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TURISMO 

Hotéis registam 
descida a pique 
121 A Associação dos Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos 
do Algarve revelou ontem que a 
região apresentou "os piores 
resultados turísticos de sem - 
pre", entre os meses de abril e 
outubro. A taxa média de ocu-
pação foi de 27,5%, uma desci-
da de 65,5% face ao período ho-
mólogo de 2019.* 
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EasyJet abre base aérea  
em Faro na Primavera

Companhia vai operar três 
Airbus A319 na cidade 
algarvia, fazendo a ligação 
a 17 destinos internacionais 
entre Março e Outubro 

Aviação 
Luís Villalobos

luis.villalobos@publico.pt

Pela primeira vez em 25 anos de história, a EasyJet deverá ter perdas

A EasyJet vai abrir uma base aérea em 

Faro na Primavera do próximo ano, 

estimando ali colocar três Airbus A319 

(com 156 lugares cada um), que irão 

fazer a ligação com 17 destinos inter-

nacionais entre Março e Outubro de 

2021 (a época de Verão do sector). 

Com a concretização deste investi-

mento, ontem anunciado e que, de 

acordo com a empresa britânica, 

deverá “criar cerca de 100 novos 

empregos directos no Algarve”, a 

EasyJet passa a contar com três bases 

em Portugal, depois de Lisboa (aber-

ta em 2012) e Porto (2015). 

Além de Faro, a transportadora 

aérea vai abrir uma outra base em 

Málaga (Espanha). A abertura destas 

novas bases “vem reforçar o posicio-

namento para bases de sucesso como 

Palma de Maiorca, posicionando 

assim a EasyJet como a opção euro-

peia certa para chegar a estes destinos 

de sucesso e permite corresponder 

ao pico de procura com capacidade 

sazonal”, referiu, em comunicado. 

Além disso, destaca, “estes novos 

aviões vão permitir à EasyJet reforçar 

os mercados existentes, bem como 

explorar novos uxos no futuro, que 

antes lhe eram inacessíveis”.  

O director executivo da EasyJet 

Portugal, José Lopes, a rmou, cita-

do pelo comunicado, que “este 

movimento con rma o compromis-

so da EasyJet com Portugal e com 

um crescimento sustentável no país 

e na rede europeia”. Isto, disse, 

“apesar da di culdade que todo o 

sector está a atravessar”. 

Pré-acordo laboral 
O gestor adiantou ainda ter chegado a 

um pré-acordo com os representantes 

dos trabalhadores “para evitar quais-

quer despedimentos em Portugal” e 

que a nova base “irá continuar a apoiar 

o emprego”. A companhia emprega 

325 trabalhadores no país, “todos ao 

abrigo de contratos locais e negocia-

dos com sindicatos portugueses do 

sector”. 

A EasyJet iniciou as suas operações 

em Faro em 1999 e desde então, 

segundo a rma, já transportou mais 

de 20 milhões de passageiros de e 

para o Algarve. Agora, a ideia é “for-

talecer ainda mais o caminho para a 

posição de liderança na região”. 

De acordo com os dados do regula-

dor da aviação civil, a ANAC, no ter-

ceiro trimestre do ano passado a lide-

rança em Faro estava nas mãos da 

Ryanair, em termos de número de 

movimentos de aeronaves (27% do 

mercado) e de passageiros transpor-

tados (29%), cabendo a segunda posi-

ção à EasyJet (18% e 20%, respectiva-

mente, somando as operações do 

grupo britânico). 

Os meses da Primavera e do Verão 

serão, segundo espera o sector do 

turismo, aqueles em que se verá uma 

tendência de recuperação do sector, 

depois do forte impacto provocado 

pela pandemia este ano. No caso do 

aeroporto de Faro, passaram por esta 

infra-estrutura 410,6 mil passageiros 

em Agosto, o que representa uma 

queda homóloga de 65,6%. 

A 20 de Agosto foi comunicado 

que Portugal passava a estar incluí-

do na lista de países que o Reino 

Unido dispensava de quarentena, o 

PAUL HANNA/REUTERS

que fez disparar as viagens e as 

reservas. No entanto, essa medida 

foi revogada a 10 de Setembro pelas 

autoridades britânicas.  

Prejuízos pela primeira vez 
Ontem, a EasyJet anunciou também 

que deverá fechar o seu ano scal de 

2020 com uma perda de 815 a 845 

milhões de libras antes de impostos 

(897 a 930 milhões de euros), algo 

inédito nos 25 anos da história da 

companhia aérea. Neste último tri-

mestre, as perdas terão sido de 295 a 

325 milhões de libras, o que compara 

com um lucro de 528 milhões de idên-

tico período do ano passado. 

Os resultados o ciais serão divul-

gados a 17 de Novembro. Desde o 

início da pandemia, a empresa já se 

nanciou em 2,4 mil milhões de 

libras, entre dívida e emissão de novas 

acções. “No início deste ano, ninguém 

poderia imaginar o impacto que a 

pandemia iria ter no sector”, a rmou 

em comunicado o presidente execu-

tivo da EasyJet, Johan Lundgren. 

“Com base nas actuais restrições de 

viagens, esperamos voar cerca de 25% 

da capacidade programada para o 

primeiro trimestre do ano scal de 

2021 (Outubro a Dezembro), mas 

mantemos a exibilidade para 

aumentar a mesma rapidamente se 

perspectivarmos que o regresso da 

procura e os níveis de reservas ante-

cipadas para o Verão de 2021 estão 

em linha com os dos anos anteriores”. 

Para já, disse Lundgren, “a aviação 

continua a enfrentar a ameaça mais 

severa da sua história”. 

EasyJet chegou a 
pré-acordo com os 
representantes dos 
trabalhadores para 
“evitar quaisquer 
despedimentos  
em Portugal”
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Abriu a nova Linha de Apoio 
à Economia Covid-19 – 
Médias Empresas, Small 
Mid Caps e Mid Caps, num 
montante de 400 milhões 
de euros. As candidaturas 
decorrem até 31 de 
dezembro, mas o programa 
pode encerrar antes se a 
verba disponível se esgotar. 
A descapitalização de muitas 
pequenas empresas pode 
limitar a eficácia deste 
programa de empréstimos 
bancários.
VIRGÍLIO FERREIRA
virgilio@vidaeconomica.pt

A nova Linha de Apoio à Economia 
Covid-19 – Médias Empresas, Small Mid 
Caps e Mid Caps abriu as candidaturas. 
As médias empresas podem candidatar-
-se a um financiamento até 1,5 milhões 
de euros e as “small mid caps” e “mid 
caps” até dois milhões de euros, por um 
prazo máximo de operação de até seis 
anos, incluindo 18 
meses de carência 
de capital, com uma 
garantia até 80% do 
capital em dívida.

Mas existem algu-
mas condicionantes. 
Para poderem can-
didatar-se aos em-
préstimos bancários 
de curto, médio e 
longo prazo, as em-
presas terão de apresentar uma quebra 
acentuada de pelo menos 40% da sua 
faturação, e não poderão ter beneficia-
do das anteriores linhas ou sublinhas de 
crédito com garantia mútua criadas para 
apoio à normalização da atividade das 
empresas, face à pandemia da Covid-19.

Também não podem ter sido conside-
radas como empresas em dificuldades, 
em 31 de dezembro de 2019, nem ter 
sede ou ser dominadas por entidades que 
tenham sede em países ou regiões com 
regime fiscal claramente mais favorável 
(“offshore”).

O processo de candidatura tem início 
com a apresentação do pedido de finan-
ciamento nos bancos, que podem ou não 
aceitar em função da avaliação do risco 

do projeto. E aqui surge a primeira di-
ficuldade.

Tal como explica à “Vida Económica” 
Arsénio Leite, gestor da consultora Si-
bec, “como se trata de empréstimos, que 
têm de ser reembolsados, não vai adian-
tar nada para as empresas que têm a sua 
faturação muito diminuída. Pelo contrá-
rio. Essas empresas deviam ser apoiadas 

a “fundo perdido”, 
como acontece nou-
tros países com uma 
capacidade orça-
mental maior que a 
portuguesa.

Arsénio Leite con-
sidera também que 
“não se justifica a 
condicionante da di-
minuição da fatura-
ção de 40%. Porquê 

40% e não 30% ou 50%?”.
Note-se que são apenas elegíveis as 

“operações destinadas exclusivamente ao 
financiamento de necessidades de tesou-
raria” (nº 8 das Condições Gerais).

Empresas não devem esperar 
pelo fim do prazo

À semelhança do verificado na Linha 
de Apoio à Economia Covid 19 – Micro 
e Pequenas Empresas, foi seguida a me-
todologia de atribuição de quotas de uti-
lização da linha pelas instituições bancá-
rias, por oposição ao tradicional modelo 
de distribuição “first come first served”, 
“de forma a que os apoios cheguem ao 
maior número de empresas e de forma 

mais célere possível”, informa a SGPS, 
entidade gestora desta linha de apoio.

Assim sendo, como cada banco tem 
um “plafond”, se em determinada insti-
tuição essa quota se esgotar, o candidato 
pode reapresentar o seu pedido de finan-
ciamento noutro banco. 

A SPGM dá ainda conta que, com a dis-
ponibilização desta nova linha específica, 
que vigora até 31 de dezembro de 2020, 
as sublinhas existentes da Linha de Apoio 
à Economia Covid-19 são formalmente 
encerradas (“Apoio a Empresas da Restau-
ração e similares”, “Apoio a Empresas do 
Turismo”, “Apoio à Atividade Económica” 
e “Apoio a Agências de Viagem, Animação 
Turística, Organizadores de Eventos e Si-
milares”), embora possam ser submetidas 
novas operações ao 
abrigo das mesmas, 
sublinha a entidade 
que é também coor-
denadora do Sistema 
Português de Garan-
tia Mútua.

