
Clipping 2020-10-23



Revista de Imprensa

1. Turismo do Algarve investe no Parque Natural da Ria Formosa já a pensar na cogestão, Sul Informação
Online, 23/10/2020

1

2. Ave alvejada foi libertada, Correio da Manhã - Correio da Manhã - Algarve, 23/10/2020 4

3. Animais devolvidos à Natureza, CM TV - CM Jornal - 20h, 22/10/2020 5

4. Albufeira e Loulé lideram desemprego, Correio da Manhã - Correio da Manhã - Algarve, 23/10/2020 6

5. Fórmula 1 traz 30 milhões para Portugal, Negócios, 23/10/2020 7

6. ELIDÉRICO  VIEGAS,   PRESIDENTE    DA    AHETA,   EM    ENTREVISTA  AO  LITORALGARVE:
"FÓRMULA   1   E    MOTO  GP    SÃO   DOIS    EVENTOS,  CUJA   REALIZAÇÃO DEVE    SER     ASSEGURADA
   NOS    ANOS    VINDOUROS,    CASO    CONTRÁRIO     NÃO    PASSARÃO    DE    UMA    ESPÉCIE    DE
TI..., Litoralgarve Online, 23/10/2020

10

7. Governo prevê que Grande Prémio de F1 tenha impacto de 30 milhões de euros, Dinheiro Vivo Online,
23/10/2020

15

8. Vistos "Gold" e residentes não habituais: Matar a galinha dos ovos de ouro, ECO - Economia Online,
23/10/2020

16

9. Salvar o turismo, Jornal Económico Online (O), 23/10/2020 20

10. "Fórmula 1 é balão de oxigénio para o Algarve", Renascença Online, 23/10/2020 22

11. Impacto da pandemia na hotelaria, SIC - Jornal da Noite, 22/10/2020 24

12. Associação de Hotelaria classifica 2020 como um ano negro, RTP 3 - 18/20, 22/10/2020 25

13. Grande Prémio de Fórmula 1 de Portugal, RTP 1 - Portugal em Direto, 22/10/2020 26

14. Grande Prémio de Fórmula 1 de Portugal, TVI 24 - Notícias, 22/10/2020 27

15. Rota turística em carro eléctrico entre Andaluzia, Alentejo e Algarve, Diário Imobiliário Online,
22/10/2020

28

16. Super Bock Group e Fórum Turismo ideias para promover o Turismo de Natureza, Turismo.PT Online (O),
23/10/2020

30

17. Turismo do Algarve entregou ao ICNF equipamento para promover a Ria Formosa, Observador Online,
23/10/2020

32

18. Turismo do Algarve investa na valorização dos recursos naturais da região, Postal do Algarve Online,
22/10/2020

33

19. Turismo do Algarve entregou ao ICNF equipamento para promover Centro de Educação Ambiental de
Marim, Algarve Primeiro Online, 23/10/2020

35

20. TURISMO DO ALGARVE INVESTE NA VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS DA REGIÃO, Voz do
Algarve Online (A), 23/10/2020

37

21. Secretário de Estado libertou um milhafre-preto que recuperou no RIAS, Algarve Primeiro Online,
23/10/2020

39

#A1
#A1
#A1
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A10
#A10
#A10
#A10
#A10
#A15
#A15
#A15
#A16
#A16
#A16
#A20
#A20
#A22
#A22
#A24
#A24
#A25
#A25
#A26
#A26
#A27
#A27
#A28
#A28
#A28
#A30
#A30
#A30
#A32
#A32
#A32
#A33
#A33
#A33
#A35
#A35
#A35
#A37
#A37
#A37
#A39
#A39
#A39


22. Turismo do Algarve investe nos recursos naturais da região, Opção Turismo Online, 23/10/2020 40

23. Turismo do Algarve investe nos recursos naturais, Via Turista Online, 22/10/2020 41

#A40
#A40
#A41
#A41


A1 Turismo do Algarve investe no Parque Natural da Ria Formosa já a pensar na
cogestão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Hugo Lopes Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f5305b49

 
Região de Turismo ofereceu ao ICNF a nova sinalética direcional e informativa da Quinta de Marim e
mobiliário urbano para a zona de merendas da sede do Parque Natural da Ria Formosa
 
Para já, foi um investimento do Turismo do Algarve em mobiliário urbano e em nova sinalética para a
sede do Parque Natural da Ria Formosa. Mas a parceria entre a RTA e a direção regional do Instituto
de Conservação da Natureza ontem oficializada pode ser vista como um primeiro passo para um
modelo de cogestão desta área protegida, que há muito está a ser pensado e que também terá a
Câmara de Olhão como  parceiro fundamental .
 
Essa foi a mensagem deixada tanto por João Catarino, secretário de Estado da Conservação da
Natureza, como por João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, à margem da
assinatura do protocolo de cedência do equipamento de apoio para melhorar a experiência do visitante
do Centro de Educação Ambiental de Marim, que teve lugar ontem, na Quinta de Marim, a sede do
PNRF, em Olhão.
 
Ao abrigo do protocolo ontem assinado, a RTA cedeu ao ICNF mesas e bancos para a zona de
piquenique da Quinta de Marim, bem como nova sinalética direcional e informativa, que o Turismo do
Algarve adquiriu ao abrigo de uma candidatura ao projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa
de Cooperação INTERREG V-A.
 
À semelhança do que tinha sido já o investimento do ICNF em equipamentos análogos, este mobiliário
é muito resistente e é feito de plástico que seria enviado para aterro, por não ter condições de ser
reciclado , explicou João Fernandes, que, além de presidente da RTA, é engenheiro do ambiente.
 
Mas há empresas que trabalham estes materiais. Desta forma nós aumentamos o tempo de vida dos
equipamentos, tornamos a economia mais circular e reduzimos, obviamente, o impacto de utilização
destes recursos, nomeadamente o plástico , acrescentou.
 
João Fernandes - Foto: Hugo Rodrigues | Sul Informação
 
Todos os equipamentos daqui do parque de merendas, a sinalética e os painéis informativos são feitas
neste material. Esta é também uma forma de demonstrar que há ainda muitas formas para valorizar
os resíduos , ilustrou o responsável pelo Turismo do Algarve.
 
Quanto a uma aposta na valorização dos recursos naturais, é algo  que o Turismo do Algarve tem
vindo a desenvolver há anos .
 
Neste caso em concreto, nós estamos no coração da Ria Formosa, num espaço que é visitado por
dezenas de milhar de pessoas e que tem um potencial para ter mais visitas e, com isso, mais
recursos, de modo a melhorar, também, o próprio espaço , acrescentou o presidnete do Turismo do
Algarve.
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Este tipo de parcerias, afirmou o João Catarino,  são fundamentais  e representam  uma mudança de
paradigma, dentro do ICNF e da própria administração central .
 
No fundo, trata-se de  uma aproximação aos municípios e aos agentes locais, para, precisamente,
cada um fazer aquilo que melhor sabe fazer na valorização deste capital natural e destas áreas
protegidas .
 
Há aqui uma intenção de estudar em conjunto com a Câmara de Olhão um modelo de gestão para
esta quinta, à semelhança do que já temos noutras regiões do país , disse o secretário de Estado da
Conservação da Natureza, que defende que o município olhanense  pode ter e deve ter um papel mais
ativo na gestão deste espaço .
 
Para já,  ainda não existe uma proposta concreta  para formalizar a cogestão, mas  há essa vontade
da câmara há vários anos e há uma abertura do nosso lado .
 
Já temos outros locais onde isto funciona bem. Eu acho que faria todo o sentido a Câmara ter aqui um
papel mais ativo. Aliás, já o tem, só que não participando, obviamente, de uma forma oficial.
Gostaríamos de fazer de uma forma mesmo oficial , afirmou João Catarino, que, na sua deslocação à
Quinta de Marim, teve a oportunidade de libertar um milhafre recuperado no RIAS, depois de ter sido
atingido a tiro.
 
João Catarino - Foto: Hugo Rodrigues | Sul Informação
 
Quanto à cedência de equipamento, por parte da RTA, ao PNRF,  é um bom exemplo de como, com o
turismo, podemos valorizar, substancialmente, este espaço .
 
Eu julgo que o ICNF só sai valorizado e reforçado no seu papel enquanto autoridade florestal nacional
e autoridade da conservação da natureza nacional, ao ter estes parceiros na valorização destes
espaços , disse o membro do Governo.
 
Também João Fernandes considerou esta colaboração fulcral.
 
Há pelo menos dois anos que andamos a trabalhar num modelo de cogestão, onde a própria RTA
também é parceira , e onde a Câmara de Olhão desempenha  um lugar de destaque , ilustrou o
presidente do Turismo do Algarve.
 
Tudo isto simboliza um estado de maturidade que é muito importante. Por um lado, o ICNF percebe a
vantagem de valorizar o território através da sua visitação e do seu usufruto pelo humano, com
responsabilidade. Por outro, há as autarquias, que já têm uma consciência do que é o património
natural e do seu valor para residentes, visitantes e para a qualidade de vida no concelho , resumiu .
 
Há, ainda, o setor do turismo,  que reconhece nos parques naturais e no Turismo de Natureza uma
oportunidade de desenvolvimento .
 
Castelão Rodrigues, diretor regional do ICNF, agradece este reconhecimento e o investimento que o
acompanhou.
 
É extremamente importante para nós porque, felizmente, hoje vemos uma consciência muito mais
apurada pelas questões da conservação da natureza, para a biodiversidade ou para os ecossistemas ,
disse.
 
Castelão Rodrigues e João Fernandes - Foto: Hugo Rodrigues | Sul Informação
 
E, tendo em conta que é a RTA que faz  a divulgação do que é o turismo no Algarve , a colaboração
entre o ICNF e esta entidade assume ainda mais importância,  no sentido em que eles vão potenciar,
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também, este turismo na natureza, fazendo ver aos turistas que os valores naturais são para
preservar .
 
Quando nós temos um percurso devidamente sinalizado, as pessoas mantém-se no trilho e não vão
pisotear áreas adjacentes, provocando, com isso, a morte de plantas ou espantamento de pássaros ou
de outros seres vivos existentes nesses espaços , acrescentou o diretor regional do ICNF.
 
Quanto a uma futura cogestão do Centro Interpretativo da Quinta de Marim, Castelão Rodrigues vê-a
com bons olhos, até porque há muita coisa para fazer, na Quinta de Marim, que acaba por ser o cartão
de visita do PNRF.
Neste momento, já está em curso uma limpeza florestal, um investimento de cerca de 300 mil euros
que incide sobre vários espaços desta área protegida, financiado pelo fundo ambiental.
 
Fica a faltar a recuperação do edificado que nós aqui temos e que foi abandonado muito anos. A nossa
aposta para o ano é fazer a recuperação do edificado que a quinta tem , disse o responsável pelo
ICNF, na região alagrvia.
 
Aqui, a Câmara poderá ser um parceiro fundamental e ajudar na recuperação do cais de embarque
existente na quinta  e que neste momento não é utilizado, porque está degradado .
 
António Pina, que nunca escondeu a vontade de avançar para um modelo de cogestão da Quinta de
Marim, explicou que este é um espaço emblemático para a cidade e já o era antes de se tornar na
sede do PNRF.
 
As pessoas da minha geração e mais velhos já usufruíamos deste espaço antes dele se tornar no
Parque Natural e, por isso, é especial, para nós , ilustrou.
 
Todas estas melhorias são feitas a pensar nas mais de 30 mil pessoas que visitam o espaço - os que
pagam entrada, não são aqui contabilizados os municípes de Olhão, que têm entrada gratuita -, a
quem se tem de dar  condições de visitação, para que saiam daqui satisfeitos pela visita que fazem .
 
