Additional Text]:
BTL
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Cancelamentos no golfe preocupam o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/10/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/cancelamentos-no-golfe-preocupam-o-algarve/

 
Início B1 Cancelamentos no golfe preocupam o Algarve
 
Cancelamentos no golfe preocupam o Algarve
 
Outubro 1, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Os campos de golfe no Algarve estão a receber cancelamentos diariamente, o que preocupa os
empresários da região, que sempre contaram com este segmento nas épocas baixa e média para
continuar a ter um turismo activo depois da procura do sol e mar no Verão.
 
Segundo Elidérico Viegas, presidente da AHETA, que faz um balanço muito negativo da ocupação
hoteleira na época alta, com uma taxa de ocupação de 32% em Julho e 60% em Agosto, meses que
tradicionalmente andavam próximo dos 100%, a preocupação agora é a época baixa.
 
Para Outubro, após o encerramento do corredor aéreo com a Grã-Bretanha, as perspectivas são
desanimadoras. Se os portugueses e espanhóis ainda conseguiram dar algum alento à restauração e
hotelaria durante o Verão, o mesmo não irá acontecer nos meses que se seguem, disse o presidente
da AHETA, para realçar que muitos hotéis vão encerrar e os campos de golfe estão 'às moscas. Para
este sector começaria agora a época alta, quando muitos cidadãos ingleses fariam deslocações ao
Algarve para jogar golfe nos cerca de 40 campos que existem na região.
 
À TSF, o responsável pela Associação Regional do Golfe do Sul garante que estão quase sem clientes,
e que todos os dias estão a cair cancelamentos.
 
José Matias espera que a partir de Fevereiro, se a pandemia o deixar, possa já ter alguns turistas a
percorrer os relvados de taco na mão.
 
Em anos anteriores o Algarve foi considerado o melhor destino de golfe da Europa e o sector vendeu
cerca de 1 milhão de voltas nos campos de golfe da região. Este ano, os empreendimentos não
estimam vender mais do que metade desse número.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
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, Instabram
ou no Twitter
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Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Carolina Morgado
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Ryanair donates extra EUR250,000 towards Monchique reforestation
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/10/2020

Meio: Portugal Resident Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fe0587cf

 
Irish low-cost airline Ryanair has donated an extra EUR250,000, raised by its customers, towards the
'Renaturalizar Monchique' project, which was launched last year and aims to plant thousands of trees
in the areas of Monchique destroyed by a massive wildfire in 2018.
 
The same amount had already been donated to the project last year when the airline's CEO Michael
O'Leary travelled to the Algarve to personally hand over the cheque and symbolically help plant the
first tree.
 
In the project's first year, around 62,000 native trees were planted. The goal is to plant another
75,000 trees.
 
The initiative is a joint venture involving Ryanair, Monchique municipality, the Algarve Tourism Board
(RTA), the Nature and Forest Conservation Institute (ICNF) and environmental association GEOTA.
 
"We are grateful for the valuable contribution of all our clients who, through their generous donations
to help reduce carbon emissions, allow us to support the recovery of the forests which were
devastated by Monchique's wildfires and help the local community affected by these tragic events in
the Algarve," said Thomas Fowler, Ryanair's Director of Sustainability.
 
He added that the airline is proud of the work that has been accomplished so far and that it is
committed to "minimising the impact that our business has on the environment".
 
Ryanair's recent donation was celebrated by the other entities that are part of the initiative, with RTA
President João Fernandes praising the airline for its "notable commitment" to the cause.
 
Meanwhile, Monchique Mayor Rui André said he hopes the project will not only bring life back to many
of Monchique's charred landscapes but also make us think about our "relationship with nature" and
how we use its resources.
 