O nº 3 das Condi-
ções Gerais do pro-
grama estabelece o 
seguinte: “Na even-
tualidade da utiliza-
ção total das verbas antes do decurso do 
prazo previsto, a linha pode ser denun-
ciada pela SPGM”. Assim sendo, as em-
presas não devem deixar para o último 
dia a apresentação das candidaturas, já 
que “habitualmente este tipo de incen-
tivos esgota rapidamente a verba dispo-
nível”, informou à “Vida Económica” 
fonte próxima do processo.

Plano de tesouraria 
deve ser bem elaborado

Existem empresas que iniciaram recen-
temente a sua atividade ou cujo projeto 
de investimento está em fase de arran-
que. Que hipótese têm de acesso ao fi-
nanciamento, se nem sequer faturação 
têm? Aqui, o segredo está em apresenta-
rem um “plano de tesouraria bem feito”, 
apurou a “Vida Económica” junto da 
mesma fonte.

No total, foram já apoiadas mais de 
50 mil empresas no âmbito das linhas de 
crédito com garantia mútua criadas para 
apoio ao emprego e à normalização da 
atividade empresarial, face à pandemia 
causada pelo novo coronavírus.

Visto que este 
tipo de medidas 
visa a promoção do 
emprego, as em-
presas contratantes 
estão impedidas de 
efetuar quaisquer 
despedimentos de 
trabalhadores per-
manentes até 31 de 
dezembro.

Contactado pela VE, o presidente da 
APAVT, Pedro Costa Ferreira, compro-
meteu-se a dar sua opinião assim que “o 
novo quadro geral de apoio estiver claro 
e em forma de lei”.

Até ao fecho da edição não foi possí-
vel obter também o comentário de Luís 
Pedro Martins tomou hoje posse como 
novo presidente da Associação de Turis-
mo do Porto e Norte (ATP).

DESCAPITALIZAÇÃO DAS EMPRESAS DIFICULTA ACESSO AOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

Abertas candidaturas 
à nova linha de apoio 
à economia de 400 milhões

Empresas terão 
de apresentar uma quebra 
acentuada de pelo menos 

40% da sua faturação

Candidaturas à nova linha 
de apoio à economia estão 
abertas até 31 de dezembro 

de 2020

Plano de tesouraria bem elaborado pode permitir financiamento às empresas em início de atividade.
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Luís Miguel Ribeiro, presidente da Fundação AEP, considera

Comunidades portuguesas 
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GALP LIDERA REDUÇÃO DE LUCROS
Valores em milhões de euros / 1º semestre de 2020

Nota: Empresas com lucros superiores a 100 milhões de euros no 1º semestre de 2019.

-59 

-88 -90 -93 
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A5 Apoio Extraordinário à Retoma Progressiva Atividade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/10/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5473795e

 
Webinar 9 Out ,15h00
 
No seguimento da alteração das medidas de Apoio Extraordinário À Retoma Progressiva de Atividade
(Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho), o Instituto de Segurança Social, IP - Centro Distrital de
Faro vai promover um webinar sobre o tema, no sentido de divulgar e esclarecer as novas medidas de
"Apoio Extraordinário à Retoma Progressiva Atividade".
 
Esta sessão destina-se a micro, pequenas e médias empresas e tem como objetivo reforçar os apoios
aos empregadores em maior dificuldade, alargar o acesso a mais empregadores e aumentar os apoios
complementares a empregadores e trabalhadores.
 
A referida sessão é uma organização do Instituto de Segurança Social, IP - Centro Distrital de Faro,
com o apoio da Câmara Municipal de Loulé que terá lugar no próximo dia 9 de outubro, pelas 15:00
horas, transmitida em direto no Canal Youtube da Câmara Municipal de Loulé.
 
Poderá assistir ao webinar no seguinte link:
 
https://youtu.be/6ImgQH6fSv8
 
Participantes:
 
Câmara Municipal de Loulé;
 
ISS IP - Centro Distrital de Faro;
 
Delegação Regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional;
 
Região de Turismo do Algarve;
 
IAPME;
 
Comunidade Intermunicipal do Algarve - AMAL.
 
Na expectativa de que a presente iniciativa vá ao encontro dos Vossos interesses, aproveitamos a
oportunidade para endereçar os melhores cumprimentos.
 
Por: Nera
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RTP 1

 	Duração: 00:00:53

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 89002310

 
09-10-2020 08:43

1 1 1

Investimento da Easyjet em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0f6e1993-b98c-417a-9d4d-

afcfeda5771b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O diretor executivo da Easyjet diz que será um passo importante para a recuperação da empresa no
pós pandemia.
Declarações de José Lopes, diretor executivo da Easyjet Portugal.

 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-10-09 08:44
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Base da easyJet em Faro cria 100 empregos em "sinal de confiança e compromisso"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/10/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Ana Laranjeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d69ecbd0

 
A companhia aérea easyJet anunciou o lançamento a partir de março de 2021 de uma base sazonal
em Faro.
 
Mais de duas décadas após começar a fazer ligações a Faro, a easyJet prepara-se para lançar uma
base sazonal no aeroporto algarvio. A partir de março de 2021, a companhia aérea low-cost vai ter
uma base no Sul do País com três aeronaves alocadas e prepara-se para criar 100 postos de trabalho.
 
Numa altura em que a aviação civil atravessa uma das suas fases mais negras, a Região de Turismo
do Algarve (RTA) considera que o anúncio desta nova base é a manifestação de confiança e de crença
que o destino vai ser dos primeiros a recuperar quando as restrições às viagens, impostas pela
pandemia, forem levantadas. "É uma oportunidade que perseguíamos há alguns meses, em conjunto
com a ANA-Aeroportos e com a secretaria de Estado do Turismo, porque sabíamos que a grande
vantagem de termos uma base no território é ter um parceiro lado a lado", diz ao Dinheiro Vivo João
Fernandes, presidente da RTA.
 
Fruto da pandemia, várias transportadoras aéreas tiveram de reestruturar as suas operações e
encolheram nomeadamente o número de rotas. O responsável acredita que, ter uma base da easyJet
a partir da próxima primavera, é um "grande sinal de confiança e compromisso com o destino", além
de que é um reforço do investimento que mostra "que confiam que o Algarve será um dos pioneiros na
retoma já a partir de março. Além da capacidade instalada, que vai numa primeira fase garantir a
recuperação das ligações que continuamos a operar, vai conferir uma capacidade extra de flexibilizar
as nossas ligações aos mercados que estejam mais predispostos a viajar".
 
José Lopes, diretor da easyJet para a Portugal, na cerimónia em que foi feito o anúncio, defendeu
igualmente que este novo investimento é um sinal do compromisso com Portugal e deixou a porta
entreaberta a novas rotas para a base, ao salientar que este infraestrutura vai permitir à companhia
estar "atenta e aproveitar novas oportunidades que possam surgir no mercado".
 
100 postos de trabalho
 
A easyJet concluiu esta quarta-feira um acordo com as estruturas representativas dos trabalhadores o
que permite avançar em duas frentes, de acordo com José Lopes. Por um lado, lançar a base de Faro
e, por outro, evitar despedimentos em Portugal. A companhia aérea tem em curso um plano de
reestruturação que prevê nomeadamente uma diminuição do número de aviões - passando de 350
para 302 - e uma redução da força laboral em cerca de 30% à escala europeia.
 
Com a abertura da base em Faro vão ser criados 100 postos de trabalho diretos. O responsável da
empresa em Portugal explicou que "a prioridade é dar oportunidade a todos os que trabalham
connosco (...) se a sua vida pessoal assim o permitir, e for uma vantagem, terem a oportunidade para
pedir transferência para Faro. Será voluntário. Iremos também permitir a todos os nossos funcionários
easyJet, a oportunidade para transferirem-se para Faro".
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Assim, "os nossos empregados que estão nas nossas jurisdições e que estão a atravessar processos
de consulta para reestruturação são aqueles que terão primazia depois dos portugueses para
transferirem-se para preencher estas vagas. Se, no fim disto, não tivermos preenchido todas as vagas
iremos abrir um processo externo".
 
João Fernandes acrescenta ainda que a somar ao número de postos de trabalho há os indiretos, numa
altura em que o Algarve atravessa dias difíceis fruto da quebra do turismo, devido à pandemia.
"Apesar desse recrutamento interno - que é natural face a um processo de reestruturação que a
easyJet está a desenvolver - termos a capacidade de fixação de pessoal qualificado na região, e que se
abram portas na região para emprego qualificado, é uma grande vantagem. Estamos a falar apenas
do efeito direto no emprego porque há um efeito indireto nomeadamente quer nos serviços que
sempre são reforçados quando esta realidade acontece. Há uma cadeia de valor que é ativada".
 
A easyJet em 21 anos de atividade no Algarve foi responsável pelo transporte de 20 milhões de
passageiros. Com a base em Faro, e com a possibilidade futura de novas oportunidades para novos
destinos, estes números vão acelerar e ajudar a suportar a economia local. A maioria dos viajantes
que chega à região é para usufruir de alguns dias de férias e, mais pessoas, significa mais necessidade
de recursos humanos em várias áreas - desde a restauração, comércio, serviços passando pela
hotelaria e transportes.
 
Partilhe esta notícia
 
Ana Laranjeiro
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Base da easyJet em Faro cria cem empregos num "sinal de confiança e compromisso"
e abre porta a novos mercados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/10/2020

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Ana Laranjeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bd849ae5

 
Com a aviação civil e o turismo no centro da crise, a companhia aérea easyJet anunciou o lançamento
a partir de março de 2021 de uma base sazonal em Faro, o que criará cerca de uma centena de postos
de trabalho.
 