Fotos: Hugo Rodrigues | Sul Informação
 
Equipa da RTA
 
Equipa da RTA
 
Equipa do ICNF
 
João Catarino
 
Castelão Rodrigues
 
João Fernandes
 
João Fernandes
 
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
 
Hugo Rodrigues
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OLHÃO. REABILITADA NO RIAS 

Ave alvejada foi libertada 
Um milhafre-preto foi ontem 

de manhã devolvido à natureza, 
na ria Formosa, em Olhão, após 
ter sido reabilitado no RIAS -
Centro de Recuperação de Ani-
mais Selvagens. 

O animal tinha sido encontra-
do em Salir, tendo sido levado 
para o RIAS pela GNR de Loulé. 
O animal Unha duas fraturas  

antigas e terá sido alvejado com 
três projéteis disparados por 
uma caçadeira. 

No mesmo dia foi assinado um 
protocolo de cedência de équi-
pamentos para o Centro de 
Educação Ambiental de Marim, 
por parte da Região de Turismo 
do Algarve, como material in-

 

formativo e sinalética. O.S.G. Milhafre foi devolvido à natureza 

144.: 

' •  ' 
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CM TV

 	Duração: 00:02:28

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 89247965

 
22-10-2020 21:28

1 1 1

Animais devolvidos à Natureza

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=835d574a-187d-4367-adbc-

46757543a6fd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Mais de quatro animais em risco foram encaminhados para o Centro de Recuperação situado no
Parque Natural da Ria Formosa.
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ECONOMIA 

Turismo regista 
uma queda brutal 
devido à pandemia 

AUMENTO O  Registada uma subida de 157% em 
setembro, totalizando os 21 310 desempregados 

Albufeira 
e Loulé lideram 
desemprego 

Trabalhos na área da hotelaria foram os mais afetados em toda a região 

JOSÉ CARLOS EUSÉBIO 

O
Algarve voltou a registar, 
em setembro, o maior 
aumento de desemprego 

no País. Fm comparação com 
igual período cio ano passado, a 
subida atingiu os 157,5%. Os 
concelhos de Albufeira e Loulé 
foram os mais afetados. 
Segundo dados cto Instituto de 

Emprego e Formação Profissio-
nal (1EFP), no mês passado 
existiam 21310 desempregados 
no Algarve, o que significa mais 
13 0.34 do que em setembro de 
2019. Do conjunto de pessoas à 
procura de trabalho, 11 793 

PORMENORES 

32 inscritos em Alcoutim 
Alcoutim contava com 32 ins-
critos no IEFP. Os outros con-
celhos algarvios menos afeta-
das pelo desemprego eram 
Monchique (154) e Aljezur (167). 

Desemprego por idades 
A maior parte dos desemprega-
dos (9469) apresentava idades 
entre os 35 e os 54 anos. Exis-
tiam ainda 7458 pessoas com 
menos de 35 anos e 4383 com 
mais de 54 anos. 

eram mulheres e 9517 homens. 
Albufeira, o principal municí • 

pio turístico da região, concen -
trava o maior número de des - 
empregados, cifrando-se em 
3625. O segundo concelho mais  

afetado era Loulé, com 3554, 
seguido de Portimão, com 3332, 
e Faro, com 2518. Estes conte -
lhos concentram mais de meta-
de cio número de desemprega -
dos inscritos na região. •  

Cl Desde o início da pandemia 
que o desemprego disparou 
no Algarve devido à brutal 
quebra na procura turística 
por parte dos mercados ex -
ternos, corno o Reino Unido, 
Irlanda e Alemanha. Segundo 
a Associação dos Hotéis e Em-
preendimentos Turísticos do 
Algarve, no mês passado a 
taxa de ocupação por quarto 
foi de apenas 49,6%, o que re-
presenta uma diminuição de 
43% em relação a igual perío-
do de 2019. Todos os merca-
dos turísticos caíram, com 
exceção do português. o 

Turistas foram menos este ano 
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O Autódromo Internacional de Portimão vai receber de sexta a domingo o Grande Prémio de Fórmula 1. 

DESPORTO 

Governo prevê impacto 
de 30 milhões com Fl 
O Algarve vai receber mais de 30 mil pessoas no âmbito do Grande Prémio de Fórmula 1, 
evento que deverá ser acompanhado por 471 milhões de pessoas em todo o mundo 
e que o Governo estima que tenha um impacto direto de, pelo menos, 30 milhões de euros. 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelarelvas@negocios.pt 

O
Algarve prepara-se 
para servir de palco 
ao Grande Prémio 
de Fórmula 1, 24 
anos depois da últi-

ma corrida disputada no país, no 
Autódromo do Estoril. Entre 
equipas, espectadores e comuni-

  

cação social, serão mais de 30 mil 
pessoas que irão passar pela região 
este fim de semana, num evento 
que o Governo acredita que terá 
um impacto económico de, pelo 
menos, 30 milhões de euros. Há 
estimativas a apontar para um va-
lor mais elevado, mas, para o setor 
turístico da região, mais do que 
este ano, importa assegurar o 
evento para os anos seguintes. 

São três dias de prova, de sex-
ta-feira a domingo, no Autódro-
mo Internacional do Algarve, em 
Portimão. Em ano de pandemia,  

o aparato será menor: a lotação 
está limitada a um terço da capa-
cidade do recinto, que tem cerca 
de 90 mil lugares, pelo que a pro-
va vai contar com um máximo de 
27.500 pessoas na assistência. 
Este número será alcançado, ten-
do em conta que, no último fim de 
semana, antes de ser conhecida a 
lotação máxima que foi fixada por 
despacho do Governo, já tinham 
sido vendidos cerca de 30 mil bi-
lhetes (alguns dos quais serão 
reembolsados). 

Para além dos espectadores,  

são esperadas mais cerca de oito 
mil pessoas associadas ao evento, 
entre as dez equipas participantes, 
patrocinadores e jornalistas. 

Assim, e apesar das limitações, 
há expectativas positivas para o 
evento, que contou com um inves-
timento público na ordem de 1,5 
milhões de euros, para repavi-
mentar o autódromo. "Acredita-
mos que o impacto financeiro 
mesmo atingirá, no mínimo, 30 
milhões de euros, o que inclui re-
ceitas provenientes de alojamen-
to, alimentação e agências de via-

  

geras de todos aqueles que assisti-
rão presencialmente à prova", 
adianta a secretária de Estado do 
Tbrismo, Rita Marques, em decla-
rações ao Negócios. 

Paulo Reis Mourão, professor 
de Economia na Universidade do 
Minho e especialista em econo-
mia do desporto, estima que o im-
pacto direto possa superar esses 
valores, situando-se entre 30 e 50 
milhões, num período de um ano 
e meio até dois anos após a prova. 
Já o impacto indireto, que consi-
dera também o emprego criado, 
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O impacto principal 
é o que resulta 
da enorme 
cobertura mediática 
internacional que 
o evento vai ter. Há 
um desafio enorme, 
que é garantir que a 
Fl tem continuidade 
nos anos seguintes. 

ELIDÉRICO VIEGAS 
Presidente da AHETA 

A redução 
do público para 
um terço implica 
uma redução 
proporcional do 
impacto económico. 

PAULO REIS MOURÃO 
Professor de Economia 
da universidade do Minho 

99 
do a AHETA, entre abril e ou-
tubro deste ano, a época turís-
tica no Algarve, a região regis-
tou uma taxa média de ocupa-
ção de 27,5%, o que represen-
ta uma quebra superior a 65%, 
enquanto as receitas derrapa-
ram quase 69%. "Neste perío-
do, deixámos de faturar quase 
640 milhões de euros, para o 
total de faturação anual de 
1.250 milhões que tivemos em 
2019. São os piores resultados 
turísticos de sempre no Algar-
ve", diz Elidérico Viegas. A ten-
dência será para piorar: consi-
derando as perspetivas para o 
último trimestre, as perdas no 
conjunto do ano deverão tota-
lizar 800 milhões de euros. 

Depois do evento, acres-
centa, "há um desafio enorme, 
que é garantir que a Fórmula 1 
terá continuidade, nos anos se-
guintes, em Portugal". 

Sobre esta questão, a secre-
tária de Estado do Turismo 
adianta apenas que o Governo 
irá avaliar os resultados desta 
edição e que será em função 
dos mesmos que decidirá se 
procurará, ou não, trazer a pro-
va de novo para Portugal. ei 

NÚMEROS 

471 milhões 
de olhos postos 
no Algarve 

O Grande Prémio de Fórmula 1 traz 

mais de 30 mil pessoas ao Algarve, 

mas o impacto será bem maior do que 

esse. A organização espera que 471 

milhões de pessoas assistam à prova, 

que decorre até domingo. 

30 
IMPACTO ECONÓMICO 
0 Governo prevê 

que a prova tenha 
um impacto económico 

direto de, pelo menos, 
30 milhões de euros. 

27.500 
LOTAÇÃO 
A lotação máxima 

será de um terço 

da capacidade do 
Autódromo do Algarve, 

ou seja, 27.500 pessoas. 

471 
ESPECTADORES 
A organização do 
Grande Prémio estima 
que 471 milhões 

de pessoas assistam 

à prova pela televisão. 

1,5 
INVESTIMENTO 
0 Turismo de Portugal 
concedeu um apoio 
não reembolsável de 1,5 
milhões de euros para 
repavimentar a pista. 

O Grande Prémio de FI, traz 
"uma projeção mediática 
imensa" e cabe ao Algarve 
"capitalizar" este efeito, diz 
Rita Marques. 

Qual foi o investimento 
público para a realização 
desta prova? 
O Turismo de Portugal 

apoiou esta edição da Fl com 
um montante não reembol-
sável de 1,5 milhões euros, 
que resulta da orçamentação 
efetuada para a repavimen-
tação do autódromo. 

Qual o impacto económi-
co esperado? 
Este é um evento global 

que vai para além da prova 
em si e é, por isso, muito im-
portante que o destino anfi-
trião o saiba capitalizar. A F1 
em Portugal suscita uma pro-
jeção mediática imensa em 
meios de comunicação social 
internacional e dá um contri-
buto enorme para a notorie-
dade e posicionamento de 
Portugal enquanto destino 
turístico. Contribui para a di-
namização da economia local 
e para a redução da sazona-
lidade do Algarve. Acredita-
mos que o impacto financei-
ro atingirá, no mínimo, 30 mi-
lhões de euros, o que inclui 
receitas de alojamento, ali-
mentação e agências de via-
gens de todos os que assisti-
rão presencialmente à prova. 

Como se divide o impacto? 
O impacto direto prende-se 

com as receitas turísticas de-
correntes da presença física 
dos que participam no even-
to. Os impactos indiretos são 

66 
Este é um evento 
global que vai 
para além da 
prova em si e é, 
por isso, muito 
importante que 
o destino anfitrião 
o saiba capitalizar. 

99 
manifestamente superiores, 
atendendo a que esta é uma 
das modalidades desportivas 
mais mediáticas globalmen-
te. Os dados da organização 
apontam para uma audiência 
de 471 milhões de pessoas, só 
via televisão e com impacto 
em cerca de 200 mercados. 

Vão procurar que esta 
prova continue em Portu-

 

gal nos próximos anos? 
Demos tudo para chegar 

até aqui, há que celebrar esta 
edição! Estamos inteiramen-
te comprometidos em garan-
tir o sucesso desta prova. De-
pois desta edição, avaliare-
mos os resultados e ajuizare-
mos quanto às próximas ven-
turas, sendo certo que esta 
Secretaria de Estado e o Tu-
rismo de Portugal sempre 
trabalharam para viabilizar 
projetos ambiciosos. • 

!#: . 