Portugal Resident -
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Projeto Renature Monchique está a ser grande oportunidade para ajudar a serra a
renascer
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/10/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Elisabete Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=95726d37

 
Ryanair entregou mais 250 mil euros ao projeto Renature Monchique. E o Sul Informação foi ver no
terreno o que está a ser feito
 
Para nós e para os nossos vizinhos, este projeto foi uma grande oportunidade e está a ser um
sucesso, sobretudo porque vai continuar. Dá-nos um sentido de segurança, porque vocês sabem o que
fazer aqui . As palavras são de Inge Sous-Lambertz, uma alemã que vive na serra com o marido, e
referem-se ao projeto Renature Monchique, que é financiado pela companhia aérea Ryanair e
operacionalizado no terreno por uma equipa do GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do
Território e Ambiente.
 
O casal Lambertz, Inge e Roland, tem uma casa num terreno com 6,5 hectares desde há 35 anos, no
Poio da Quebrada, em plena Serra de Monchique, quase à beira da EN266, a estrada de Sabóia e
Lisboa, que passa lá mais acima, na encosta.
 
Em 2018, quando foi o  grande incêndio , os Lambertz não estavam no Algarve, mas na sua Alemanha
natal, mas souberam pelos vizinhos e pelas notícias o que estava a acontecer e logo se apressaram a
regressar. A casa, bem como alguns pinheiros mansos, sobreiros e até um carvalho-de-Monchique por
eles plantado há mais de 30 anos, sobreviveu ao fogo, mas quase tudo o resto, na sua propriedade e
na dos vizinhos à volta, ardeu.
 
O fogo esteve mesmo aqui ao pé de casa, mas não a afetou. Mas olhe para este medronheiro: já viu
como ardeu? , interroga Inge, mostrando um pé de medronheiro, a dois metros das paredes antigas
de taipa da casa, hoje verde e viçoso, mas onde são bem visíveis as marcas negras do incêndio.
 
O Renature Monchique, que foi para o terreno em Outubro de 2019 e, nestes meses, permitiu
preparar e plantar 61.860 árvores autóctones em 291 hectares, abrange, no Poio da Quebrada, já nos
contrafortes norte da serra de Monchique, uma área total de 16 hectares, divididos por 10
proprietários.
 
Miguel Jerónimo, arquiteto paisagista que é o coordenador da equipa que está no terreno a
implementar as ações de restauro dos habitats, através da reflorestação dos territórios ardidos com
espécies autóctones, conta que quem primeiro os contactou foi Inge.  Mas depois desafiámo-los a
juntar a comunidade, num total de 10 a 15 proprietários. Fizemos aqui, na casa dos Lambertz, uma
reunião com todos eles, um grande mix de portugueses e de estrangeiros, e ficou decidido
avançarmos, primeiro com a limpeza das árvores ardidas e com alguns outros trabalhos de preparação
ou de recuperação, depois com a plantação de novas árvores .
 
Há zonas onde se considera também o arranque dos eucaliptos que, depois do  grande incêndio ,
foram os primeiros a rebentar...e que já vicejam no seu verde acinzentado, pelas encostas fora.
 
Aqui, porque as encostas estão viradas a sul, muito mais seco, e o solo já é xistoso, foram plantados
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sobretudo medronheiros, com algum sobreiro e carvalho-português , explica Miguel.
 
O responsável pelos trabalhos de campo salienta a importância de ter envolvido a maioria dos
proprietários daquela zona:  sempre que temos a possibilidade de trabalhar com a comunidade, como
aqui aconteceu, é isso que fazemos. É sempre muito melhor envolvendo todos .
 
Inge Sous-Lambertz aponta para as estacas de bambu espetadas pela encosta acima, até à estrada:
são as árvores novas que já estão plantadas. Estamos muito contentes, porque, sozinhos, eu e o meu
marido não íamos conseguir fazer este trabalho. Ainda começámos, mas nem sabíamos como fazer...
 