Mais de duas décadas após começar a fazer ligações a Faro, a easyJet prepara-se para lançar uma
base sazonal no aeroporto algarvio. A partir de março de 2021, a companhia aérea low-cost vai ter
uma base no sul do país com três aeronaves alocadas e prepara-se para criar cem postos de trabalho.
Numa altura em que a aviação civil atravessa uma das suas fases mais negras, a Região de Turismo
do Algarve (RTA) considera que o anúncio desta nova base é a manifestação de confiança e de crença
de que o destino vai ser dos primeiros a recuperar quando as restrições às viagens, impostas pela
pandemia, forem levantadas. "É uma oportunidade que perseguíamos há alguns meses, em conjunto
com a ANA - Aeroportos e com a Secretaria de Estado do Turismo, porque sabíamos que a grande
vantagem de termos uma base no território é ter um parceiro lado a lado", diz ao DN/Dinheiro Vivo
João Fernandes, presidente da RTA. Fruto da pandemia, várias transportadoras aéreas tiveram de
reestruturar as suas operações e encolheram nomeadamente o número de rotas. O responsável
acredita que ter uma base da easyJet a partir da próxima primavera é um "grande sinal de confiança e
compromisso com o destino", além de que é um reforço do investimento que mostra que "confiam que
o Algarve será um dos pioneiros na retoma já a partir de março. Além da capacidade instalada, que
vai numa primeira fase garantir a recuperação das ligações que continuamos a operar, vai conferir
uma capacidade extra de flexibilizar as nossas ligações aos mercados que estejam mais predispostos a
viajar". José Lopes, diretor da easyJet para a Portugal, na cerimónia em que foi feito o anúncio,
defendeu igualmente que este novo investimento é um sinal do compromisso com Portugal e deixou a
porta entreaberta a novas rotas para a base, ao salientar que esta infraestrutura vai permitir à
companhia estar "atenta e aproveitar novas oportunidades que possam surgir no mercado". A easyJet
concluiu nesta quarta-feira um acordo com as estruturas representativas dos trabalhadores, o que
permite avançar em duas frentes, de acordo com José Lopes. Por um lado, lançar a base de Faro e,
por outro, evitar despedimentos em Portugal. A companhia aérea tem em curso um plano de
reestruturação que prevê uma diminuição do número de aviões - passando de 350 para 302 - e uma
redução da força laboral em cerca de 30% à escala europeia. Com a abertura da base em Faro vão ser
criados cem postos de trabalho diretos. O responsável da empresa em Portugal explicou que "a
prioridade é dar oportunidade a todos os que trabalham connosco (...) se a sua vida pessoal assim o
permitir, e for uma vantagem, terem a oportunidade para pedir transferência para Faro. Será
voluntário. Iremos também permitir a todos os nossos funcionários easyJet a oportunidade para se
transferirem para Faro". Assim, "os nossos empregados que estão nas nossas jurisdições e que estão
a atravessar processos de consulta para reestruturação são aqueles que terão primazia depois dos
portugueses para se transferirem para preencher estas vagas. Se, no fim disto, não tivermos
preenchido todas as vagas, iremos abrir um processo externo". João Fernandes acrescenta ainda que,
a somar ao número de postos de trabalho, há os indiretos, numa altura em que o Algarve atravessa
dias difíceis fruto da quebra do turismo, devido à pandemia. "Apesar desse recrutamento interno - que
é natural face a um processo de reestruturação que a easyJet está a desenvolver -, termos a
capacidade de fixação de pessoal qualificado na região, e que se abram portas na região para
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emprego qualificado, é uma grande vantagem. Estamos a falar apenas do efeito direto no emprego,
porque há um efeito indireto, nomeadamente nos serviços que sempre são reforçados quando esta
realidade acontece. Há uma cadeia de valor que é ativada." A easyJet em 21 anos de atividade no
Algarve e foi responsável pelo transporte de 20 milhões de passageiros. Com a base em Faro, e com a
possibilidade futura de novas oportunidades para novos destinos, estes números vão acelerar e ajudar
a suportar a economia local. A maioria dos viajantes que chegam à região é para usufruir de alguns
dias de férias e mais pessoas significa mais necessidade de recursos humanos em várias áreas - desde
a restauração, comércio e serviços, passando pela hotelaria e pelos transportes. Ana Laranjeiro é
jornalista do Dinheiro Vivo No Diário de Notícias dezenas de jornalistas trabalham todos os dias para
fazer as notícias, as entrevistas, as reportagens e as análises que asseguram uma informação rigorosa
aos leitores. E é assim há mais de 150 anos, pois somos o jornal nacional mais antigo. Para
continuarmos a fazer este "serviço ao leitor", como escreveu o nosso fundador em 1864, precisamos
do seu apoio.
 
[Additional Text]:
Base da easyJet em Faro cria cem empregos num "sinal de confiança e compromisso" e abre porta a
novos
 
Ana Laranjeiro
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PORTUGAL e Espanha, à margem 
do duelo ibérico de Alvalade, for-
malizaram o protocolo de coope-

ração que visa a organização conjun-
ta do Mundial de futebol de 2030. Em 
boa hora foi tomada a decisão de pro-
por a Jangada de Pedra para acolher a 
competição mais importante da FIFA, 
na certeza de que, por um lado, a vitó-
ria desta candidatura  não é certa; mas, 
por outro, tem francas possibilidades 
de vingar e vale bem o esforço... 

Do ponto de vista do adepto do fu-
tebol, que aproveita os grandes even-
tos para um tipo de turismo que em 
2030 não deverá conhecer as limita-
ções com que hoje nos deparamos, a 
Península Ibérica é o destino perfeito: 
bons estádios e infraestruturas adja-
centes mais do que suficientes; estru-
turas viárias de primeiro mundo e dis-
tâncias relativamente curtas (de 
Barcelona a Faro são 1200 quilóme-
tros); capacidade hoteleira própria de 
dois países de turismo; gastronomia 
sem mácula; preços que, no contexto 
europeu, devem ser tidos como módi-
cos; e praias, muitas praias, para arre-
fecer o calor da competição. 

Os Governos de Portugal e Espanha, 
que deram luz verde a este projeto, de-
vem estar preparados para cumprir o 
caderno de encargos da FIFA (no nos-
so caso há de casar com as requalifi-
cações das ferrovias e a melhoria das 
condições hospitalares); e da FPF sabe-
-se que tem vocação e competência 
para se abalançar, com excelentes re-
sultados, a grandes projetos. 

O Mundial Ibérico de 2030 pode ser 
exatamente o que faz falta à economia 
do turismo, em ambos os países, tão 
afetada pela crise do Covid-19. O que 
justifica que se veja esta demanda 
como causa de interesse público.

O Campeonato  
do Mundo de 2030

Editorial
Por 

JOSÉ MANUEL DELGADO
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Reabilitação

Dezenas de estações ferroviá-
rias desactivadas vão ter uma

nova vida, no âmbito do novo Pro-
grama Revive Ferrovia, na se-
quência da assinatura do
protocolo de cooperação entre a
Turismo Fundos, em representa-
ção do Fundo Revive Natureza, e
a IP Património - Administração e
Gestão Imobiliária. A oficializa-
ção desta parceria decorreu no
final de Setembro, em Sousel, dis-
trito de Portalegre, numa das 30
estações ferroviárias desactivadas
e que será primeira a ser conces-
sionada.
As regiões Norte e do Alentejo
foram as seleccionadas para inte-
grarem este novo programa e que
visa a valorização de imóveis pú-
blicos devolutos inseridos em pa-
trimónio natural, através de

concurso público, para a sua re-
qualificação e reabertura no con-
texto de actividades económicas
relacionadas com o turismo.
O objectivo passa, ainda, “compa-

tibilizar a conservação, recupera-
ção e salvaguarda dos bens em
causa com novas utilizações, que
beneficiem as comunidades locais,
atraiam novos visitantes e fixem

O protocolo, assinado entre a Turismo Fundos e a IP Património, irá permitir a recuperação de 30 estações
ferroviárias desactivadas no Norte e no Alentejo e a sua concessão para uso turístico

Governo quer concessionar
para turismo estações
ferroviárias desactivadas

novos residentes”, refere em co-
municado o gabinete do ministro
da Economia e da Transição Digi-
tal.
Além dos edifícios de passageiros
das estações ferroviárias, poderão
também ser abrangidos pelo Re-
vive Ferrovia outros edifícios as-
sociados, tais como, cais cobertos,
armazéns, habitações e terrenos
adjacentes.
A IP Património gere os projectos
de valorização e rentabilização
dos bens integrantes do domínio
público ferroviário desde a con-
cepção até à sua utilização. Nas li-
nhas ferroviárias desactivadas, a
IP Património em parceria com
vários entidades já desenvolveu
vários projectos de requalificação
e valorização de edificado e terre-
nos anexos, em meio natural, pro-
movendo o desenvolvimento das
regiões, com projectos de cariz so-
cial, turismo e outras actividades,

Construir
www.construir.pt

D
.R
.

D
.R
.