PERGUNTAS A 
RITA MARQUES 
Secretária de Estado 
do Turismo 

"Fl dá contributo 
enorme para a 
notoriedade de Portugal" 

rendimento adicional, receitas 
fiscais, efeito multiplicador e 
promocional, poderá totalizar 
outros 40 a 50 milhões. 

"Obviamente a redução do 
público para um terço compor-
ta uma redução destes impac-
tos (sensivelmente proporcio-
nal), sobretudo no montante 
estimado para impacto direto", 
ressalva. 

Região quer manter prova 
Seja como for, para os opera-
dores turísticos da região, °im-
pacto imediato desta prova não 
é o fator mais importante. 

"O impacto principal da 
Fórmula 1 é o que resulta da 
enorme cobertura mediática in-
ternacional que o evento vai 
ter", comenta Elidérico Viegas, 
presidente da Associação dos 
Hotéise Empreendimentos Th-
rísticos do Algarve (AHETA). 
Os números são claros: a orga-
nização do Grande Prémio es-
pera que 471 milhões de pes-
soas sigam a prova. 

Esse é um número que os 
operadores turísticos esperam 
que ajude a mitigar o impacto 
da pandemia na região. Segun-
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ELIDÉRICO  VIEGAS,   PRESIDENTE    DA    AHETA,   EM    ENTREVISTA  AO
LITORALGARVE:    "FÓRMULA   1   E    MOTO  GP    SÃO   DOIS    EVENTOS,  CUJA
REALIZAÇÃO DEVE    SER     ASSEGURADA    NOS    ANOS    VINDOUROS,    CASO
CONTRÁRIO     NÃO    PASSARÃO    DE    UMA    ESPÉCIE    DE    TI...
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2020

Meio: Litoralgarve Online Autores: José Manuel Oliveira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=918fa236

 
"AS   EQUIPAS    TENDERÃO    A   FAZER    REFEIÇÕES   NOS   HOTÉIS,   ENQUANTO   OS
ESPETADORES    IRÃO    OPTAR    PELO    ALOJAMENTO    E    PEQUENO-ALMOÇO.    SABEMOS    QUE
  ALGUNS   HOTÉIS    IRÃO    ENCERRAR     A    SEGUIR     AO    FINAL    DA    PROVA"
 
"O   MERCADO    INTERNO    FOI     O    ÚNICO     QUE    REGISTOU     UMA    SUBIDA
RELATIVAMENTE AO    ANO  ANTERIOR   -   32,5    POR     CENTO"
 
"É     PRECISO     TER    PRESENTE     QUE    CERCA DE     20    POR     CENTO     DOS
ESTABELECIMENTOS     NÃO    CHEGARAM     A     REABRIR     DURANTE     A     ÉPOCA
TURÍSTICA"
 
"MAIS     UNIDADES    HOTELEIRAS    E    EMPREENDIMENTOS     TURÍSTICOS    VÃO    ENCERRAR
DE    NOVEMBRO   A    ABRIL,    À     VOLTA    DE   70    POR    CENTO"
 
"AS     ESTIMATIVAS     APONTAM    PARA   QUE,   EM   2020,   AS    RECEITAS     DOS    HOTÉIS     E
    EMPREENDIMENTOS     TURÍSTICOS    BAIXEM     CERCA DE     800     MILHÕES     DE    EUROS"
 
"TUDO    INDICA    QUE,    À    SEMELHANÇA     DO     QUE     SE    VERIFICOU     DURANTE     A
ÉPOCA     TURÍSTICA,    O    MERCADO     INTERNO   VIRÁ     EM     FORÇA PARA     O ALGARVE NO
 FIM     DE     ANO"
 
"A Fórmula 1 gera importantes fluxos turísticos fora da época  alta, funcionando como um evento
âncora no esbatimento da nossa maior fragilidade -  a sazonalidade", reconhece, em entrevista ao
Litoralgarve, o presidente da Direção da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, numa altura em que a maior ocupação contempla as unidades
situadas no concelho de Portimão, onde se disputa o Grande Prémio de Portugal da prova rainha do
desporto automóvel a nível mundial.  Mais de 60 por cento dos clientes são portugueses, a que se
juntarão, nomeadamente, espanhóis e franceses. Ao contrário das perspetivas iniciais, não virão
muitos britânicos devido às restrições impostas no Reino Unido, designadamente para quem viaja
desde o Algarve. "A nossa diplomacia económica voltou a não funcionar", lamenta Elidérico Viegas,
apontando o dedo à "visão centralista de Lisboa", numa alusão ao  Ministério dos Negócios
Estrangeiros, tutelado pelo socialista Augusto Santos Silva.
 
Litoralgarve - Que impacto terá no sector hoteleiro e do turismo da região algarvia, em geral, o
Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 a realizar no Autódromo Internacional do Algarve, no
concelho de Portimão, de 23 a 25 de Outubro de 2020?
 
Elidérico Viegas - O principal impacto da Fórmula 1 é o que resulta da enorme cobertura mediática
internacional do evento. E isto porque, num ano atípico, como o que estamos a viver, os fluxos de
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turistas serão muito reduzidos, quer por parte de nacionais, quer sobretudo de estrangeiros,
atendendo às limitações impostas pelas autoridades de saúde quanto ao número de espetadores
permitido e às restrições existentes nos países de origem dos turistas, nomeadamente no Reino Unido.
 
Neste sentido, importa garantir a continuidade da prova nos anos vindouros, uma vez que que, como
é sabido, para além de um meio privilegiado de promoção e divulgação turística da região, a Fórmula
1 gera importantes fluxos turísticos fora da época alta, funcionando como um evento âncora no
esbatimento da nossa maior fragilidade - a sazonalidade.
 
"HÁ     HOTÉIS     COM     TAXAS     DE     OCUPAÇÃO ELEVADAS,    ESPECIALMENTE NA     ZONA
DO     AUTÓDROMO     (PORTIMÃO/ ALVOR),   SOBRETUDO     AQUELES  QUE     ACOMODAM     AS
EQUIPAS     QUE     PARTICIPAM     NA     PROVA. MAIS     DE     60     POR CENTO     DOS
CLIENTES SÃO PORTUGUESES"
 
Litoragarve - Há hotéis cheios? Onde? E de onde vêm esses clientes?
 
Elidérico Viegas - Há hotéis com taxas de ocupação elevadas, especialmente na zona do autódromo
(Portimão/Alvor), sobretudo aqueles que acomodam as equipas que participam na prova. Mais de  60
por cento dos clientes são portugueses. De outros países vêm, nomeadamente, de Espanha e França.
Era para vir um grande número de turistas de Inglaterra, mas devido à situação atual, com as
medidas impostas pelas autoridades de saúde e as restrições no Reino Unido, optaram por não viajar
até ao Algarve.
 
Litoralgarve - Quanto custa, em média, uma estadia numa unidade turística?
 
Elidérico Viegas - Os preços variam em função das condições contratadas, havendo opções para
alojamento e pequeno almoço e tudo incluído.
 
(n. d. r - nomeadamente  de  84 euros, 94  e 111  a   171  euros por dia, entre outros preços)
 
As equipas tenderão a fazer as refeições nos hotéis, enquanto os espetadores irão optar mais pelo
alojamento e pequeno almoço.
 
Sabemos que alguns hotéis irão encerrar a seguir ao final da prova.
 
Litoralgarve - Em face da pandemia da Covid-19, quais as medidas adotadas nessas unidades para
evitar ajuntamentos? Há restrições, condicionalismos, na circulação dos clientes e no acesso,
nomeadamente a bares e restaurantes?
 
Elidérico Viegas - Todos os hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve dispõem de Planos de
Contingência e Manuais de Boas Práticas, cuja aplicação se vem revelando muito eficaz no combate à
pandemia. Os hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve constituem um exemplo a seguir nesta
matéria.
 
Litoralgarve - E como encara as restrições impostas nos estabelecimentos de diversão noturna noutras
zonas, designadamente ao nível de horários, com o encerramento mais cedo?
 
Eidérico Viegas  - As restrições impostas nestes estabelecimentos são as que decorrem das medidas
aprovadas sobre esta matéria e deverão ser cumpridas na íntegra. A afluência reduzida resulta de
outros fatores que não das restrições impostas.
 
Elidérico Viegas - Que alertas gostaria de deixar na semana em que o Algarve recebe o Grande Prémio
de Portugal de Fórmula 1?
 
Elidérico Viegas - O Algarve está especialmente vocacionado para receber eventos desta natureza,
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dispondo de um conjunto de infraestruturas e equipamentos capazes de responder às solicitações da
procura. Neste contexto, compete às entidades competentes nestas áreas garantir a continuidade da
prova nos anos seguintes.
 
Litoralgarve - Qual é a sua expectativa para o Moto GP de Portugal, de 20 a 22 de Novembro? Já
existem reservas nos hotéis? De onde vêm os visitantes? Que impacto poderá ter este evento em
termos económicos na região?
 
Elidérico Viegas - Salvaguardadas as devidas distâncias, a Moto GP não será muito diferente da
Fórmula 1. Trata-se de dois eventos, cuja realização deve ser assegurada nos anos vindouros, caso
contrário não passarão de uma espécie de tiro no escuro.
 
O número de visitantes, designadamente estrangeiros, será também muito reduzido, atendendo às
circunstâncias que estamos a atravessar.
 
Assim sendo, a procura nos hotéis vai centrar-se muito nas equipas e nas pessoas que gravitam em
torno destas provas, nomeadamente comunicação social, 'sponsors', etc.
 
"OS     BRITÂNICOS     BAIXARAM     88,9     POR     CENTO,     O CORRESPONDENTE   A   626   MIL
HÓSPEDES   E     3,8     MILHÕES DE     DORMIDAS"     (...)    "A  NOSSA  DIPLOMACIA
ECONÓMICA VOLTOU A  NÃO FUNCIONAR. TAMBÉM AQUI,     E  MAIS   UMA    VEZ, O ALGARVE
ACABOU     PREJUDICADO  PELA     VISÃO     CENTRALISTA DE     LISBOA"
 
Litoralgarve - Que balanço faz sobre a época turística no Algarve? Quanto perderam os hotéis e
empreendimentos turísticos devido à Covid-19?
 
Elidérico Viegas - A época revela os piores resultados turísticos de sempre no Algarve. As receitas
diminuíram 635,8 milhões de euros e as dormidas baixaram 10,3 milhões, apenas neste período. As
estimativas apontam para que, em 2020, as receitas diretas dos hotéis e empreendimentos turísticos
baixem cerca de 800 milhões de euros. A faturação direta anual dos hotéis e empreendimentos
turísticos do Algarve rondou, em 2019, os 1.250 milhões de euros.
 
Litoralgarve - Qual o impacto da perda de clientes britânicos? E como avalia a decisão do governo
inglês ao impor quarentena, no regresso ao país, aos turistas provenientes, nomeadamente do
Algarve?
 
Elidérico Viegas - Os britânicos baixaram 88,9%, o correspondente a 626 mil hóspedes e 3,8 milhões
de dormidas. É verdade que, no que ao Algarve diz respeito, a medida foi profundamente injusta, uma
vez que o Algarve ficou, praticamente, fora da pandemia. Mas, por outro lado, temos de reconhecer
que os nossos responsáveis, designadamente o governo não soube fazer valer os nossos pontos de
vista junto das autoridades britânicas. A nossa diplomacia económica voltou a não funcionar. Também
aqui, e mais uma vez, o Algarve acabou prejudicado pela visão centralista de Lisboa.
 