Uma das áreas já replantadas na Portela das Eiras - Foto: Elisabete Rodrigues | Sul Informação
 
Na Portela das Eiras, a alguns quilómetros da casa dos Lambertz, já na encosta norte da Fóia, há mais
água, mais humidade e o solo é diferente, porque se está em zona de sienito. No total, a intervenção
no terreno abrange aqui 40 hectares, divididos em duas propriedades, uma delas habitada.
 
Aqui plantámos já 3 mil árvores, sobretudo castanheiros, alguns medronheiros e sobreiros, e alguns
exemplares de carvalho-de-Monchique, junto à água. Mas privilegiámos sobretudo o castanheiro,
tendo em conta a altitude a que estamos e o facto de a encosta ter exposição a Norte , explica Miguel
Jerónimo.
 
Isto tudo ardeu em Agosto de 2018. Quando começámos a trabalhar aqui, em Outubro do ano
passado, já havia mato à nossa altura, nem se via os socalcos , acrescenta.
 
O primeiro trabalho da equipa - que tem oito pessoas: dois jovens arquitetos paisagistas (Miguel
Jerónimo e Miguel Branquinho) mais um field manager, que é o sul-africano Justin Roborg-
Söndergaard, com décadas de experiência, e ainda cinco operacionais, dos quais cinco sapadores e
dois plantadores - foi precisamente desmatar, seguindo-se a abertura de covas, com estacas de
bambu para marcar o local onde plantar as árvores.
 
Tentamos que a nossa intervenção tenha o menor impacto possível, uma vez que se trata de
promover a conservação da natureza. Fazemos tudo com trabalho humano, obviamente usando
máquinas, mas sem recurso a maquinaria pesada, que tem muito impacto no solo. Vamos tentando
trabalhar com o que a natureza nos dá .
 
A prioridade do projeto Renature Monchique é a plantação de novas árvores, que substituam - e
muitas vezes corrijam - o que ardeu no incêndio de 2018. Por isso, entre Setembro e Abril, a equipa
do projeto trata da preparação dos terrenos e da plantação. A gestão posterior do que é plantado,
acrescenta Miguel Jerónimo,  deverá ser assegurada pelos proprietários, embora com o nosso apoio,
enquanto o projeto se mantiver .
 
O arquiteto paisagista não tem dúvidas que esta não é uma iniciativa que comece hoje e dê frutos
amanhã,  é pelo menos um projeto a 20 anos .
 
Na Portela das Eiras, enquanto lá em baixo, junto a uma casa, se ouve o barulho das moto-roçadoras
usadas pelos sapadores que andam em trabalhos de gestão da floresta, limpando à volta das árvores
plantadas há poucos meses, cá mais acima, nos socalcos que descem pela encosta norte da Fóia, é
possível ver que parte dos pequenos sobreiros plantados em Outubro sobreviveu...e a outra parte
morreu.
 
Isto é normal, há sempre uma grande mortalidade nas árvores plantadas, há que insistir, há que estar
atento. Até porque nós não regamos as árvores que plantamos , explica o outro arquiteto paisagista,
Miguel Branquinho, agachando-se junto a um dos muitos sobreiros sobreviventes.
 
Tentamos que o nosso trabalho seja o mais eficaz possível, sabendo que parte das árvores que
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plantamos vai morrer , admite Miguel Jerónimo.
 
No meio das ervas já secas, em parte cortadas, a pequena árvore mal se vê, apesar de assinalada por
uma estaca de bambu. Mas o sobreiro lá vai fazendo pela vida...esperando-se que, daqui a vinte anos,
possa ter já uma dimensão razoável e comece a dar rendimento ao proprietário do terreno.
 
Um dos novos sobreiros plantados em finais de 2019 - Foto: Elisabete Rodrigues | Sul Informação
 
O que estamos a fazer também é uma forma de tentar contrariar os efeitos das alterações climáticas.
Aqui já vai chovendo, o que é uma grande ajuda. Esta encosta é mais húmida, recebe mais chuvas
orográficas , acrescenta Miguel Branquinho.
 