A iniciativa foi apresentada junto à estação de Sousel, no distrito de Portalegre
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salvaguardando a preservação e
recuperação do seu edificado, e a
sustentabilidade socioeconómica
dos locais onde o mesmo se insere.
Criado através do Decreto-Lei n.º
161/2019, de 25 de Outubro, o
Fundo Revive Natureza é gerido
pela Turismo Fundos, que faz a
gestão global da rede de imóveis
do Estado, distribuídos de Norte a
Sul do país. O Fundo realiza a sua
actividade através da integração,
como activos, de direitos respei-
tantes a imóveis abrangidos por
regimes dos domínios públicos ou
privados do Estado, autarquias lo-
cais, institutos públicos ou de ou-
tras entidades e promove a
atribuição de direitos sobre os
imóveis a entidades públicas ou
privadas, com vista à sua requali-
ficação para fins turísticos ou ou-
tros com estes conexos, gerando
impacto económico na localidade
ou região onde se encontram.
Integrada no Ministério da Eco-
nomia e da Transição Digital, a TF
Turismo Fundos – SGOIC é uma
sociedade comercial constituída
em 1995, mediante uma parceria

entre o Turismo de Portugal, a
Caixa Geral de Depósitos e o Novo
Banco, responsável pela adminis-
tração, gestão e representação de
fundos imobiliários. Através dos

fundos sob sua gestão, a TF Tu-
rismo Fundos, adquire imóveis in-
tegrados no património das
empresas como forma de dotação
de recursos financeiros imediatos

às mesmas, para subsequente ar-
rendamento, normalmente acom-
panhada da opção ou obrigação
de recompra desses mesmos imó-
veis. �

Reabilitação

AS ‘LINHAS’ DO REVIVE

Se durante décadas a ferrovia era o meio de transporte privilegiado em Portugal e que ligava o Norte ao Sul,
o Este ao Oeste, a partir dos anos 90 o desinvestimento ou a utilização de outros meios de transportes alter-
nativos levou ao abandono de muitas das linhas ferroviárias e seus ramais. Espaços que deixaram de ter gente
e que, em muitos casos, levaram à desertificações de povoações que dependiam deste meio de transporte para
a sua economia. Na senda do programa Revive, estão agora 30 estações desactivadas, para já apenas no Ri-
batejo e Alentejo, que poderão ganhar novos usos ligados ao turismo. Veja aqui por poderão passar esses in-
vestimentos:
Ramal de Moura – Baleizão | Quintos | Ponte do Guadiana | Serpa Brinches | Pias
Linha Évora / Estremoz – Vimieiro | Ameixial
Linha Évora / Estremoz / Portalegre – Sousel
Ramal de Reguengos – Montoito
Ramal de Mora – Vale de Paio | Pavia | Cabeção
Ramal de Cáceres – Vale de Peso
Linha do Alentejo – Casével | Castro Verde – Almodôvar | Santa Vitória – Ervidel | Penedo Gordo
Linha do Alentejo – Traçado Primitivo – Represas | Santa Vitória – Ervidel
Linha do Sabor – Carviçais | Freixo de Espada à Cinta | Bruçó | Vilar do Rei | Mogadouro | Variz | Urrós
Ramal de Monção – Ganfei | Verdoejo | Senhora da Cabeça
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IMOBILIÁRIO

Vanguard tem
novo projecto
A promotora vai investir 25 milhões
de euros no empreendimento
'Terraços do Monte' , um edifício de
cinco pisos situado na zona da
Graça e assinado pelo atelier ARX.
Trata-se do primeiro projecto da
Vanguard no Centro Histórico da
capital PÁG. 24 - 26

ARQUITECTURA

Architect Your
Home reabilita
história em Oeiras
O Riverine reabilita um pedaço da
história em Paço D'Arcos. O
edifício é do séc. XIX mas as
linhas e as novas infraestruturas
transportam-no para o século XXI
PÁGS. 54-55

CONSTRUÇÃO

Governo apresenta
Revive para antigas
estações ferroviárias
As Estações Ferroviárias
desactivadas vão ter uma nova
vida, com a concessão a privados
para fins turísticos. Numa fase
inicial, há 30 antigas estações, no
Norte e no Alentejo,
PÁGS. 10-11

CONSTRUIR
O J O R N A L D E N E G Ó C I O S D A I N D Ú S T R I A D A C O N S T R U Ç Ã O

W W W . C O N S T R U I R . P T

01 Capa_fechado:Construir 2011 02/10/2020 20:45 Page 1
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Época turística 2020 foi a pior de sempre para o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/10/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=69809797

 
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) considera que época turística
2020, (abril a outubro), a que verdadeiramente conta para os resultados das empresas, apresenta os
piores resultados turísticos de sempre no Algarve .
 
Entre os meses de abril e outubro, o Algarve registou uma taxa média de ocupação de 27,5 por cento,
uma descida de 65,5 por cento, enquanto o volume de negócios baixou 68,7 por cento, face ao
período homólogo.
 
Assim, os hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve registaram, entre abril e outubro, menos
10,3 milhões de dormidas do que em 2019, tendo as receitas baixado 635,8 milhões de euros no
mesmo período.
 
Para estes resultados contribuíram, sobretudo, as quebras na procura dos principais mercados
externos, com realce para o nosso maior fornecedor de turistas, o Reino Unido -88,9 por cento,
traduzidas em menos 626 mil hóspedes e 3,8 milhões de dormidas.
 
Por outro lado, os mercados emissores mais importantes também apresentaram descidas assinaláveis
nos fluxos turísticos para o Algarve durante esta época turística, designadamente Alemanha -77,4 por
cento, Holanda 67,3 por cento, Irlanda -94,7 por cento e França -73,2 por cento.
 
Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA).
 
O tráfego de passageiros no Aeroporto de Faro, porta principal de entrada de turistas no Algarve,
apresenta uma descida de 82,5 por cento, menos 5,3 milhões de passageiros, sendo 2,8 milhões
oriundos do Reino Unido.
 
O mercado interno, nos meses de agosto e setembro, mostrou um comportamento notável, tendo
subido 32 por cento, ou seja, mais 615 mil dormidas e 143 mil hóspedes.
 
O mercado nacional representou 62,3 por cento das dormidas totais verificadas nos hotéis e
empreendimentos turísticos classificados oficialmente no Algarve, (3,07 milhões de um total de 4,9
milhões de dormidas até ao final do mês de Setembro).
 
Acresce que, no mesmo período de 2019, o Algarve havia registado 15,2 milhões de dormidas e 3,2
milhões de hóspedes nacionais e estrangeiros.
 
Cerca de 20 por cento dos empreendimentos turísticos permaneceram encerrados durante a época
turística, correspondendo a mais de 26 mil camas. As perspetivas apontam para que 70 por cento dos
estabelecimentos encerrem durante a próxima estação baixa (novembro a março).
 
O golfe turístico acompanhou, no essencial, o verificado nos estabelecimentos classificados
oficialmente, apresentando quebras da ordem dos 70 por cento, uma consequência direta da não
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existência de corredores aéreos com o Reino Unido, maior fornecedor de turistas de golfe ao longo do
ano.
 
O impacto no desemprego nos últimos meses tem sido enorme, (mais de 200 por cento), indo
acentuar-se a partir dos meses de outubro e novembro, atendendo à mais que previsível extinção de
postos de trabalho, uma consequência direta da falta de apoios ao emprego, através, nomeadamente,
de programas de formação de ativos nas empresas.
 
Os muitos fatores de incerteza que, todavia, permanecem, nomeadamente, a imposição de uma
quarentena a todas as pessoas entradas no Reino Unido, afetaram, fortemente, os resultados
económicos e empresariais do turismo do Algarve, deixando antever uma procura reduzida nos
próximos meses.
 
A instabilidade gerada pela pandemia ao nível do transporte aéreo e canais de comercialização e
distribuição de férias, por outro lado, não perspectivam um regresso à normalidade no curto/médio
prazos, tanto mais que ainda não é previsível uma cura ou vacina para a COVID-19.
 
Assim sendo,  é nossa convicção que a retoma será lenta e muito prolongada, estendendo-se ao longo
de vários anos, na justa medida em que o restabelecimento dos níveis de confiança junto dos
consumidores de férias não se encontra assegurado nem é previsível nos tempos mais próximos,
incluindo o receio em viajar que afeta o mundo em geral , considera a direção da AHETA em
comunicado enviado à imprensa.
 
Temos hoje uma percepção mais precisa e clara da dimensão da crise e do seu impacto na atividade
turística e na economia em geral, embora conscientes de que, após a pandemia o turismo vai
regressar de forma gradual e progressiva .
 
Para a AHETA, está em causa criar condições que permitam às empresas viáveis, suportar as
dificuldades financeiras e outras, mantendo os níveis de know-how, quer de empresas quer de
trabalhadores, de forma a responder eficaz e rapidamente às solicitações da procura na fase de
retoma. A perda destes ativos seria desastrosa para a economia do país em geral e do turismo em
particular.
 
Para isso, a AHETA considera, urgente e necessário, que o governo se ponha mais a par dos
acontecimentos, optando por uma estratégia de colaboração e cooperação ativa com o sector privado,
tendo em vista atuar por antecipação, ao invés de reagir demasiado tarde e/ou de forma desajustada
e desenquadrada dos problemas que o turismo do país e do Algarve vêm enfrentando.
 
Neste contexto, é de realçar que o governo esteve bem numa primeira fase, tendo tomado as medidas
que a situação impunha, mas tardou a perceber os impactos nas empresas hoteleiras e turísticas
resultantes do agravar da crise, sobretudo na maior e mais importante região turística portuguesa,
tomando medidas no pressuposto de uma retoma que não só não se verificou como não se vai
verificar no futuro próximo.
 
barlavento
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easyJet cria nova base em Faro e 100 postos de trabalho
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Início B1 easyJet cria nova base em Faro e 100 postos de trabalho
 
easyJet cria nova base em Faro e 100 postos de trabalho
 
Outubro 9, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e a secretária de Estado
do Turismo, Rita Marques, assistiram esta quinta-feira, à apresentação da nova base área da easyJet
em Faro, no Algarve.
 