Litoralgarve - Como tem estado o mercado português? E quanto a outros mercados, como tem sido a
evolução?
 
Elidérico Viegas - O mercado interno foi o único que registou uma subida relativamente ao ano
anterior (+32%). Todos os mercados externos registam descidas muito substantivas, superiores a
50%. Esta situação mantém-se inalterada e, infelizmente, não se vai alterar no futuro próximo.
 
"O   AUMENTO DO    DESEMPREGO, FACE   AO PERÍODO     HOMÓLOGO, RONDA     OS     2OO    POR
   CENTO"
 
Litoralgarve - Quantos trabalhadores foram dispensados dos hotéis e empreendimentos turísticos por
causa desta crise?
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Elidérico Viegas - Os números do desemprego atingiram níveis nunca alcançados na região, indo
agravar-se no próximo futuro, na medida em que muitas empresas vão proceder à extinção de postos
de trabalho, confrontadas com diminuições anormais na procura, bem como com a falta de apoios ao
emprego, através, nomeadamente, de programas de formação de ativos nas empresas.
 
O aumento do desemprego, face ao período homólogo, ronda os 200 por cento.
 
Litoralgarve - Que apoios receberam do governo as empresas afetadas?
 
Elidérico Viegas - As empresas beneficiaram, numa primeira fase, do chamado lay-off simplificado,
moratórias fiscais e bancárias e linhas de crédito, à semelhança do que se verificou para os restantes
sectores de atividade em todo o País.
 
Contudo, o segundo pacote de medidas, "Apoios à Retoma Progressiva", teve pouco impacto nas
empresas hoteleiras e turísticas, já que se encontra desajustado e desenquadrado das necessidades
empresariais do sector, nomeadamente no Algarve.
 
O governo esteve bem numa primeira fase, tendo tomado as medidas que a situação impunha, mas
tardou em perceber a dimensão real dos impactos nas empresas hoteleiras e turísticas do Algarve,
resultantes do prolongamento e agravamento da crise, no pressuposto de uma retoma que não só não
se verificou como não se vai verificar proximamente.
 
"ESPERAMOS     QUE    OS     PORTUGUESES     VENHAM  EM     MASSA FAZER     A     PASSAGEM
DE     ANO     AO     ALGARVE"
 
Litoralgarve - E como vai ser a chamada época baixa? Quantas unidades turísticas encerram no
Algarve? São mais, ou menos do que em 2019?
 
Elidérico Viegas - A época baixa é, tradicionalmente, deficitária. Este ano não vai ser diferente,
havendo até mais unidades hoteleiras e empreendimentos turísticos a encerrar entre os meses de
Novembro a Abril, à volta de 70%. É preciso termos bem presente que cerca de 20% dos
estabelecimentos não chegaram a reabrir durante a época turística.
 
Litoralgarve - Qual o impacto do golfe?
 
Elidérico Viegas - O golfe acompanha, no essencial, o que se verificou nos empreendimentos
classificados oficialmente, apresentando quebras na ordem dos 70 por cento, mais uma consequência
direta da não inclusão de Portugal nos corredores aéreos com o Reino Unido, o maior mercado emissor
de turistas de golfe para o Algarve.
 
Litoralgarve - Como perspetiva a passagem-de-ano no Algarve? Há condições para realizar 'reveillons',
mesmo de forma condicionada, como foram levadas a efeito, por exemplo, a Festa do Avante, na
Amora, e as celebrações religiosas a 13 de Outubro, no Santuário de Fátima?
 
Elidérico Viegas - Tudo indica que, à semelhança do que se verificou durante a época turística, o
mercado interno virá em força para o Algarve no fim de ano, tanto mais que está "impedido" de viajar
para o exterior.
 
Cumpridas as regras das autoridades de saúde, assim como os Manuais de Boas Práticas e Planos de
Contingência, os hotéis e empreendimentos turísticos realizarão os seus réveillons normais.
 
Não podemos esquecer que a grande maioria dos empreendimentos vai estar encerrada nesta altura e
que o fim de ano gera estadias muito curtas. Esperamos que os portugueses venham em massa fazer
a passagem de ano ao Algarve.
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"TEMOS     FORTES    EXPECTATIVAS   QUANTO    A    ALGUMA    RETOMA     A  PARTIR     DA
PÁSCOA     DO     PRÓXIMO     ANO"
 
Litoralgarve - Como encararia o cenário de um novo confinamento em Portugal?
 
Elidérico Viegas - Os fatores de incerteza causados pela pandemia continuam a ser muito elevados,
quer no nosso País, quer a nível mundial. Enquanto não conseguirmos restabelecer a confiança nos
consumidores de férias, conjugada com um receio enorme em viajar, o sector turístico mundial não irá
recuperar no curto/médio prazos.
 
Só a cura para a doença poderá contribuir, decisivamente, para um regresso à normalidade. Não
penso que isso ocorra nos tempos mais próximos.
 
Litoralgarve - Qual a sua expectativa em relação ao ano de 2021? O que mais o preocupa no Algarve e
que alertas pretende deixar?
 
Elidérico Viegas - Temos fortes expectativas quanto a alguma retoma a partir da Páscoa do próximo
ano. Porém, estamos condicionados, quer com a evolução da doença, por um lado, quer com fatores
de ordem externa que não controlamos nem dominamos, por outro. Estão neste caso, por exemplo, a
instabilidade que envolve o transporte aéreo, assim como os canais de comercialização e distribuição
de férias, ambos muito afetados pela pandemia.
 
"O    MUNDO    NUNCA     MAIS    SERÁ   O    MESMO.    O    TURISMO   TAMBÉM     NÃO"
 
Litoralgarve - Que ilações retira desta crise provocada pela Covid-19?
 
Elidérico Viegas - As minhas ilações são as do cidadão comum, confrontados com uma situação nunca
vivida anteriormente e, para a qual, ninguém tem soluções. Até há pouco tempo, ninguém pensaria
que algo ou alguém reduziria o ser humano a uma insignificância atroz, perante forças invisíveis e
incontroláveis. O ser humano é um ser finito e, por conseguinte, demasiado pequeno perante as forças
cósmicas do divino e da natureza. Uma coisa parece certa: o Mundo nunca mais será o mesmo. O
turismo também não.
 
Litoralgarve - É possível ao turismo no Algarve conviver com a pandemia?
 
Elidérico Viegas - O ser humano está condenado a continuar a viver, com ou sem pandemia. Temos
hoje uma perceção mais precisa da dimensão da crise e do seu impacto na atividade turística e na
economia em geral, embora conscientes que, após a pandemia, o turismo vai regressar novamente ao
Algarve, de forma gradual e progressiva.
 
José Manuel Oliveira
 
Litoralgarve
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Governo prevê que Grande Prémio de F1 tenha impacto de 30 milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3f139a53

 
O Grande Prémio de F1 decorre em Portimão ao longo deste fim-de-semana. Rita Marques, secretária
de Estado do Turismo, estima que evento possa ter um impacto direto de 30 milhões de euros.
 
Pilotos em treino em Julho no Autódromo Internacional do Algarve, que vai acolher o Grande Prémio
de Fórmula 1 e o MotoGP
 
© Foto: EPA/FILIPE FARINHA
Comentar
No regresso da Fórmula 1 a Portugal, mais de duas décadas depois, o Governo estima que o Grande
Prémio possa ter um impacto direto de, pelo menos, 30 milhões de euros, avançou Rita Marques,
secretária de Estado do Turismo, ao Negócios.
 
"Acreditamos que o impacto financeiro mesmo atingirá, no mínimo, 30 milhões de euros, o que inclui
receitas provenientes de alojamento, alimentação e agências de viagens de todos aqueles que
assistirão presencialmente à prova", avançou a secretária de Estado do Turismo, em declarações ao
jornal.
 
São esperadas mais de 30 mil pessoas no Algarve, contabilizando equipas, espectadores e imprensa.
O evento arranca esta sexta, dia 23, com a competição a decorrer até domingo.
 
Ao Dinheiro Vivo, o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, destacou há
algumas semanas que eventos como a Fórmula 1 e o MotoGP, que decorre em Portugal em novembro,
têm "um impacto que é talvez mais importante: serem montras para o mundo como poucos eventos o
conseguem ser".
 
[Additional Text]:
Pilotos em treino em Julho no Autódromo Internacional do Algarve, que vai acolher o Grande Prémio
de
Dinheiro Vivo
Rosália Amorim
Jorge Fonseca de Almeida
Jorge Vasconcelos
 
Dinheiro Vivo

Página 15



A16

Vistos "Gold" e residentes não habituais: Matar a galinha dos ovos de ouro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Ricardo Pinheiro Alves

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5b6abf8c

 
Os vistos "Gold" e a baixa tributação de residentes não habituais estiveram entre as melhores
decisões de política pública na área económica tomadas nos últimos 25 anos.
 
A proibição de vistos "Gold" em Lisboa e Porto depois da imposição de IRS aos rendimentos de
pensões obtidos no estrangeiro reduzem a competitividade fiscal da nossa sociedade e vão contra o
desenvolvimento do país, resultando apenas na destruição da riqueza dos portugueses.
 
A Autorização de Residência para Investimento (vulgo vistos "Gold"), e o seu complemento, o regime
de tributação de residentes não habituais, responderam a três problemas estruturais da sociedade
portuguesa: falta de dinheiro para investir, casas e edifícios urbanos degradados e população em
diminuição. Para além disso, ajudaram a recuperar o sector da construção, o que mais sofreu com a
bancarrota do Estado português.
 
Apesar do bom exemplo que estes instrumentos constituem, o Governo parece estar empenhado em
destruí-los. Porquê?
 
Atrair investimento
 
Em 2011, os portugueses estavam numa situação aflitiva. O país estava falido e muitas famílias e
empresas também faliram. O problema foi o excessivo endividamento a que sucessivos governos
levaram o estado enquanto incentivavam também as famílias a endividarem-se porque era "bom para
o crescimento económico".
 
Uma situação em que não há dinheiro para investir e há um excesso de dívida para pagar, que
absorve todos os fundos disponíveis, requer muita imaginação e um grande esforço para que se
consiga por algo a funcionar. Quem, nas suas vidas pessoais, já passou por isto sabe bem o que estou
a dizer.
 
Na altura, aliás como agora, a única opção era conseguir trazer dinheiro do exterior. Isso foi
conseguido de várias formas, mas aqueles dois instrumentos foram os que conseguiram resultados
mais abrangentes.
 
Em 8 anos, desde Outubro de 2012, o investimento realizado em Portugal ao abrigo dos vistos "Gold"
totalizou 5,5 mil milhões de euros, divididos por 9.200 operações (o valor dos investimentos
realizados por residentes não habituais não é conhecido mas será muito superior dado o seu maior
número). Onde é que foi realizado este investimento? Na sua quase totalidade em edifícios e casas
(8.654, dos quais 7.923 - 92% - foram em aquisição e 731 em reabilitação).
 
Reabilitar habitações
 
E aqui entra o segundo problema estrutural. Há 60 anos, com Salazar no poder, não havia inflação,
Portugal estava numa guerra ultramarina e a economia crescia a grande velocidade. A base
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conservadora do Governo considerou que os preços se iriam manter e não alterou o essencial do
congelamento das rendas que vinha da primeira república nem a duração ilimitada dos contratos de
arrendamento.
 
Em consequência, décadas de degradação dos edifícios e a ausência de uma política urbanística
levaram ao desfiguramento das cidades portuguesas e ao "apodrecimento" das casas onde as
populações urbanas viviam. A culpa é de Salazar, dizem ainda hoje alguns. Mas Salazar morreu há 50
anos. Após o 25 de Abril, não houve coragem para alterar o regime pois isso não iria condizer com
anos de discurso demagógico sobre o direito à habitação e a responsabilidade de Salazar pela falta de
casas condignas.
 