Outra parte da intervenção tem passado pelo restauro da galeria ripícola, de árvores e arbustos, ao
longo de linhas de água, nas propriedades onde o projeto está a ajudar a recuperar parte dos habitats
da Rede Natura 2000 afetados pelo incêndio de 2018, que foi o maior da Europa nesse ano.
 
É que este projeto não apoia apenas a compensação de toneladas de carbono produzidas por uma
companhia aérea, através da plantação de milhares de árvores, mas também ajuda a revitalizar a
ecologia da região de Monchique.
 
O GEOTA e a sua equipa que está no terreno não são novatos nestas andanças.  Já trabalhamos nesta
região desde 2015, com um outro projeto, o TerraSeixe .
 
Miguel Jerónimo sabe que o Renature Monchique não é a panaceia para todos os males da serra. Vale
sobretudo pela intervenção prática no terreno e pelo (bom) exemplo que fica.  O Renature permite-
nos, nestas intervenções, ter uma espécie de laboratórios experimentais, é uma linha de
aprendizagem, mas que pode ser replicada aqui e noutros pontos do país. Estamos a fazer aqui a uma
escala pequena - até agora 291 hectares -, mas isto pode replicar-se dos 50 para os 100 hectares, dos
100 para os 200 e por aí fora. Nesse aspeto, com a experiência no terreno, é mesmo um programa
pioneiro .
 
Mas este é também um projeto  sobretudo social, porque trabalhamos com as pessoas daqui .  O que
se pretende é que, destas intervenções, resulte depois uma gestão ambiental partilhada, que resulte
da congregação de interesses entre as pessoas . Por isso mesmo, acrescenta o coordenador,  é
gratificante ver as pessoas a aderir .
 
Dá muito trabalho fazer algo à escala da paisagem, mas consegue-se, se houver dinheiro e priorização
ao nível político para que se faça , conclui Miguel.
 
Dinheiro há. Pelo menos para já. Este projeto, que visa o restauro ecológico nas áreas ardidas desta
zona algarvia nos incêndios de 2018, resulta de uma parceria entre a Região de Turismo do Algarve, a
Ryanair, o GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, o ICNF - Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas e a Câmara Municipal de Monchique. Quem paga é a
Ryanair, que canaliza para este projeto e para outro no Uganda (África) donativos dos seus
passageiros, para compensar o carbono gerado pela sua atividade enquanto transportadora aérea.
 
No primeiro ano do projeto, o contributo dos passageiros da Ryanair foi de 250 mil euros, tendo sido
plantadas 62 mil árvores autóctones em 291 hectares e apoiados cerca 90 proprietários. Estima-se
que, no futuro, estas árvores plantadas possam ser responsáveis pelo sequestro de 500 toneladas de
carbono por ano.
 
Rui André, João Dias Coelho, Thomas Fowler, Castelão Rodrigues e João Fernandes com o "cheque" -
Foto: Elisabete Rodrigues | Sul Informação
 
Mas a ideia é que o projeto continue, até porque há ainda muito trabalho a fazer. Nesse sentido, esta
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terça-feira, nas Caldas de Monchique, foi apresentado, por Thomas Fowler, diretor de Sustentabilidade
da Ryanair (presente por videoconferência), um balanço do primeiro ano, para, em seguida, ser
assinado mais um protocolo entre os parceiros, garantindo a continuação do Renature Monchique por
mais um ano e novo cheque de 250 mil euros.
 
Fowler salientou que a Ryanair está  grata pelo contributo dos nossos clientes que nos permite apoiar
ajudar a comunidade local  e também  orgulhosa pelo trabalho desenvolvido durante o primeiro ano
do projeto.  Estamos empenhados em minimizar o impacte que o nosso negócio tem no ambiente e
satisfeitos pelo progresso da iniciativa Renature Monchique , que agora irá continuar.
 