A companhia área easyJet vai abrir uma nova base sazonal em Faro em Março de 2021, que permitirá
a realização de voos para 17 destinos internacionais, entre Março e Outubro de 2021.
 
Esta será a terceira base da empresa no país que acontece após a abertura de Lisboa, em 2012 - a
operar com cinco aviões - e do Porto, em 2015, com quatro aviões.
 
O investimento vai permitir a criação de cerca de 100 novos empregos directos no Algarve. Recorde-
se que actualmente a companhia aérea emprega cerca de 325 pessoas em Portugal, todos ao abrigo
de contratos locais e negociados com sindicatos portugueses do sector.
 
Na sessão de apresentação desta nova base, que decorreu em Lisboa, o ministro da Economia e da
Transição Digital, Pedro Siza Vieira, disse que este é um anúncio importante, sobretudo neste contexto
particular em que vivemos.
 
- Investir no sector do transporte aéreo numa altura em que ele atravessa, provavelmente, a maior
crise da história da aviação e do transporte aéreo, é um sinal de confiança no futuro. É um sinal da
capacidade de identificar oportunidades, afirmou o ministro.
 
Para Pedro Siza Vieira, a vontade de viajar, actualmente, é intensa e existe, pelo que a procura de
destinos turísticos regressará com uma força redobrada, assim que as restrições causadas pela Covid-
19 sejam levantadas.
 
O ministro destacou ainda o compromisso desta companhia área com Portugal que já tem mais de
duas décadas e que, ao longo do tempo, tem-se reforçado sistematicamente.
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Por sua vez, Rita Marques disse que o Governo tem feito um esforço extraordinário para transformar
as adversidades em oportunidades e a criação desta base aérea testemunha esse mesmo esforço,
para acrescentar que este novo investimento da easyJet vem confirmar que Portugal continua a ser
um local de destino turístico competitivo, capaz de atrair investimento estrangeiro e potenciador de
criação de postos de trabalho.
 
Na sua intervenção, Pedro Siza Vieira referiu ainda o programa de apoio do Estado ao sector turístico
 
- Estamos, por um lado, a procurar conter o impacto maior da crise que, de outra forma, já teria
destruído grande parte das empresas que operam neste sector mas também a tentar criar já as
sementes de uma retoma que pretendemos vigorosa, frisou o governante.
 
A campanha recentemente lançada pelo Turismo de Portugal, proporcionando descontos em
alojamento, restauração e animação turística, e o apoio à organização de eventos (a lançar
brevemente), no sentido de complementar as receitas em virtude das restrições à lotação que
existem, foram alguns dos exemplos enumerados por Siza Vieira.
 
Mais de 9 milhões de passageiros no último trimestre
 
easyJet transportou mais de 9 milhões de passageiros no último trimestre. Segundo o CEO, Johan
Lundgren, esta companhia aérea 'low cost' operou um programa disciplinado de voos durante o verão,
em simultâneo com o lançamento de um grande programa de reestruturação.
 
Com medidas de segurança reforçadas, em vigor em toda a sua operação, o que, conjuntamente com
a pontualidade de 94%, levou a uma alta satisfação dos clientes durante este período, destaca um
comunicado da transportadora aérea 'low-cost.
 
Entretanto, a companhia continua focada em gerar receita durante o Inverno, a fim de minimizar as
perdas de tesouraria durante a primeira metade do ano fiscal 2021 (Outubro a Março), tendo reunido
cerca de 2,6 mil milhões de euros em dinheiro desde o início da pandemia Covid-19 e está bem
posicionada para enfrentar o ambiente desafiador em curso e capitalizar com a recuperação, assim
que as restrições sobre as viagens, por parte dos governos, forem atenuadas, assinala o referido
comunicado.
 
Johan Lundgren sublinha que, durante este período, adoptámos uma abordagem muito prudente e
conservadora em relação à capacidade e este procedimento disciplinado veio a revelar-se melhor do
que o esperado no quarto trimestre e mantém-nos focados em operar voos lucrativos durante a época
de Inverno, a fim de minimizar perdas e 'cash burn' durante o primeiro semestre de 2021.
 
"Com base nas atuais restrições de viagens, esperamos voar cerca de 25% da capacidade programada
para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2021, (Outubro a Dezembro), mas mantemos a flexibilidade
para aumentar a mesma rapidamente se perspectivarmos que o regresso da procura e os níveis de
reservas antecipadas para o Verão de 2021 estão em linha com os dos anos anteriores, garante o CEO
da easyJet.
 
ULTIMA HORA: easyJet nomeia novo director-geral para o sul da Europa
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
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Pinterest
 
WhatsApp
 
Carolina Morgado
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AHETA faz o balanço da época Abril a Outubro
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Início B1 AHETA faz o balanço da época Abril a Outubro
 
AHETA faz o balanço da época Abril a Outubro
 
Outubro 9, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, AHETA, divulgou em comunicado
que a época turística, de Abril a Outubro, a que verdadeiramente conta para os resultados das
empresas, apresenta os piores resultados turísticos de sempre no Algarve
 
A AHETA explica que entre os meses de Abril e Outubro, o Algarve registou uma taxa média de
ocupação de 27,5%, uma descida de 65,5%, enquanto o volume de negócios baixou 68,7%, face ao
período homólogo.
 
Assim, os hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve registaram, entre Abril e Outubro, menos
10,3 milhões de dormidas do que em 2019, tendo as receitas baixado 635,8 milhões de euros no
mesmo período.
 
Segundo a maior associação hoteleira da região, para estes resultados contribuíram, sobretudo, as
quebras na procura dos principais mercados externos, com realce para o maior fornecedor de turistas
do Algarve, o Reino Unido (-88,9%), traduzidas em menos 626 mil hóspedes e 3,8 milhões de
dormidas.
 
Mas também os mercados emissores mais importantes apresentaram descidas assinaláveis nos fluxos
turísticos para o Algarve durante esta época turística, designadamente Alemanha ), Holanda (-
67,3%), Irlanda (-94,7%) e França -(73,2%).
 
Quanto ao tráfego de passageiros no aeroporto de Faro, apresenta uma descida de 82,5%, menos 5,3
milhões de passageiros, sendo 2,8 milhões oriundos do Reino Unido.
 
A AHETA salienta que o mercado interno, nos meses de Agosto e Setembro, mostrou um
comportamento notável, tendo subido 32%, ou seja, mais 615 mil dormidas e 143 mil hóspedes,
sendo que o mercado nacional representou 62,3% das dormidas totais verificadas nos hotéis e
empreendimentos turísticos classificados oficialmente no Algarve, (3,07 milhões de um total de 4,9
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milhões de dormidas até ao final do mês de Setembro).
 
De destacar que no período em causa, cerca de 20% dos empreendimentos turísticos permaneceram
encerrados durante a época turística, correspondendo a mais de 26 mil camas. As perspectivas
apontam para que 70% dos estabelecimentos encerrem durante a próxima estação baixa (Novembro a
Março).
 
O Golfe turístico acompanhou, no essencial, o verificado nos estabelecimentos classificados
oficialmente, apresentando quebras da ordem dos 70%, uma consequência directa da não existência
de corredores aéreos com o Reino Unido, também o maior fornecedor de turistas de golfe ao longo do
ano.
 
Face a esta situação, a AHETA ressalva que o Governo esteve bem numa primeira fase, tendo tomado
as medidas que a situação impunha, mas tardou a perceber os impactos nas empresas hoteleiras e
turísticas resultantes do agravar da crise, sobretudo na maior e mais importante região turística
portuguesa, tomando medidas no pressuposto de uma retoma que não só não se verificou como não
se vai verificar no futuro próximo.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Luís de Magalhães
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Conhecidos os finalistas dos Hospitality Education Awards 2020
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O formato de entrega de prémios ainda está em análise por parte da organização
 
Os Hospitality Education Awards - os prémios da formação turística organizados pela Associação
Fórum Turismo chegaram, na passada quinta feira, dia 30 de Setembro, aos finalistas das suas cinco
categorias: Melhor Projeto Educacional, Melhor Projeto de Inovação e Desenvolvimento (I&D), Melhor
Carreira de Docente no Ensino Profissional, Melhor Carreira de Docente no Ensino Superior e Melhor
Stakeholder.
 