Na realidade foram décadas de incompetência do poder político que pouco fez para alterar a situação.
Este foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores falhanços do Portugal democrático, talvez apenas
ultrapassado pelas três bancarrotas com que os governantes nos "brindaram".
 
Os vistos "Gold" e a baixa tributação de residentes não habituais, conjugado com o crescimento do
turismo, a revisão da "Lei das Rendas" em 2012, com a liberalização da duração dos contratos, e um
novo regime de alojamento local favorável ao investimento permitiram a renovação do centro das
cidades quando Portugal estava nas "lonas".
 
Zonas como a Baixa pombalina ou o Chiado, em Lisboa, ou o centro de outras cidades como Porto,
Coimbra, Braga ou Faro, beneficiaram da eliminação de constrangimentos legais à liberdade de
iniciativa e o espírito empreendedor "lavou-lhes a cara" graças a estes e outros investimentos
realizados na mesma altura.
 
Os mesmos "velhos do Restelo" que ainda culpam Salazar pela incompetência do poder democrático
apontam a subida dos preços e a descaracterização de alguns bairros como o resultado do
investimento realizado no "embelezamento das cidades". Mas são críticas hipócritas, pois vêm de
muitos dos que sempre tentaram impedir alterações à "Lei das Rendas" e que sempre olharam com
desconfiança para os mecanismos de mercado.
 
Os críticos não referem que os preços só agora estão a aumentar precisamente porque as décadas de
inacção que defenderam levaram à degradação dos imóveis, limitando a sua subida. Acabada a
inacção e recuperados os edifícios, os preços iniciaram a recuperação de décadas pedidas.
 
Os críticos também não referem que a ausência de vivência comunitária em alguns bairros, que é um
problema real, foi também criada pela degradação dos edifícios, que levaram os filhos dos residentes a
deixar o centro e a mudar para melhores casas na periferia das cidades. Mais uma vez, os que
promoveram a incompetência a inacção são os primeiros a apontar o dedo contra qualquer solução.
 
Este novo investimento teve um duplo efeito benéfico. Para além de ajudar Portugal a eliminar sinais
de "terceiro-mundismo" que ainda há pouco tempo caracterizavam os centros das nossas cidades,
reforçou a poupança de longo prazo na economia portuguesa, o que contribui para o aumento do stock
de capital e das possibilidades de investimento futuras.
 
Atrair população
 
Os instrumentos tiveram uma terceira consequência, pouco reconhecida, que foi a população que veio
viver para Portugal. Neste caso, também o regime de residente não habitual (que, ao contrário dos
vistos "Gold" também abrange nacionais de países do Espaço Económico Europeu) teve um efeito
assinalável.
 
Entre 2011, quando começou a narrativa da emigração da população portuguesa mais qualificada, e
2020 a população estrangeira residente em Portugal aumentou 35% (154 mil), sendo que 62,5%
desse aumento se verificou em Lisboa, Porto e Algarve. Os novos residentes são 34% europeus

Página 17



(especialmente britânicos e franceses), 26% brasileiros e 25% asiáticos como indianos ou chineses.
 
Não foram os primeiros a vir, sempre houve uma grande comunidade inglesa em Portugal, dividida
pelo Porto e Norte, Lisboa, Cascais e Sintra, e Algarve, para além dos oriundos dos PALOP e de outros
países. São pessoas que se integraram no nosso "modus vivendi", respeitando e cumprindo a lei,
contribuindo para o bem comum através da gestão cuidada das suas casas ou da recuperação de
imóveis degradados, e trazendo novos hábitos culturais e de vivência.
 
Mais do que isso, e ao contrário do que é habitualmente referido, são residentes que pagam muitos
impostos em Portugal através do consumo e do seu trabalho, quando é o caso, não vivendo de
subsídios pagos pelo estado português. Quem fala de benefícios fiscais injustos na atracção destas
populações esquece que dois terços dos impostos que os residentes em Portugal pagam têm origem
no consumo de bens e serviços.
 
Os novos residentes estão a evitar que a população portuguesa ainda diminua mais. Mesmo com o seu
crescimento, a população total residente em Portugal diminuiu em 246 mil pessoas, ou 2,3% e as
previsões a longo prazo apontam para a redução em 30% para 7 milhões de habitantes, o que vai
ainda agravar mais o desequilíbrio da segurança social e as despesas no sector da saúde.
 
Não matar a galinha dos ovos de ouro
 
Mas o efeito conjugado dos novos residentes e dos vistos "Gold" no investimento e na recuperação de
casas degradadas e do sector da construção foi muito significativo. Entre 2011 e 2019, terá havido
lugar à aquisição de cerca de 60 mil habitações divididas entre construção nova, casas já existentes e
habitações reabilitadas (assumindo que os 153 mil novos residentes se dividem em famílias com uma
dimensão média de três elementos).
 
Note-se que no mesmo período apenas foram concluídos 86 mil novos fogos para habitação. O INE
não dá informação sobre a reabilitação de casas para todos estes anos mas os números para 2017 e
2018 mostram que representou 24% do total dos fogos concluídos naqueles anos, um valor apreciável
quando a construção de habitações já demonstrava um grande dinamismo. Se aceitarmos este valor
como válido, estimamos que foram reabilitadas 14 mil casas entre 2011 e 2019, com grande
incidência nos centros das cidades e com valores relativos muito significativos em Lisboa e no Porto.
 
Por aqui se pode ver que os vistos "Gold" e a baixa tributação de residentes não habituais estiveram
entre as melhores decisões de política pública na área económica tomadas nos últimos 25 anos. Então
porque é que o Governo quer acabar com os vistos Gold em Lisboa e no Porto e começou a
desmantelar o regime de tributação de residentes não habituais?
 
O Governo diz que está a respeitar um acordo que fez com a esquerda radical, ou seja, admite que
mete os interesses radicais à frente do interesse dos portugueses. Em termos práticos, estas decisões
vão contra o desenvolvimento de Portugal e resultam apenas na destruição da riqueza dos
portugueses. Para se manter no poder, o governo prefere promover a pobreza e satisfazer radicais em
vez de promover a riqueza e satisfazer os portugueses.
 
A opção do Governo deveria ser sempre conservar as políticas que funcionam e implementar outras
que também possam funcionar bem. E não há falta de coisas úteis que o Governo pode fazer e que
ajudariam a prevenir nova degradação dos centros das cidades: Retirar impedimentos ao
funcionamento do mercado de arrendamento de longa duração; simplificar a regulamentação e
estabilizar a legislação fiscal; vender ou concessionar a privados o património do Estado que está ao
abandono; ou promover a simplificação e o encurtamento dos prazos dos processos judiciais
associados ao arrendamento.
 
[Additional Text]:
Imagem de Ricardo Pinheiro Alves
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Ricardo Pinheiro Alves
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Salvar o turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Eduardo Teixeira

URL: https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/salvar-o-turismo-653829

 
Projetar o período pós-crise e a recuperação económica, em que o Turismo é só um exemplo, é
determinante para o nosso futuro coletivo. E o apoio da Europa será importantíssimo.
 
O fim desta pandemia continua incerto, quase uma miragem. Os seus efeitos na economia real
nacional têm sido trágicos e devastadores, com o Estado a optar por investir os parcos recursos que
nos têm sido dados pela Europa em si próprio, restando quase nada para a necessária recuperação da
economia ou para travar a crise social que começa a instalar-se.
 
Estamos perante uma das maiores crises financeiras conhecidas, com um défice de 8,4% do PIB este
ano, a dívida pública a disparar para 133,8% da riqueza anual nacional e o Estado mais endividado do
que nunca. E um dos setores que esta pandemia mais tem afetado é o Turismo, justamente aquele
que nos ajudou a sair da última crise. A todos os agentes desta atividade - hotelaria, restauração,
comércio local, operadores turísticos, transportes, etc. - está a sair bem cara esta pandemia.
 
Em 2019, as receitas do Turismo no território nacional ascenderam aos 18 mil milhões de euros.
Segundo dados do Banco de Portugal, hoje conhecidos, a queda nos primeiros oito meses do ano (até
agosto) foi de mais de 55,8% nas receitas, sendo que os efeitos da pandemia só se fizeram sentir
mais a partir de março.
 
Ainda assim é de assinalar que, apesar da quase inexistência de turistas estrangeiros, registou-se uma
subida do turismo interno em zonas como o Norte, Centro e Alentejo, em detrimento do Algarve,
Lisboa e Porto. Consumiu-se mais turismo rural e de natureza, do que de litoral e das áreas
metropolitanas, as principais regiões turísticas do país. Esta alteração dos padrões de consumo no
Turismo, com a procura dos destinos mais próximos de casa, mais isolados, com menor densidade
populacional, terá vindo para ficar. Contudo, no bolo global e sem setor externo, representa muito
pouco e, na verdade, o país não está, nem estava preparado para esta alteração.
 
As estatísticas do Banco de Portugal vêm agora revelar o quanto ficou por ganhar e as perdas efetivas
em relação ao ano passado do montante que representam as receitas dos turistas estrangeiros em
Portugal. As receitas do turismo de janeiro a agosto representaram 5,6 mil milhões de euros, e em
2019 no mesmo período tinham sido de 12,8 mil milhões de euros, menos 7,2 mil milhões de euros
injetados na economia local.
 
A diferença é abissal. São 7,2 mil milhões de euros gastos a menos em Portugal, pelos efeitos da
Covid-19 na implementação de medidas para travar o contágio da doença, nomeadamente, o
confinamento social e a limitação à circulação de pessoas, sobretudo da Europa, EUA e Brasil -
principais mercados emissores - que ao não viajarem para o estrangeiro, ou ao fazê-lo de forma mais
comedida, despenderam menos.
 
Os receios quanto ao futuro e à evolução da pandemia, em conjunto com a crise económica que se
instalou, trazem uma enorme perda de poder de compra para as famílias. Tenho insistido nos meus
escritos que necessitamos de aproveitar muito bem os muitos milhares de milhões de euros que a
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Europa está a pôr à nossa disposição. Impõe-se mesmo muita sabedoria, rigor e critério na aplicação
deste dinheiro, na medida em que é um apoio determinante para combater esta crise económica e
social e transformá-la numa nova oportunidade para o futuro de todos os portugueses.
 
Projetar o período pós-crise e a nossa recuperação económica, em que o Turismo é só um exemplo, é
determinante para o nosso futuro coletivo. A nossa missão deve ser mitigar e vencer os efeitos da
pandemia, preparar o futuro para a prosperidade, para o desenvolvimento socioeconómico. O apoio da
Europa será importantíssimo para superar esta conjuntura e o nosso esforço é fundamental para dela
sair com êxito.
 
Eduardo Teixeira, Economista e Deputado à Assembleia da República
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"Fórmula 1 é balão de oxigénio para o Algarve"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/10/2020

Meio: Renascença Online Autores: Eduardo Soares da Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e0f02de5

 
Em entrevista à Renascença, a presidente da Câmara de Portimão fala do evento como um
investimento no futuro da região. Isilda Gomes acredita que o sucesso da prova irá levar as equipas e
a FIA a pedirem para que Portugal continue no calendário do Mundial de Fórmula 1, e não prevê
aumento de casos de Covid-19 na região.
 
Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, acredita que a Fórmula 1 terá um enorme
impacto na região do Algarve, que se estenderá para lá do fim de semana da corrida.
 