João Dias Coelho, presidente do GEOTA, explicou que  a renovação deste compromisso por parte da
Ryanair possibilita-nos continuar a apoiar a recuperação de habitats florestais importantes e únicos
nas áreas devastadas pelas chamas e a restaurar as paisagens culturais desta área, um importante
destino turístico nacional e internacional .
 
O dirigente da associação ambientalista manifestou ainda a esperança de que  o Estado pegue no
Fundo Ambiental e o dirija para este tipo de iniciativas , para que  possa, no futuro próximo, também
comparticipar neste esforço coletivo .
 
Joaquim Castelão Rodrigues, diretor regional do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas
(ICNF), pegou na deixa e falou do Programa de Transformação da Paisagem, que, entre as 20 áreas
de intervenção previstas em todo o país, aponta duas no Algarve - São Brás de Alportel, na serra do
Caldeirão, e Monchique/Silves.
 
Sublinhando que  não queremos uma floresta igual ao passado , Castelão Rodrigues falou das
possíveis ligações entre estes planos de transformação da paisagem e a intervenção do GEOTA no
terreno, nomeadamente no projeto Renature Monchique.
 
João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, enfatizou que  a Ryanair acredita no Algarve e é
merecedora da maior gratidão e reconhecimento da região. Num contexto globalmente adverso para o
setor das Viagens e Turismo, em geral, e para o transporte aéreo, em particular, é notável o
compromisso da Ryanair e dos seus passageiros para com a renaturalização da Serra de Monchique .
 
Por isso, o responsável pelo Turismo manifestou o seu contentamento  com os donativos e com a
oportunidade que criam no desenvolvimento sustentável da natureza algarvia, adicionando novas
procuras turísticas pelo destino ao longo do ano e em todo o território .
 
Sem a vontade de todas as partes envolvidas não seria possível promover o restauro ecológico da
terra e das florestas de Monchique em harmonia com o restante território do Algarve, que no seu todo
continua a ser o principal destino de férias em Portugal , disse ainda João Fernandes.
 
Esta  boa relação entre o Turismo do Algarve e as companhias aéreas e os operadores turísticos
internacionais é um benefício para a competitividade da região, porque os turistas de hoje querem
cada vez mais destinos que apostem na sustentabilidade , concluiu.
 
Paisagem resiliente na Serra de Monchique - Foto: Elisabete Rodrigues | Sul Informação
 
Por seu lado, Rui André, presidente da Câmara de Monchique, sublinhou que  os incêndios são uma
fratura exposta do que é a organização social do nosso território , que não deve ser bom  apenas para
ser observado e visitado, mas para ser vivido .
 
O incêndio de 2018 tem de ser necessariamente o ponto de partida para voltarmos a construir o
equilíbrio no território, entre o homem, os animais e a natureza . Este projeto, acrescentou, é a
consolidação da cidadania participativa em favor da mudança e da defesa do ambiente . Por isso,
defendeu o autarca,  este projeto tem de ser um exemplo para o futuro!
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Como já aconteceu neste primeiro ano, quando foram plantadas 62 mil árvores, no segundo pretende-
se plantar mais 75 mil, mas sempre de espécies autóctones, próprias desta região: carvalho-de-
Monchique, sobreiro, castanheiro, medronheiro, carvalho-português, freixo e amieiro.
 
Trata-se de uma  reflorestação feita com respeito pelos ecossistemas naturais e com as espécies
autóctones da floresta desta região , explicou João Dias Coelho, presidente do GEOTA, na cerimónia
de assinatura do protocolo.
 
A grande maioria das plantas provém dos Viveiros Dinis, situados na Nave, em Monchique.  Tentamos
que todos os materiais sejam o mais locais possível, até as plantas . Só o carvalho-de-Monchique, cuja
produção não é muito rentável economicamente, provém dos viveiros do ICNF.
 