Após a avaliação de várias candidaturas, o júri, composto pelo Turismo de Portugal I.P., a Associação
de Nacional de Escolas Profissionais (ANESPO), a Rede de Instituições Públicas do Ensino Superior
Politécnico com Cursos de Turismo (RIPTUR), o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e
a Organização Mundial do Turismo, chegou aos finalistas abaixo:
 
Melhor Projeto Educacional
- Fórum Estágios e Carreiras | Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa
- Oficina do Talent / Talent Spot | Rede de Escolas do Turismo de Portugal
- Festival de Cocktails do Oeste | Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste
- Oficinas de Turismo | Escola de Comércio do Porto
- Cozinhas do Mundo | INSIGNARE - Escola de Hotelaria de Fátima
 
Melhor Projeto de Inovação e Desenvolvimento (I&D)
- Rota Carmelita | INSIGNARE - Escola de Hotelaria de Fátima
- SMART FISH: Restauração Sustentável | Politécnico de Leiria - CITUR&MARE
- Linha de Apoio à comunidade surda e surdocegueira | Federação Mundial das Línguas Gestuais
- INN POWER | GMT Hospitality
- Madeira Specialist | ESHTE - APAVT - APMadeira
 
Melhor Carreira de Docente no Ensino Profissional
- Jorge Santos | Agrupamento de Escolas de Proença a Nova
- Fernando Manuel Marques Correia | Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste - Turismo de Portugal
- José Henrique Pimenta Varela Gomes | Escola de Hotelaria e Turismo do Porto
- Rita Raimundo | Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão
- Abílio de Jesus Nascimento Guerreiro | Escola de Hotelaria e Turismo de faro, Turismode Portugal
 
Melhor Carreira de Docente no Ensino Superior
- Nuno Alexandre Pereira Abranja | Instituto Superior de Ciências Educativas
- Cláudia Margarida Brito Ribeiro de Almeida | Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão,
H.T.
- Eduardo Moraes Sarmento Ferreira | Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
- Antónia de Jesus Henriques Correia | Universidade Europeia e Universidade do Algarve
- Nuno Miguel Castanheira Almeida | Polytechnic of Leiria
 
Melhor Stakeholder
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- Jupiter Lisboa Indústria Hoteleira, S.A.
- Turismo de Matosinhos/ Loja Interativa de Turismo de Matosinhos
- Pestana Hotels & Resorts
- Talenter
- Grupo Onyria
 
Como é habitual aos prémios, os vencedores de cada categoria são habitualmente conhecidos numa
gala de entrega de prémios presencial. No entanto, dadas às questões de saúde atuais a organização
está ainda em avaliações sobre qual o formato que os prémios vão assumir este ano.
 
Publituris
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RTP Madeira

 	Duração: 00:02:23

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 89001295
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COVID-19 na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e8f0b085-56e5-4593-8311-

be3eef8c14d9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Madeira pode deixar de pertencer aos corredores verdes da COVID-19 em breve. É o que acontece
se forem registados mais de 70 casos por semana, mesmo que sejam quase todos importados. O
presidente do IASaúde admite que esse é um cenário que pode vir a acontecer nos próximos dias.
Comentários de Herberto Jesus.

 
Repetições: RTP 3 - Telejornal Madeira , 2020-10-08 04:39
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-10-08 23:28
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-10-08 04:39
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Apoio Extraordinário à Retoma Progressiva da Atividade é tema de Webinar
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Sessão destina-se a micro, pequenas e médias empresas, e tem como objetivo reforçar os apoios aos
empregadores em maior dificuldade
 
Numa iniciativa promovida pelo Instituto de Segurança Social, IP - Centro Distrital de Faro, com o
apoio da Câmara Municipal de Loulé, irá decorrer amanhã, pelas 15:00, um webinar que visa divulgar
e esclarecer dúvidas acerca das novas medidas de apoio extraordinário à retoma progressiva da
atividade.
 
Esta sessão destina-se a micro, pequenas e médias empresas, e tem como objetivo reforçar os apoios
aos empregadores em maior dificuldade, alargar o acesso a mais empregadores e aumentar os apoios
complementares a empregadores e trabalhadores.
 
O ponto de partida desta iniciativa será o Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, legislação que,
numa conjuntura de crise económica provocada pela pandemia, cria o apoio extraordinário à retoma
progressiva de atividade em empresas em situação de crise económica com redução temporária do
período normal de trabalho.
 
No seguimento da adoção de um vasto leque de medidas excecionais, designadamente para proteger
o emprego, está plasmado neste documento um quadro de intervenções que garantam uma
progressiva estabilização nos planos económico e social e que serão abordadas nesta ação.
 
Ao apoiar esta iniciativa, o município de Loulé prossegue o trabalho que tem vindo a desenvolver junto
dos empresários para fazer face aos problemas e desafios que a crise de saúde pública trouxe ao setor
da economia.
 
Para além das duas entidades promotoras - o ISS IP - Centro Distrital de Faro e Autarquia de Loulé -,
participam nesta sessão a Delegação Regional do Instituto de Emprego e Formação Profissional, a
Região de Turismo do Algarve, o IAPMEI e a Comunidade Intermunicipal do Algarve - AMAL.
 
O webinar será transmitido em direto no canal Youtube da Câmara Municipal de Loulé.
 
Há 45 minutos
 
Beatriz Faria
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Jazz nas Adegas regressou 

O Jazz nas Adegas regressou nos dias 2 e 3 de outubro, na 
Quinta João Clara, em Alcantarilha, após-  a interrupção im-
posta pela atual pandemia. 

As próximas sessões terão o seguinte horário: 
10/out/20 1 17h00 1 Castelo de Silves 1 Al-Fanfare 
16/out/20 1 21h00 1 Quinta do Barranco Longo, Algoz 1 Juan 
Ignacio Botonero Quinteto 
17/out/20 1 17h001 Quinta do Barranco Longo, Algoz 1 Juan 
Ignacio Botonero Quinteto 
30/out/20 1 21h00 1 Marquês dos Vales, Lagoa 1 Edgar Ca-
ramelo Quarteto 
31/out/20 1 17h00 1 Marquês dos Vales, Lagoa 1 Edgar Ca-
ramelo Quarteto 

13/nov/20 1 21h00 1 Paxá Wincs, Silves 1 Chibanga Groovc 
14/nov/20 1 17h00 1 Paxá Wincs, Silves 1 Chibanga Groovc 
O Jazz nas Adegas é organizado pela Câmara Municipal de 
Silves c integra, mais uma vez, a programação cultural 365 
Algarve, contando com produção artística do Ginásio Clube 
de Faro. Trata-se de uma iniciativa que pretende dinamizar 
culturalmente os locais onde se produzem os Vinhos de Sil-
ves, numa simbiose entre o vinho, o seu produtor e a mú-
sica, proporcionando uma experiência única ao público, em 
locais pouco usuais para a apresentação de um concerto de 
Jazz. Procura, ainda, valorizar todo o património material e 
imaterial do concell-io, dando-o a conhecer através de uma 
experiênCia e um contacto diferente com o mesmo. 
Os ingressos têm um custo associado de 12 ouros (inclui, 
além do concerto, prova de vinhos do produtor, degustação 
de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e 
Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa 
de vinho), encontrando-se à venda na plataforma BOL em 
https://cmsilves.bol.pt/ ou num dos seguintes locais: FNAC, 
Worten, El Corte Inglés, CTT Correios, Pousadas da Juven-
tude, Quiosques Serveasy. O evento destina-se a maiores de 
18 anos. 
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365 Algarve traz durante o mês de outubro som, 
imagem, sabores e património algarvio 
O programa 365 Algarve não 

esmorece com o fim da época 
balnear. Em outubro, o ciclo de 
programação cultural que anima 
a região algarvia estreia uma ex-
posição de fotografia, mostra as 
últimas apresentações do Festival 
de Artes Performativas do Barla-
vento, alimenta as memórias com 
uma refeição tradicional e percorre 
os caminhos do património algarvio 
e da música desde o Sufi do norte 
da Índia ao Jazz de Nova Orleães. 

O ciclo de programação da 4.4 
edição do 365 Algarve parte de 
uma ideia de território enquanto 
paisagem à escala humana, que se 
pode percorrer a pé. Um conceito 
desde logo associado à Europa, um 
continente onde as ligações são fei-
tas à distância de uma caminhada, 
e que constitui o fio condutor desta 
edição: a profunda ligação humana 
ao território, quer física quer meta-
foricamente. 

São mais de 400 iniciativas 
culturais que o 365 Algarve promo-
ve por toda a região e que incluem 
mais de uma centena de concertos, 
cerca de 50 espetáculos de teatro 
e cerca de cem ações relacionadas 
com o património da região, entre 
outros eventos. 

A 1 de outubro estreia a expo-
sição de fotografia Resgate/Procura 
inserida na 6.8  edição do festival En-
contros do DeVIR. Esta exposição  

de fotografia de grande formato, 
apresentada no foyer do Teatro Mu-
nicipal de Faro, é um complemento 
e constitui uma outra forma de 
apresentar o projeto desenvolvido 
e apresentado in loco na ilha da 
Culatra, o qual cruza património 
(material/imaterial) e investigação 
mundialmente reconhecida, reali-
zada por equipas de investigadores 
da Universidade do Algarve que se 
debruçam sobre questões urgentes 
relativas à salvaguarda desta ilha. 

Até 4 de outubro ainda há muito 
para ver no Ventania - Festival de 
Artes Performativas do Barlavento. 
A 2 de outubro, pelas 20h, haverá 
uma sessão de Music & Food Expe-
rience entre o Auditório do Museu 
de Portimão e o restaurante FAINA. 
No mesmo dia, em Lagos, há uma 
nova apresentação da performance 
02 Oxigen que une as linguagens 
do teatro físico e das formas anima-
das. A 3 de outubro, em Portimão, 
a KALE - Companhia de Dança 
- apresenta a sua nova criação, Ter-
ras. E também no mesmo dia, em 
Lagoa, o público poderá assistir ao 
espetáculo de circo contemporâneo, 
Atempo. A 4 de outubro, em Lagos, 
um cruzamento entre instalação, 
arte pública e performance com 
Água, uma criação de André Braga 
e Cláudia Figueiredo, da compa-

 

nhia Circolando. 
O programa cultural Lavrar o  

Mar leva até Aljezur a música dos 
Amrat Hussain Brothers Trio. No 
sábado, 3 de outubro, haverá uma 
apresentação dedicada às crianças, 
onde se cantará, tocará e se conta-
rão histórias desta família secular. 
No domingo, 4 de outubro, os três 
irmãos originários de Jaipur, no 
Rajastão, convidam o público a 
descobrir a música clássica e o Sufi, 
do norte da Índia. Amrat Hussain, 
Teepu Khan e Sanjav Khan formam 
um ensemble raro, cuja herança 
musical, já com sete gerações de 
existência, lhes foi legada pelo seu 
pai e os seus avôs. 