No Autódromo Internacional do Algarve estarão 27,500 pessoas, mas Isilda Gomes contabiliza ainda
os acompanhantes sem bilhete e a promoção da região. A autarca espera tirar dividendos para o ano e
receber muitos mais turistas, convencidos pela região depois do Grande Prémio.
 
Em entrevista à Renascença, a presidente da câmara diz acreditar que a multidão não terá efeitos
negativos nos números da Covid-19 no Algarve, a zona menos afetada de Portugal continental.
 
A expetativa é de que a Fórmula 1 possa continuar a passar pelo Algarve nos próximos anos. Isilda
Gomes antecipa um sucesso tão grande que serão "as equipas e a FIA [Federação Internacional do
Automóvel] a pedir para vir para Portugal".
 
Que impacto pode ter a Fórmula 1 na economia do Algarve, uma região foi muito afetada pela
pandemia da Covid-19 com a redução do turismo?
 
Do que tem chegado ao meu conhecimento, de Lagos até Albufeira, todos os hotéis estão reservados.
Nesta altura complicada, qualquer injeção de capital, por pouco que seja, vem dar algum alento e
força aos empresários.
 
Mas não é só na hotelaria, também na restauração e comércio. Isto é extremamente importante e um
balão de oxigénio que estamos a injetar no Algarve.
 
Serão 27,500 pessoas no autódromo, mas há também os acompanhantes. Será muito mais gente do
que aquela que contabilizamos nos 27,500.
 
Sabe números concretos em relação ao lucro que a Fórmula 1 pode trazer para a região?
 
Já ouvi falar de muitos milhões, mas não está quantificado ainda. É difícil. Posso garantir que isto é
um investimento no futuro da região de Portimão. Todos sabemos que, sendo Portimão uma cidade
turística, a Fórmula 1 é uma forma de divulgar a região e dar a conhecer Portimão a nível mundial.
 
A Fórmula 1 é talvez a prova com mais milhões de pessoas a ver na televisão. É um investimento
enorme na promoção em termos de futuro. As pessoas para o ano, conhecendo Portimão e olhando
para este sol magnífico quase em novembro, optarão por vir passar férias para o Algarve.
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Isto não é quantificável. Podemos contar o dinheiro nos hotéis, mas o resto não. É uma oportunidade
única.
 
A lotação foi reduzida para os 27,500 espectadores. Lamenta a redução, ou é um número que, ainda
assim, a satisfaz?
 
Gostaríamos de ter os 90 mil, que é a capacidade total. Isto era ideal, num ano sem pandemia.
 
Quando se falou de 40 mil, ficamos muito felizes, mas estou satisfeita com os 27,500. Tenho de
agradecer aos membros do Governo que aprovaram este número, que me satisfaz plenamente.
 
O Algarve é a zona menos fustigada pela pandemia da Covid-19 em Portugal continental. Teme que a
presença de tanta gente possa ter um impacto negativo e subir os números de casos?
 
Não, se as pessoas cumprirem as recomendações da Direção-Geral da Saúde. Quando começou o
verão e começaram a vir turistas, todos diziam que isto ia rebentar. Não foi assim. Em Portimão os
casos aumentaram devido a dois surtos, os dois ligados a igrejas. São coisas muito localizadas.
 
As pessoas no autódromo vão cumprir porque serão fiscalizadas. Nestes espaços é também obrigatório
cumprir as regras. Se cumprirem, todos teremos dias animados e viveremos a festa da Fórmula 1 em
segurança.
 
A câmara teve um papel importante na vinda da Fórmula 1 para Portugal. Esperam que Portimão
continue no calendário no próximo ano? Há algum desenvolvimento nesse sentido?
 
Cito Paulo Pinheiro, diretor do Autódromo Internacional do Algarve. Estamos a fazer o nosso papel e
vamos fazer tudo tão bem que vão ser as equipas a querer vir. A FIA [Federação Internacional do
Automóvel] vai pedir para vir para o Algarve.
 
Estamos a dar a imagem de uma região fantástica e cumpridora das regras, com gente simpática,
hotéis fantásticos e gastronomia fora de série.
 
Eduardo Soares da Silva
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SIC

 	Duração: 00:01:10

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 89246616

 
22-10-2020 20:17

1 1 1

Impacto da pandemia na hotelaria

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=19620b18-425c-4c7f-93b7-

9623a872c681&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E depois há o terrível impacto económico. A Associação da Hotelaria de Portugal divulgou um inquérito
nacional mostra os prejuízos que a pandemia provocou no setor no ano passado.
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RTP 3

 	Duração: 00:02:01

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 89245498

 
22-10-2020 18:24

1 1 1

Associação de Hotelaria classifica 2020 como um ano negro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=36426f93-a6bd-450f-bca2-

05c496e7f84c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação de Hotelaria classifica 2020 como um ano negro. O setor deverá registar uma quebra de
receitas entre 70 a 80%.
Declarações de Cristina Siza Vieira, Associação Hotelaria Portugal.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-10-23 09:12
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RTP 1

 	Duração: 00:06:50

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 89246574

 
22-10-2020 18:14

1 1 1

Grande Prémio de Fórmula 1 de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=85925cdc-4713-4903-bdfe-

1ecb17bf074e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Este fim de semana, marca o regresso da Fórmula 1 a Portugal. Neste caso, ao Autódromo
Internacional do Algarve, em Portimão. Devido à pandemia. o evento vai contar apenas com 27.500
espetadores. Quem não pode assistir ao vivo, tem como alternativa a oferta turística do concelho.
Comentários de Isilda Gomes, presidente da C. M. de Portimão; Miguel Matos, piloto Formula 1000.
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TVI 24

 	Duração: 00:01:56

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 89248740

 
22-10-2020 00:11

1 1 1

Grande Prémio de Fórmula 1 de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b79fb457-7704-44b5-9a49-

f9fdb031bb26&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
600 militares das várias valências da GNR, vão garantir a segurança do Grande Prémio de Fórmula 1,
em Portimão. O objetivo é garantir o cumprimento das normas sanitárias em vigor e controlar os
acessos ao Autódromo. O trânsito estará fortemente condicionado e só quem tiver bilhete poderá
aproximar-se do recinto.
Comentários de Davide Ferreira, Relações Públicas GNR; Marco Henriques, Comando Territorial GNR
Faro.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-10-23 06:24
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Rota turística em carro eléctrico entre Andaluzia, Alentejo e Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/10/2020

Meio: Diário Imobiliário Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d156d7d2

 
A criação de uma rota turística ecológica é uma das propostas do fórum que juntou meia centena de
empresárias portuguesas e espanholas.
 
Turismo
 
Rota turística em carro eléctrico entre Andaluzia, Alentejo e Algarve
 
22 de outubro de 2020
 
A criação de uma rota turística ecológica entre a Andaluzia, o Alentejo e o Algarve em carro eléctrico é
uma das propostas do fórum que hoje terminou em Sevilha e que juntou meia centena de empresárias
portuguesas e espanholas.
 
O projecto visa mostrar que é possível fazer turismo com "zero emissões" e desmistificar a ideia de
que um carro eléctrico não tem autonomia suficiente para percorrer grandes distâncias, explicou à
Lusa Mar Villalba, coordenadora do projecto "e-Ruta".
 
A empresária e 'blogger' já tem itinerários definidos em várias regiões espanholas e também no
Algarve, com a indicação dos locais para carregamento de veículos eléctricos - em hotéis, na via
pública e em centros comerciais -, próximos de pontos de interesse cultural, histórico ou
gastronómico.
 
"A ideia é fazer uma rota que ligue as três regiões em carro eléctrico, com alojamento, mostrando os
monumentos, o artesanato e a gastronomia do local", adiantou, notando que Portugal é um dos países
europeus "mais avançados" em termos de mobilidade eléctrica.
 
Carregamentos "gratuitos"
 
"Portugal tem uma boa rede pública [de carregamento para veículos eléctricos] e há estruturas que
permitem isso, tanto em hotéis, como em pontos públicos e nos centros comerciais, onde o
carregamento é gratuito", sublinhou.
 
No seu 'blogue', intitulado "Mi Ruta", Mar Villalba disponibiliza, por um valor de dois euros, guias com
rotas turísticas em carros eléctricos na Península Ibérica, projecto que serve agora de base para a
proposta de um rota entre a Andaluzia, o Alentejo e o Algarve.
 
No caso da rota algarvia, a empresária inspirou-se numa outra rota já existente e que une, também,
as três regiões, contando a história comum do sul dos dois países: a rota Al-Mutamid, inspirada no rei
poeta nascido em Beja e que governou Silves - primeira capital do Algarve -, antes de chegar a rei da
Taifa de Sevilha.
 
Negócios geridos por mulheres
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Mar Villalba confessa que a criação desta rota amiga do ambiente serve ainda outro propósito:
"mostrar que as mulheres sabem conduzir e que podem viajar sozinhas", sendo ainda outro dos
objectivos tentar incluir no itinerário negócios geridos por mulheres.
 
A proposta para a criação da "e-Ruta" - umas das várias que resultou do fórum -, vai ser apoiada pela
Fundação Três Culturas do Mediterrâneo, entidade promotora do I fórum INTREPIDA plus, que
decorreu entre quarta-feira e hoje na capital andaluza, em Espanha.
 
A iniciativa reuniu mulheres empresárias de várias áreas da economia, mas sobretudo dos sectores da
agricultura e alimentação, turismo, cultura, moda, artes e design.
 
Catalina Bejarano, da Fundação Três Culturas do Mediterrâneo, que promove a iniciativa, relatou à
Lusa que participaram no fórum pequenas empresas - a maioria com uma ou duas pessoas - num
registo próximo ao "autoemprego", algumas de povoações muito pequenas.
 
A realização do fórum corresponde à segunda fase do projecto INTREPIDA (Internacionalização das
Mulheres Empresárias de Espanha e Portugal para a Inserção, Desenvolvimento e Alianças).
 
O projecto INTREPIDA é uma iniciativa enquadrada no programa INTERREG Espanha-Portugal
(POCTEP 2014-2020), financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) da União
Europeia.
 
O objetivo é impulsionar a competitividade empresarial das pequenas e médias empresas
administradas por mulheres no território transfronteiriço da eurorregião formada pela Andaluzia,
Algarve e Alentejo.
 
A Fundação Três Culturas do Mediterrâneo é a principal beneficiária do projeto INTREPIDA plus,
juntamente com parceiros da província de Huelva, Núcleo de Empresários da Região de Portalegre
(NERPOR), Núcleo Empresarial da Região de Évora (NERE) e município de Faro.
 
Lusa/DI
 
#Ambiente
 
#Hotelaria
 
#Sustentabilidade
 
#Turismo
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Super Bock Group e Fórum Turismo ideias para promover o Turismo de Natureza
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O Fórum Turismo e o Super Bock Group lançaram, com o apoio do Turismo de Portugal, o Tomorrow
Tourism Leaders - Super Edition. Trata-se assim de uma edição especial do concurso que "passa agora
a estar aberto a todas as pessoas, nomeadamente empreendedores, com vontade em fazer a
diferença e dar um
 
Trata-se assim de uma edição especial do concurso que "passa agora a estar aberto a todas as
pessoas, nomeadamente empreendedores, com vontade em fazer a diferença e dar um contributo
para tornar Portugal um destino turístico mais sustentável, desta vez através do produto Turismo de
Natureza".
 
O Tomorrow Tourism Leaders - Super Edition decorre em formato de competição nacional com o
objectivo de encontrar novas soluções e criar oportunidades para uma das sete regiões turísticas
nacionais (Açores; Alentejo e Ribatejo; Algarve; Centro; Lisboa; Madeira; e Porto e Norte).
 