Mas, como constatou o Sul Informação quando andou por montes e vales da Serra de Monchique a
conhecer o trabalho da equipa do GEOTA, o que se pretende não é apenas plantar árvores. É também
garantir a gestão futura de uma floresta mais resistente ao fogo, porque mais adaptada à terra. Para
já, depois dos primeiros 250 mil euros garantidos em 2019 pela Ryanair, como parte da iniciativa de
compensação das emissões de carbono da companhia aérea, há novo cheque no mesmo montante.
 
Mas não se sabe como será o futuro, até porque os negócios da low cost irlandesa levaram uma
machadada com a pandemia e há agora muito menos passageiros que, são, afinal, quem de facto
contribuiu para que a empresa reunisse a verba que paga estes dois primeiros anos do Renature
Monchique.
 
A esperança é que o projeto, que está a dar resultados concretos, possa continuar e que surjam
outras formas de financiamento. Talvez através do tal Programa de Transformação da Paisagem, que
o Governo lançou em Junho passado e que irá canalizar para os territórios mais vulneráveis aos
incêndios recursos financeiros provenientes do FEADER, do Fundo Ambiental e do Fundo Florestal
Permanente.
 
Fotos: Elisabete Rodrigues | Sul Informação
 
Thomas Fowler a falar por videoconferência
 
Aspeto da sala
 
João Dias Coelho, do GEOTA
 
Castelão Rodrigues, do ICNF
 
João Fernandes, RTA
 
Rui André, Câmara de Monchique
 
Assinatura do protocolo
 
Com o "cheque" simbólico na mão
 
Portela das Eiras
 
Portela das Eiras
 
Portela das Eiras
 
Poio da Quebrada
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Poio da Quebrada
 
Inge e Roland Lambertz
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Elisabete Rodrigues
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Festival da Comida Esquecida despede-se com Memória em Querença
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/10/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6eab5388

 
Haverá refeição e percurso gastronómico guiado pela aldeia
 
O Festival da Comida Esquecida chega ao fim da sua primeira edição no próximo dia 17 de Outubro,
com o evento  Memória , em Querença.
 
Este festival, que tanto tem trabalhado as memórias, quer deixar uma última memória nos seus
participantes, que será uma refeição final simbolizando os territórios e as heranças alimentares de
quem neles vive , explica a organização.
 
Em Querença, sede da organização do Festival, os participantes terão mais um dia e uma refeição
especiais, desta vez com três ementas diferentes à escolha, dedicadas a cada uma das três grandes
regiões algarvias, tão bem representadas no concelho de Loulé: a Serra, o Barrocal e o Litoral.
 
Além da refeição, o programa incluirá um percurso gastronómico guiado pela aldeia, para abrir todos
os sentidos à riqueza da gastronomia algarvia, e ainda animação diversa, com música, palavras e
história ligadas à nossa tradição cultural.
 
O evento foi alterado e adaptado de forma a respeitar todas as atuais orientações da DGS e garantir a
segurança de participantes e colaboradores, mas mantendo a sua identidade e essência, ligadas à
celebração de tradições algarvias através de experiências gastronómicas inesquecíveis.
 
Os bilhetes são adquiridos online antecipadamente, estando todas as regras de participação
disponíveis na página de Facebook do Festival.
 
O Festival da Comida Esquecida integra, com destacado mérito, o programa cultural 365 Algarve, uma
iniciativa das Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, financiada pelo Turismo de Portugal, e
operacionalizada pela Região de Turismo do Algarve, pela Associação de Turismo do Algarve e pela
Direção Regional de Cultura do Algarve.
 
A entidade promotora deste Festival é a Cooperativa QRER, uma organização dedicada ao
Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade.
 
Entidade promotora: Cooperativa QRER
Parceiro turístico: Barroca Produtos Culturais e Turísticos
Patrocínios: Município de Loulé, Município de Tavira, Vila Vita Parc, Proactivetur, Projecto TASA
 
Sul Informação
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