A 17 de outubro, na aldeia de 
Querença, em Loulé, entre as 10h30 
e as 15h, o Festival da Comida 
Esquecida propõe um percurso 
gastronómico orientado seguido de 
uma refeição tradicional e anima-
ção diversa (música/ palavra/ his-
tória). Três menus diferentes, cada 
um deles dedicado às três grandes 
regiões algarvias, representadas no 
concelho de Loulé: Serra/ Barrocal/ 
Litoral. 

Na sua 4.° edição, o Jazz nas 
Adegas continua a proporcionar 
finais de tarde e noites verdadei-
ramente especiais que aliam con-
certos de jazz a provas de vinho 
e degustação de tapas feitas com 
produtos regionais. A 2 de outubro, 
pelas 21h, e a 3 de outubro pelas 
17h, na Quinta João Clara, em Al-

  

cantarilha, apresenta-se o Quarteto 
Luís Bastos com clássicos do jazz 
e da bossa nova. A 10 de outubro, 
pelas 17h, no Castelo de Silves, 
o coletivo de músicos Al-Fanfare 
conduz o público numa viagem so-
nora de Nova Orleães a Nova York. 
A 16 de outubro às 21h e a 17 de 
outubro às 17h, na Quinta do Bar-
ranco Longo, em Algoz, o quinteto 
de Juan Ignacio Botonero, músico 
altamente versátil, dá a conhecer 
a tradição do jazz e do fiamenco 
inspirada também na música tradi-
cional brasileira, cubana, africana e 
árabe. Por fim, a 30 de outubro, às 
21h, e a 31 de outubro, às 17h, na 
quinta Marquês do Vales, em La-
goa, o quarteto de Edgar Caramelo 
revisita o repertório de alguns dos 
mais interessantes compositores 
do jazz clássico e contemporâneo. 

A 4, 11, 18 e 25 de outubro, 
o Município de Lagoa propõe 
Percursos Performativos no Patri-
mónio, que partem da geografia 
do território concelhio e das suas 
paisagens urbanas, através do teatro 
e da música, para a exploração de 
quatro lugares: 

- 4 de outubro, 16h, Centro His-
tórico de Ferragudo: Lugar antigo, 
Ferragudo completa, em 2020, o 
quinto centenário da sua instituição 
pela carta de privilégios da Rainha 
D. Leonora "1520-2020: 500 anos 
do lugar de Ferragudo" constitui  

um períplo pelos seus cinco séculos 
de história. 

- 11 de outubro, 16h, Centro 
Histórico de Estômbar: Em Es-
tômbar, a performance "Figuras 
e famílias estombarenses" traz à 
memória pessoas e famílias com 
notável contributo para o progresso 
da terra. 

- 18 de outubro, 16h, Senhora da 
Rocha (Porches): Senhora da Rocha 
(Porches) é lugar emblemático e 
místico que encerra, na ermida 
erguida sobre o promontório, uma 
das mais remotas manifestações de 
religiosidade monoteísta na região, 
singularidade aludida em "Senhora 
da Rocha: a lenda e o lugar". 

- 25 de outubro, 16h, Centro 
Histórico de Lagoa: Em Lagoa, 
"A criação de um concelho" leva 
os participantes a locais e aconte-
cimentos que ajudam a explicar 
a cidade dos dias de hoje. A 4.° 
edição do 365 Algarve decorre 
até novembro de 2020 e o ciclo de 
programação parte de uma ideia 
de território enquanto paisagem 
à escala humana, que se pode 
percorrer a pé. Um conceito desde 
logo associado à Europa, um con-
tinente onde as ligações são feitas 
à distância de uma caminhada, e 
que constitui o fio condutor desta 
edição: a profunda ligação huma-
na ao território, quer física quer 
metaforicamente. O 
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Ryanair doa mais 250 mil euros 
para "Renaturalizar Monchique" 
A Ryanair fez, pelo segundo ano 

consecutivo, um donativo de 250 
mil euros para a renaturalização da 
serra de Monchique como parte da 
sua Iniciativa para Compensar as 
Emissões de Carbono, somando as-
sim 500 mil euros em contribuições 
para o projeto. O cheque foi entre-
gue no dia 29 de setembro, no Spa 
Resort Villa Termal das Caldas de 
Monchique, à Região de Turismo do 
Algarve, Grupo de Estudos de Or-
denamento do Território e Ambiente 
(GEOTA), Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas e Câma-
ra Municipal de Monchique 

Esta nova verba, que, à seme-
lhança do ano passado, foi obtida 
através dos donativos dos passa-
geiros, irá financiar a plantação 
de mais 75 mil árvores destruídas 
pelos incêndios de 2018 nesta 
zona algarvia. No primeiro ano 
do projeto foram plantadas 62 mil 
árvores autóctones e apoiados cerca 
de 90 proprietários. Espera-se que 
no futuro o conjunto das árvores 
plantadas possam ser responsáveis 
pelo sequestro de 1000 toneladas 
de carbono por ano. 

A Ryanair é a companhia aérea 
mais ecológica da Europa, ope-
rando a frota mais jovem e com as 
maiores taxas de ocupação e con-
sumo de combustível mais eficiente 
por passageiro. De igual modo, a 
Ryanair apresenta emissões de CO2 
líderes na indústria por passageiro-
-km, de apenas 66 gramas, um valor 
até 50% mais baixo do que as outras 
quatro grandes companhias aéreas 
europeias. 

A coordenação do projeto Re-

  

nature Monchique está a cargo do 
GEOTA. Tem como missão a defesa 
do ambiente e a promoção do de-
senvolvimento sustentável, segundo 
as vertentes da educação, da infor-
mação, da formação profissional, da 
reflexão e intervenção política, da 
cooperação para o desenvolvimen-
to e da realização de ações para a 
resolução de problemas ambientais 
específicos. 

Para Thornas Fowler, diretor 
de Sustentabilidade da Ryanair, a 
empresa "tem o prazer de renovar 
a parceria com Renature Monchi-
que. Estamos gratos pelo valioso 
contributo dos nossos clientes, 
que através das suas generosas 
contribuições de compensação 
pelas emissões de carbono, nos 
permite apoiar a recuperação dos 
habitats florestais devastados pelos 
incêndios florestais de Monchique, 
e ajudar a comunidade local afetada 
pelo desastre causado por estes trá-
gicos acontecimentos no Algarve. 
A Ryanair orgulha-se do trabalho 
desenvolvido durante o primeiro 
ano da iniciativa Renature Mon-
chique, graças à dedicação de todos 
os parceiros envolvidos. Estamos 
empenhados em minimizar o im-
pacto que o nosso negócio tem no 
ambiente e estamos satisfeitos por 
o nosso programa de compensação 
pelas emissões de carbono nos per-
mitir fazer excelentes progressos 
nos nossos objetivos climáticos, 
e apoiar projetos como Renature 
Monchique". 

Já João Dias Coelho, presidente 
do GEOTA, afirma que "a renova-
ção deste compromisso por parte da  

Ryanair possibilita-nos continuar 
a apoiar a recuperação de habitats 
florestais importantes e únicos nas 
áreas devastadas pelo incêndio 
de Monchique e a restaurar as 
paisagens culturais desta área, um 
importante destino turístico nacio-
nal e internacional. No primeiro 
ano do projeto foi possível apoiar 
cerca de 90 proprietários tendo sido 
plantadas 62 mil árvores. A nossa 
expectativa é elevar esse número 
até às 137 mil árvores em 2021. 
Congratulamo-nos assim que a 
Ryanair e os seus clientes nesta 
iniciativa continuem a apoiar esta 
iniciativa até 2021 especialmente no 
contexto que estamos a atravessar. 
A nossa missão vai ser continuar 
a devolver os habitats vitais a esta 
área, não apenas para as espécies 
que florescem nesses habitats, 
mas também na recuperação das 
matas, das florestas, que elevam a 
importância cultural deste local. 
Registamos que este apoio se tor-

  

nou fundamental para o projeto 
em causa, sendo de esperar que o 
Fundo Ambiental possa, no futuro 
próximo, também comparticipar 
neste esforço coletivo que o GEOTA 
tem a missão e coordena?'. 

"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, cujos habitats flo-
restais foram devastados pelo fogo 
em 2018. Congratulamo-nos com os 
donativos e com a oportunidade que 
criam no desenvolvimento susten-
tável da Natureza algarvia, adicio-
nando novas procuras turísticas pelo 
destino ao longo do ano e em todo o 
território. Sem a vontade de todas as 
partes envolvidas — GEOTA, ICNF. 
Município de Monchique e Turismo  

do Algarve, além da Ryanair — 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 princi-
pal destino de férias em Portugal", 
admite João Fernandes, presidente 
da Região de Turismo do Algarve. 