As necessidades estão previamente identificadas tais como apoiar as "comunidades locais, respeitar a
cultura e a preservação do património natural e edificado e mitigar os impactos negativos no meio
ambiente".
 
São prioridades globais que reflectem o momento actual, marcado pela crise pandémica, e
possibilitam gerar respostas adequadas para os territórios se desenvolverem social e economicamente
através do Turismo.
 
O vencedor do Tomorrow Tourism Leaders - Super Edition irá ver o seu projecto ser implementado em
colaboração com a respectiva Entidade Regional de Turismo (ERT), já que estas entidades são
responsáveis pela promoção e desenvolvimento turístico regional em alinhamento com as directrizes
nacionais para a área do turismo.
 
Quem quiser participar, poderá fazê-lo até 22 de Novembro. Na fase de pré-seleção, os interessados,
ainda a título individual, "devem explicar, até 500 caracteres, a sua ideia para desenvolver o turismo
de Natureza na sua região".
 
Após a seleção das melhores respostas, inicia-se a fase de apuramento que será de 30 de Novembro a
31 de Dezembro com os candidatos a terem de apresentar a sua proposta com mais detalhe.
 
A final está marcada para 22 e 23 de Fevereiro, num evento que se prevê híbrido, mediante o evoluir
da situação epidemiológica. Toda a informação está disponível em .
 
O júri vai avaliar os projectos de acordo com vários critérios, "mas tendo sempre subjacente a
integração do conceito de desenvolvimento sustentável".
 
Criatividade e inovação; capacidade de execução e viabilidade económica; e os impactos ambiental,
económico e social serão considerados nas diferentes etapas da competição.
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Para Rui Lopes Ferreira CEO do Super Bock Group, "a sustentabilidade desempenha um papel
fundamental para o desenvolvimento responsável e consciente dos países. É prioritário criar um
modelo de economia verdadeiramente inteligente, circular e inclusivo que permita repensar o papel
das comunidades e as sirva em pleno. E isso pode ser construído através do Turismo".
 
E Rui lopes ferreira continua ":Ouvir, compreender, desafiar... todos podem e devem ser chamados
para dar o seu contributo para potenciar o investimento em ações e medidas concertadas que, de
facto, minimizam os impactos negativos e acrescentam benefícios à sociedade como um todo. É isto
que nos propomos fazer através desta parceria com o Fórum do Turismo."
 
O responsável do Super Bock Group prossegue "na história da nossa organização há vários projectos
que aliam a nossa actividade ao Turismo, que têm enraizado o conceito de desenvolvimento
sustentável nas suas várias dimensões".
Explica ainda o seu ponto de vista "É exemplo, o Pedras Salgadas Spa & Nature Park, um projecto
integrado no turismo de Natureza e com forte ligação à água, que possibilita o desenvolvimento
socioeconómico da comunidade local, beneficiando a região de Trás-os-Montes."
 
Já António Marto, presidente do Fórum Turismo refere que "chegou o momento de repensar e inovar a
união do Turismo com a Natureza. Hoje concretizamos o que temos vindo a desenhar ao longo dos
últimos meses: uma competição nacional que procura soluções locais para continuar a garantir a
qualidade turística do país. Juntámos a ambição do Super Bock Group às preocupações do Turismo de
Portugal e, com o nosso know-how, preparámos a Super Edition do Tomorrow Tourism Leaders."
E António Marto em jeito de conclusão afirma "Se retiramos alguma conclusão do momento que
vivemos actualmente no Turismo e da sua importância para o país, é que o seu desenvolvimento
precisa de todos nós. Todas as ideias, toda a inovação é bem-vinda."
 
O Tomorrow Tourism Leaders - Super Edition é organizado pelo Fórum Turismo, com o patrocínio do
Super Bock Group e o institucional do Turismo de Portugal. As inscrições abrem hoje, em .
 
Zita Ferreira Braga

Página 31



A32

Turismo do Algarve entregou ao ICNF equipamento para promover a Ria Formosa
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O "Valuetur" visa valorizar as áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural, nas quais se
incluem a Ria Formosa, o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
 
O Turismo do Algarve entregou esta quinta-feira ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas
(ICNF) os equipamentos para a valorização e promoção turística do Centro de Educação Ambiental de
Marim, no Parque Natural da Ria Formosa.
 
"São equipamentos para enriquecer as visitas turísticas ao Centro de Marim, nomeadamente materiais
para o parque de merendas, sinalética direcional para percursos pedestres, painéis interpretativos de
fauna e flora, além de outros de informação em várias línguas", disse à agência Lusa o presidente da
Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes.
 
A iniciativa está integrada no projeto transfronteiriço "Valuetur", aprovado ao abrigo do Programa de
Cooperação Interreg V-A Espanha - Portugal 2014-2020 (POCTEP), numa parceria liderada pela
Diputación Provincial de Huelva e que inclui a RTA, a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio da Junta de Andalucía, a Fundación Andanatura e a Mancomunidad Condado de Huelva.
 
O "Valuetur" visa valorizar as áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural, nas quais se
incluem a Ria Formosa, o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e a Reserva
Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, no Algarve, e Rio Tinto (Andaluzia).
 
Os equipamentos entregues esta quinta-feira pela RTA ao ICNF, entidade gestora do Parque Natural
da Ria Formosa, "com um valor de cerca de 20 mil euros, fazem parte de um investimento total de
100 mil euros previstos para toda a região algarvia", indicou o responsável pelo turismo.
 
"Os materiais colocados no Centro de Educação Ambiental de Marim, visam enriquecer as visitas ao
espaço que recebe cerca de 30 mil visitantes por ano, uma área natural de grande valor que tem
potencial para receber um número muito superior de visitas turísticas", destacou João Fernandes.
 
De acordo com o responsável da RTA, o protocolo de cedência dos equipamentos ao ICNF "tem uma
data indicativa de 60 anos, ficando a sua manutenção a cargo dos responsáveis pelo ambiente".
 
Agência Lusa
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Turismo do Algarve investa na valorização dos recursos naturais da região
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Investimento tem como principal objetivo a valorização de áreas protegidas de valor natural, histórico
e cultural, para se tornarem geradoras de atividade económica sustentável
 
Previous
 
Foto D.R.
 
Miguel Saial
 
Foto D.R.
 
Miguel Saial
 
Foto D.R. Next14
O Turismo do Algarve acaba de investir na aquisição de equipamentos de apoio para melhorar a
experiência do visitante do Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM), onde a partir de hoje há
novos painéis informativos, mais sinalética direcional e mobiliário urbano.
 
A sede do Parque Natural da Ria Formosa está assim ainda mais convidativa para quem não dispensa
boas caminhadas pela natureza.
 
Este investimento faz parte da aposta da entidade regional de turismo no produto de turismo de
natureza e decorre do projeto Valuetur, que tem como principal objetivo a valorização de áreas
protegidas de valor natural, histórico e cultural, para se tornarem geradoras de atividade económica
sustentável.
 
As estruturas de acolhimento e visitação do centro interpretativo, cedidas ao abrigo de um protocolo
hoje assinado pelo Turismo do Algarve e pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas,
através da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve (DRCNF), pretendem
guiar os visitantes durante o passeio pela área do parque natural e reforçar a atratividade do CEAM,
de forma a melhorar a qualidade do serviço prestado e a aumentar o número de pessoas que
anualmente procuram este sítio feito de zonas de mata, sapal, dunas, charcos e salinas.
 
Além dos equipamentos, há ainda um novo folheto para oferecer a quem passa pelo CEAM, também
produzido pelo Turismo do Algarve em parceria com a DRCNF.
 
"O projeto contribui para a requalificação das estruturas de acolhimento do centro interpretativo,
reforçando a sua atratividade e aumentando os seus 30 mil visitantes anuais. Não menos importante
será o facto de a presença de sinalética adequada no território fomentar o ordenamento da visitação
e, consequentemente, a conservação e proteção de habitats e espécies protegidas que constituem a
motivação do turismo de natureza", afirma Joaquim Castelão Rodrigues, diretor regional da DRCNF,
entidade sedeada no CEAM com responsabilidade na gestão das três áreas protegidas do Algarve.
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Mas as ações no âmbito do Valuetur não ficam por aqui. Para promover o património natural da região
junto dos residentes e visitantes nacionais e estrangeiros, o Turismo do Algarve está igualmente a
preparar a edição de novas brochuras dedicadas ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real
de Santo António.
 
As brochuras estarão disponíveis em quatro idiomas (português, inglês, castelhano e francês) e são
um convite à descoberta e à preservação dos diversos ambientes, ao descreverem os ecossistemas, os
habitats e as espécies de fauna e flora de cada parque.
 
A par destes aspetos e de tantas outras curiosidades e imagens ilustrativas, haverá informação útil
para orientar o visitante, como o horário e mapas com identificação de circuitos e pontos de interesse.
 
O Valuetur é mais um exemplo de uma bem-sucedida colaboração transfronteiriça. Através do projeto
conseguimos reforçar a nossa aposta no turismo de natureza, um produto cada vez mais valorizado
pelo visitante nacional e estrangeiro e que há uns anos já correspondia a um mercado de 22 milhões
de viagens anuais na Europa", refere o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Para breve estão também previstas ações de capacitação interna das empresas algarvias sobre o
potencial turístico e a necessidade de preservação do património natural do Algarve.
 
Sobre o Valuetur
 
O projeto Valuetur no qual a Região de Turismo do Algarve participa é liderado pela Diputación
Provincial de Huelva e inclui a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio da Junta de
Andalucía, a Fundación Andanatura, e a Mancomunidad Condado de Huelva.
 
Sendo um projeto transfronteiriço, inclui duas áreas protegidas - Rio Tinto (Andaluzia) e a Ria
Formosa (Algarve) - com a finalidade de recuperar e valorizar o património existente e desenvolver a
oferta turística, envolvendo as empresas e
 
empreendedores das respetivas regiões.
 
Pretende-se que, através da dinamização da atividade turística e da promoção, seja possível aumentar
o número de visitantes nestes espaços, melhorando o desenvolvimento socioeconómico da região.
Aprovado ao abrigo do Programa de Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020
(POCTEP).
 
Há 31 minutos
 
Beatriz Faria
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Sociedade
 
O Turismo do Algarve entregou hoje ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) os
equipamentos para a valorização e promoção turística do Centro de Educação Ambiental de Marim, no
Parque Natural da Ria Formosa.
 
São equipamentos para enriquecer as visitas turísticas ao Centro de Marim, nomeadamente materiais
para o parque de merendas, sinalética direcional para percursos pedestres, painéis interpretativos de
fauna e flora, além de outros de informação em várias línguas , disse à agência Lusa o presidente da
Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes.
 
A iniciativa está integrada no projeto transfronteiriço "Valuetur", aprovado ao abrigo do Programa de
Cooperação Interreg V-A Espanha - Portugal 2014-2020 (POCTEP), numa parceria liderada pela
Diputación Provincial de Huelva e que inclui a RTA, a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio da Junta de Andalucía, a Fundación Andanatura e a Mancomunidad Condado de Huelva.
 
O "Valuetur" visa valorizar as áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural, nas quais se
incluem a Ria Formosa, o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e a Reserva
Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, no Algarve, e Rio Tinto (Andaluzia).
 
Os equipamentos entregues hoje pela RTA ao ICNF, entidade gestora do Parque Natural da Ria
Formosa,  com um valor de cerca de 20 mil euros, fazem parte de um investimento total de 100 mil
euros previstos para toda a região algarvia , indicou o responsável pelo turismo.
 