Por último, Rui André, pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Monchique, considera que "este 
projeto é a consolidação da cida-
dania participativa em favor da 
mudança e da defesa do Ambiente. 
Ao longo dos anos o homem foi 
alterando a paisagem de acordo com 
as suas necessidades. Hoje perce-
bemos todos, e da pior forma, que 
essas escolhas criaram um enorme 
desequilíbrio ambiental ao ponto 
dessa desordem ser responsável por 
catástrofes que põem ciclicamente 
à prova a nossa capacidade de resi-
liência e coloca também em risco 
o nosso património e também as 
nossas vidas. Este projeto constitui 
um valioso contributo no reequilí-
brio e na renaturalização de parte 
da nossa paisagem — e com ele, um 
reencontro com espécies e habitats 
autóctones, o que esperamos que 
possa também contribuir para um 
necessário redesenho da paisagem 
que temos em curso, assim como 
uma profunda reflexão sobre a nossa 
relação com a Natureza e o uso que 
fazemos dos seus recursos — da terra 
à água, das plantas ao próprio ar 
que respiramos. Obrigado a todos 
aqueles que têm contribuído para 
este projeto que hoje reforça a sua 
continuidade".0 

Página 28



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 15,16 x 2,90 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 88981237 30-09-2020

e 

34  

JORNAL de 
PUBLICAÇÕES 

PERIÓDICAS 

AUTORIZADOA CIRCULAR 
EM INVÓLUCRO FECHADO 

DE PLASTIC° OU PAPEL 
PODE ABRIR-SE PARA 
VERIFICAÇÃO POSTAL 

DE o97s201:1EURCMS 

 

dtcorreias 

TAXA PAGA 

    

MONCHIQU 
diretor JOSÉ M. SILVA HIRTADO edição 442 data 30/SF.r/2020 periodicidade MENSAL ano XXXV preço 1,20E 
APARTADO 40 8550-909 MONCHIQUE PORTUGAL tel. 282 911 300 iniredacso(rtgutiii.toin 

PORTUGAL 

PronTiolatte 

(
1
;
i
1S
t 

[b
, o

 

J CULTIVAI 
SitMOLOÇO. 

ISSN: 0874-5765 

José Gonçalo Silva , presidente da Junta de Freguesia de Monchique 

As Juntas de Freguesia "sentem intimamente a vida e os anseios 
dos indivíduos, das associações, dos movimentos..." p. 1 1 e 12 

a 

t• 

n e  

  

0 0 in 

    

         

        

g 

    

R.A 

  

       

         

   

^ 

411IP4a1.1*-

 

  

         

t 

        

o o llgarveitedfrittr"'Sífia 
uittssece.ai:fre .."om..5 rotas •  

HP*Iddi ttigtié rês dei 

Depois de medronho e água, 
agora também há vinho em Monchique p. 10 

Ryanair doa mais 250 mil euros 
para "Renaturalizar Monchique" p. 7 

COVID- 19: Monchique 
realiza testes 
serológicos p. 9 
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Algarve launches new Walking PathAlgarve launches new Walking PathAlgarve launches new Walking PathAlgarve launches new Walking PathAlgarve launches new Walking Path
G u i d eG u i d eG u i d eG u i d eG u i d e

The Algarve Tourism Board has launched a new
Walking Guide to promote the Algarve. The guide
contains 244 pages of long and short hikes throughout
the Algarve, summarised into 47 routes, from seaside
walks to mountain hikes. Turismo do Algarve said the aim
is to promote “rich natural and built heritage of the Algarve
and its landscape diversity”.
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Novo "Guia de Percursos Pedestres" 
Com percursos nas freguesias de Messines, 
Pêra e S. Marcos da Serra 

gula cli,  

percursos 
pedestres 

Onovo "Guia de 
Percursos Pedes-
tres" para desco-

brir o património natural 
do Algarve foi editado 
pelo Turismo do Algarve. 
Pensado para quem "preza 
o contacto com a Nature-
za e gosta de aventurar-se 
ao ar livre, em família ou 
com amigos, ou simples-
mente passear sozinho, 
por entre serras, bosques, 
dunas, falésias, lagos e 
rios", este guia propor 
47 percursos de pequena 
rota (com menos de 30 
km) e resumos de quatro 
percursos de grande rota 
(com mais de 30 km) exis-
tentes na região. 

Com cerca cerca de 240 páginas, 
também disponíveis em for-

 

mato digital, o guia é com-

 

posto por um conjunto 
de conteúdos detalhados, 
onde sobressaem as ima-
gens ilustrativas e mapas 
indicativos. Há ainda in-
formações úteis associa-
das a cada percurso, como 
a distância total a percor-
rer, a duração média e as 
características, mas tam-
bém a época aconselhada 
para fazer cada visita. Seja 
a desbravar caminhos de 
terra ou por troços empe-
drados ou em passadiços 
de madeira, onde se pode 
ser surpreendido por um 
coelho-bravo, encontrar 
um sapal ou um antigo 

moinho, são muitas as su-
gestões para os caminhantes,  

para que partam à descober-
ta e possam desfrutar de um 
agradável passeio a pé, pela 
região. 
Para as 47 pequenas rotas, o 
guia está organizado de acor-
do com cinco áreas: Costa 
Vicentina, Litoral Sul, Bar-
rocal, Serra e Guadiana. No 
final foram incluídos resu-
mos da Via Algarviana, Rota 
Vicentina, Grande Rota do 
Guadiana e Percurso Des-
coberta, as quatro grandes 
rotas. 
E é nas sugestões de peque-
na rota que encontramos os 
percursos existentes no con-
celho de Silves, nomeada-
mente o "Circuito Arqueo-
lógica da Vilarinha", em Vale  

Fuzeiros, na freguesia de São 
Bartolomeu de Messines; o 
"Percurso de Interpretação 
de Praia Grande", na fregue-
sia de Pêra; e o "Percurso do 
Lagoão", na freguesia de São 
Marcos da Serra. 
Para o presidente da Região 
do Turismo do Algarve, «a 
nossa aposta em promover 
o Turismo de Natureza tem 
sido promotora de uma ativi-
dade turística cada vez mais 
sustentável. No atual contex-
to, as atividades ao ar livre, 
praticadas individualmente 
ou em pequenos grupos, que 
decorrem em espaços na-
turais e que percorrem ter-
ritórios de baixa densidade, 
são também uma alternativa  

que atende às necessidades e 
preocupações de mutos nuis-
tas», conclui João Fernandes. 
O «Guia de Percursos Pedes-
tres do Algarve» foi editado 
no âmbito da candidatura 
Algarve Natural — Promoção 
e Valorização do Património 
Natural do Algarve, projeto 
cofinanciado pelo CRESC 
Algarve 2020 — Programa 
Operacional Regional do 
Algarve, e pode ser descarre-
gado gratuitamente no canal 
«Multimedia» do site visitai-
garve.pt 
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Turismo do Algarve edita Guia de Percursos Pedestres 
com 51 rotas, 3 delas em Monchique 

Para quem preza o contacto 
com a Natureza e gosta de aventu-
rar-se ao ar livre, em família ou com 
amigos, ou simplesmente passear 
sozinho, por entre serras, bosques, 
dunas, falésias, lagos e rios, o novo 
«Guia de Percursos Pedestres do 
Algarve», editado pelo Turismo 
do Algarve, será bastante útil. No 
total, são propostos 47 percursos 
de pequena rota (com menos de 30 
km 1 e resumos de quatro percursos 
de grande rota (com mais de 30 km) 
existentes na região. 

É uma nova edição da publica-
ção que leva à descoberta do riquís-
simo património natural e edificado 
do Algarve e da sua diversidade 
paisagística, cujas características 
especiais têm forte influência da  

proximidade ao mar Mediterrâ-
neo. Seja a desbravar caminhos de 
terra ou por troços empedrados ou 
em passadiços de madeira, onde 
se pode ser surpreendido por um 
coelho-bravo, encontrar um sapal 
ou um antigo moinho, são muitas 
as sugestões para os caminhantes, 
para que partam à descoberta e 
possam desfrutar de um agradável 
passeio a pé, pela região. Para tal, 
o guia deixa conselhos práticos, 
nomeadamente o tipo de vestuá-
rio e o equipamento que deve ser 
considerado. 

Com cerca de 240 páginas, 
também disponíveis em formato 
digital, o guia é composto por um 
conjunto de conteúdos detalhados, 
onde sobressaem as imagens ilus-

  

trativas e mapas indicativos. Há 
ainda informações úteis associadas 
a cada percurso, como a distância 
total a percorrer, a duração média 
e as características, mas também a 
época aconselhada para fazer cada 
visita. 

A seleção dos atuais 51 percur-
sos incluídos no guia, mais 14 do 
que na edição anterior, decorreu 
após inúmeras saídas de campo e 
avaliação de um conjunto de cri-
térios, nomeadamente a inclusão 
de, pelo menos, um percurso por 
concelho, o estado de conservação, 
a segurança, a existência de mate-
rial de divulgação, de painéis de 
informação e sinalética, a presença 
de valores naturais, paisagísticos e 
culturais relevantes, e a existência  

de singularidades. 
Para as 47 pequenas rotas, o 

guia está organizado de acordo 
com cinco áreas: Costa Vicentina, 
Litoral Sul, Barroca], Serra e Gua-
diana. No final foram incluídos 
resumos da Via Algarviana, Rota 
Vicentina, Grande Rota do Guadia-
na e Percurso Descoberta, as quatro 
grandes rotas. 

Para o presidente da Região 
do Turismo do Algarve. «a nossa 
aposta em promover o Turismo 
de Natureza tem sido promotora 
de uma atividade turística cada 
vez mais sustentável. No atual 
contexto, as atividades ao ar livre, 
praticadas individualmente ou em 
pequenos grupos, que decorrem em 
espaços naturais e que percorrem  

territórios de baixa densidade, são 
também uma alternativa que atende 
às necessidades e preocupações 
de muitos turistas», conclui João 
Fernandes. 

O «Guia de Percursos Pedes-
tres do Algarve» foi editado no 
âmbito da candidatura Algarve 
Natural — Promoção e Valorização 
do Património Natural do Algarve, 
projeto cofinanciado pelo CRESC 
Algarve 2020 — Programa Opera-
cional Regional do Algarve, e pode 
ser descarregado gratuitamente no 
canal «Multimédia» do site visi-
talgarve.pt. 

No concelho de Monchique 
estão previstos três trilhos: o das 
Cascatas, da Foia e dos Moinhos.CI 
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