Os materiais colocados no Centro de Educação Ambiental de Marim, visam enriquecer as visitas ao
espaço que recebe cerca de 30 mil visitantes por ano, uma área natural de grande valor que tem
potencial para receber um número muito superior de visitas turísticas , destacou João Fernandes.
 
De acordo com o responsável da RTA, o protocolo de cedência dos equipamentos ao ICNF  tem uma
data indicativa de 60 anos, ficando a sua manutenção a cargo dos responsáveis pelo ambiente .
 
O projeto contribui para a requalificação das estruturas de acolhimento do centro interpretativo,
reforçando a sua atratividade e aumentando os seus 30 mil visitantes anuais. Não menos importante
será o facto de a presença de sinalética adequada no território fomentar o ordenamento da visitação
e, consequentemente, a conservação e proteção de habitats e espécies protegidas que constituem a
motivação do turismo de natureza , afirmou Joaquim Castelão Rodrigues, diretor regional do Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas, entidade sedeada no Centro de Educação Ambiental de
Marim com responsabilidade na gestão das três áreas protegidas do Algarve.
 
A cerimónia que foi presidida pelo Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e
do Ordenamento do Território, João Catarino, contou ainda com a presença do Presidente do Conselho
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Diretivo do ICNF, Nuno Banza e do Presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Pina.
 
O autarca lembrou que o espaço hoje designado Parque Natural da Ria Formosa, era em tempos muito
utilizado pelos olhanenses  que usufriam deste território em contacto com a natureza . Congratulou o
Presidente da RTA, pela ideia de promover o Parque Natural, para fins turísticos, referindo que  essa é
também a tónica do município de Olhão, se hoje estamos no mapa do turismo, é porque o nosso
concelho está associado ao turismo de natureza com destaque para a Ria Formosa, e é aqui que
queremos o nosso lugar e o nosso espaço no turismo nacional , salientou.
 
Já o Secretário de Estado, realçou que  não é por acaso que o Presidente da RTA, é engenheiro do
ambiente, para sensibilizar sobre as vantagens do turismo de natureza  que bem conjugadas com
preservação e conservação são factores importantes para o desenvolvimento económico .
 
João Catarino reconheceu que ao longo dos anos, foram os municípios que deram uma atenção
especial às questões ambientais e da conservação dos seus territórios, chamando a atenção para o
exemplo da autarquia de Olhão,  felizmente nos últimos anos com o Fundo Ambiental e com uma
política diferente e com mais recursos financeiros, as coisas estão-se a inverter e tem havido mais
investimento, mas uma coisa é certa, o ICNF pode fazer melhor com aqueles que estão perto das suas
áreas, como neste caso a Região de Turismo, a Câmara Municipal de Olhão ou mesmo instituições de
ensino superior .
 
Algarve Primeiro/Lusa
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Áreas protegidas com potencial de atividade económica sustentável
 
O Turismo do Algarve acaba de investir na aquisição de equipamentos de apoio para melhorar a
experiência do visitante do Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM), onde a partir de hoje há
novos painéis informativos, mais sinalética direcional e mobiliário urbano.
 
A sede do Parque Natural da Ria Formosa está assim ainda mais convidativa para quem não dispensa
boas caminhadas pela natureza.
 
Este investimento faz parte da aposta da entidade regional de turismo no produto de turismo de
natureza e decorre do projeto Valuetur, que tem como principal objetivo a valorização de áreas
protegidas de valor natural, histórico e cultural, para se tornarem geradoras de atividade económica
sustentável.
 
As estruturas de acolhimento e visitação do centro interpretativo, cedidas ao abrigo de um protocolo
hoje assinado pelo Turismo do Algarve e pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas,
através da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve (DRCNF), pretendem
guiar os visitantes durante o passeio pela área do parque natural e reforçar a atratividade do CEAM,
de forma a melhorar a qualidade do serviço prestado e a aumentar o número de pessoas que
anualmente procuram este sítio feito de zonas de mata, sapal, dunas, charcos e salinas.
 
Além dos equipamentos, há ainda um novo folheto para oferecer a quem passa pelo CEAM, também
produzido pelo Turismo do Algarve em parceria com a DRCNF.
 
O projeto contribui para a requalificação das estruturas de acolhimento do centro interpretativo,
reforçando a sua atratividade e aumentando os seus 30 mil visitantes anuais. Não menos importante
será o facto de a presença de sinalética adequada no território fomentar o ordenamento da visitação
e, consequentemente, a conservação e proteção de habitats e espécies protegidas que constituem a
motivação do turismo de natureza , afirma Joaquim Castelão Rodrigues, diretor regional da DRCNF,
entidade sedeada no CEAM com responsabilidade na gestão das três áreas protegidas do Algarve.
 
Mas as ações no âmbito do Valuetur não ficam por aqui. Para promover o património natural da região
junto dos residentes e visitantes nacionais e estrangeiros, o Turismo do Algarve está igualmente a
preparar a edição de novas brochuras dedicadas ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real
de Santo António.
 
As brochuras estarão disponíveis em quatro idiomas (português, inglês, castelhano e francês) e são
um convite à descoberta e à preservação dos diversos ambientes, ao descreverem os ecossistemas, os
habitats e as espécies de fauna e flora de cada parque. A par destes aspetos e de tantas outras
curiosidades e imagens ilustrativas, haverá informação útil para orientar o visitante, como o horário e
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mapas com identificação de circuitos e pontos de interesse.
 
O Valuetur é mais um exemplo de uma bem-sucedida colaboração transfronteiriça. Através do projeto
conseguimos reforçar a nossa aposta no turismo de natureza, um produto cada vez mais valorizado
pelo visitante nacional e estrangeiro e que há uns anos já correspondia a um mercado de 22 milhões
de viagens anuais na Europa , refere o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Para breve estão também previstas ações de capacitação interna das empresas algarvias sobre o
potencial turístico e a necessidade de preservação do património natural do Algarve.
 
Por : LPM
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Iniciativa aconteceu em pleno Parque Natural da Ria Formosa.
 
O secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território,
João Catarino, esteve esta manhã em Olhão, onde presidiu à cerimónia de assinatura que envolveu a
Região de Turismo do Algarve e a Direção Regional do Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF), para a valorização e promoção turística do Centro de Educação Ambiental de Marim,
no Parque Natural da Ria Formosa.
 
Entre a cerimónia e uma visita a pé pelo Parque Natural, o secretário de Estado teve tempo para
libertar uma ave (milhafre-preto), que esteve em recuperação no Centro RIAS, desde o dia 19 de
setembro.
 
O animal foi recolhido na zona de Salir, pelo SEPNA da GNR de Loulé com uma asa partida e dois
chumbos de caçadeira. Hoje foi libertado para uma nova vida pela mãos de um governante.
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Foi assinado um protocolo entre o Turismo do Algarve e o Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas, com vista à aquisição de equipamentos de apoio para melhorar a experiência do visitante do
Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM).
 
Refira-se que este investimento faz parte da aposta da entidade regional de turismo no produto de
turismo de natureza e decorre do projecto 'Valuetur', que tem como principal objectivo a valorização
de áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural, para se tornarem geradoras de actividade
económica sustentável.
 
Além dos equipamentos, há ainda um novo folheto para oferecer a quem passa pelo CEAM, também
produzido pelo Turismo do Algarve em parceria com a DRCNF.
 
Acrescente-se ainda que, no âmbito do 'Valuetur', e para promover o património natural da região
junto dos residentes e visitantes nacionais e estrangeiros, o Turismo do Algarve está igualmente a
preparar a edição de novas brochuras dedicadas ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real
de Santo António.
 
As brochuras estarão disponíveis em quatro idiomas (português, inglês, castelhano e francês) e são
um convite à descoberta e à preservação dos diversos ambientes, ao descreverem os ecossistemas, os
habitats e as espécies de fauna e flora de cada parque.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
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Luís de Magalhães
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O Turismo do Algarve investe no Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM), com a aquisição de
equipamentos de apoio para melhorar a experiência do visitante.
 
A sede do Parque Natural da Ria Formosa que dispõe a partir de hoje de novos painéis informativos,
sinalética direcional e mobiliário urbano, está ainda mais convidativa, para quem não dispensa boas
caminhadas pela natureza.
 
Este investimento faz parte da aposta da entidade regional de turismo no produto de turismo de
natureza e decorre do projeto Valuetur, que tem como principal objetivo a valorização de áreas
protegidas de valor natural, histórico e cultural, para se tornarem geradoras de atividade económica
sustentável.
 
As estruturas de acolhimento e visitação do centro interpretativo, cedidas ao abrigo de um protocolo
hoje assinado pelo Turismo do Algarve e pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas,
através da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve (DRCNF), pretendem
guiar os visitantes durante o passeio pela área do parque natural e reforçar a atratividade do CEAM,
de forma a melhorar a qualidade do serviço prestado e a aumentar o número de pessoas que
anualmente procuram este sítio feito de zonas de mata, sapal, dunas, charcos e salinas.
 
Além dos equipamentos, há ainda um novo folheto para oferecer a quem passa pelo CEAM, também
produzido pelo Turismo do Algarve em parceria com a DRCNF.
 
O projeto contribui para a requalificação das estruturas de acolhimento do centro interpretativo,
reforçando a sua atratividade e aumentando os seus 30 mil visitantes anuais. Não menos importante
será o facto de a presença de sinalética adequada no território fomentar o ordenamento da visitação
e, consequentemente, a conservação e proteção de habitats e espécies protegidas que constituem a
motivação do turismo de natureza , afirma Joaquim Castelão Rodrigues, diretor regional da DRCNF,
entidade sedeada no CEAM com responsabilidade na gestão das três áreas protegidas do Algarve.
 
Mas as ações no âmbito do Valuetur não ficam por aqui. Para promover o património natural da região
junto dos residentes e visitantes nacionais e estrangeiros, o Turismo do Algarve está igualmente a
preparar a edição de novas brochuras dedicadas ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
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Vicentina, ao Parque Natural da Ria Formosa e à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real
de Santo António.
 
As brochuras estarão disponíveis em quatro idiomas (português, inglês, castelhano e francês) e são
um convite à descoberta e à preservação dos diversos ambientes, ao descreverem os ecossistemas, os
habitats e as espécies de fauna e flora de cada parque. A par destes aspetos e de tantas outras
curiosidades e imagens ilustrativas, haverá informação útil para orientar o visitante, como o horário e
mapas com identificação de circuitos e pontos de interesse.
 
O Valuetur é mais um exemplo de uma bem-sucedida colaboração transfronteiriça. Através do projeto
conseguimos reforçar a nossa aposta no turismo de natureza, um produto cada vez mais valorizado
pelo visitante nacional e estrangeiro e que há uns anos já correspondia a um mercado de 22 milhões
de viagens anuais na Europa , refere o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
 
Para breve estão também previstas ações de capacitação interna das empresas algarvias sobre o
potencial turístico e a necessidade de preservação do património natural do Algarve.
 
Sobre o Valuetur
 
O projeto Valuetur no qual a Região de Turismo do Algarve participa é liderado pela Diputación
Provincial de Huelva e inclui a Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio da Junta de
Andalucía, a Fundación Andanatura, e a Mancomunidad Condado de Huelva. Sendo um projeto
transfronteiriço, inclui duas áreas protegidas - Rio Tinto (Andaluzia) e a Ria Formosa (Algarve) - com a
finalidade de recuperar e valorizar o património existente e desenvolver a oferta turística, envolvendo
as empresas e empreendedores das respetivas regiões. Pretende-se que, através da dinamização da
atividade turística e da promoção, seja possível aumentar o número de visitantes nestes espaços,
melhorando o desenvolvimento socioeconómico da região. Aprovado ao abrigo do Programa de
Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP).
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