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Hotelaria e aviação são alguns dos setores mais afetados pela covid-19 

Covid. Pandemia arrasa 
turismo: fecha hotéis e 
despede na aviação 
Rede espanhola Casual Hoteles, com unidades em Lisboa e Porto, 
já anunciou encerramentos até 2022. Ryanair também está a despedir. 

ra-
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SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt  

Os efeitos da pandemia são cada 
vez mais visíveis no setor do 
turismo. Se as perspetivas são 
pouco animadoras - o setor pre-
vê uma quebra de 70% a 80% 
na taxa dc ocupação e uma que-
bra semelhante no que diz res-
peito às receitas, segundo os 
números avançados pela Asso-
ciação da Hotelaria de Portu-
gal (AHP) -, a rede espanhola 
Casual Hoteles já anunciou que 
vai fechar todos os hotéis até 
março de 2022. 

Este grupo com unidades em 
Florença, Porto, Bilbau, Madrid, 
Málaga. San Sebastián, Sevilha, 
Valência, Cádis e Lisboa justifi-
ca a decisão com as incertezas  

que se geraram no setor do turis-
mo devido à crise pandémica. 

Recorde-se que a Casual Hote-
les abriu os seus dois primeiros 
hotéis no mercado nacional no 
ano passado. Trata-se do Casual 
Belle Époque Lisboa e do Casual 
Ima Porto, e tinha ainda planos 
para a abertura de outros dois 
hotéis na Invicta em 2020. 

Segundo a imprensa espanho-
la, estes encerramentos pode-
rão não ficar por aqui. Mas nos 
outros casos -Axel Hotel, Pano-
ram Hotel e Catalonia Hotels 
a empresa poderá optar por 
medidas menos drásticas. 

É de referir que a associação 
liderada por Raul Martins tra-
çou mais do que um cenário 
para o setor. No melhor, as recei-
tas da hotelaria cairão 70% em  

relação aos 4,48 mil milhões de 
euros registados no ano passa-
do, o que representa uma per-
da de 3,2 mil milhões de euros. 
Já no pior, a perda será de 80%, 
ou seja, menos 3,6 mil milhões 
de euros. 

Em relação à taxa de ocupa-
ção, no melhor cenário, ela cai 
60%, o que já está praticamen-
te afastado pelos responsáveis 
do setor. No cenário conside-
rado mais provável, a taxa de 
ocupação cai 70%, com uma 
perda de 40,6 milhões de dor-
midas. No pior, a ocupação cai 
80%, com menos 46,4 milhões 
de dormidas. 

AVIAÇÃO TAMBÉM NÃO ESCAPA 
Ainda esta sexta-feira, o Sindi-
cato dos Trabalhadores da Avia-

 

DREAMSTIME 

ção e Aeroportos (SITAVA) denun-
ciou que a Ryanair e a sua par-
ticipada para as operações de 
handling, a Groundlink, estão a 
iniciar um processo de despedi-
mento coletivo dos seus traba-
lhadores que, segundo a estru-
tura sindical, está a ser feito "de 
forma ilegal". 

Considerando-a uma "comu-
nicação fria, desumana e ilegal", 
os responsáveis do SITAVA admi-
tem, no entanto, que esta atitu-
de do grupo liderado por Michael 
O'Leary não é "nada que nos sur-
preenda", acusando a empresa 
de ser "uma parasita da aviação 
e da economia nacional, useira 
e vezeira de abusos e ilegalida-
des, perante a habitual cumpli-
cidade das autoridades". 

Este anúncio de despedimen-
to surge depois dc a companhia 
aérea ter anunciado uma redu-
ção para 40% na capacidade de 
voos neste inverno em vários 
países, entre os quais Portugal, 
devido ao impacto da covid-19. 
A empresa irlandesa disse ain-
da que as bases em Cork e Shan-
non, na Irlanda, e em Toulouse, 
França, vão fechar para a tem-
porada, de novembro a março, 
e adiantou que vai reduzir signi-
ficativamente o número de aero-
naves em bases na Bélgica, Ale-
manha, Espanha, Portugal e Vie-
na (Áustria). Página 1
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Luís Pedro Martins quer 
que o turismo da região 
Norte "tenha verbas para 
a promoção como até 
hoje não foram vistas". 
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TURISMO 

Porto e Norte 
quer reforços 
para 
enfrentar 
a "feroz 
competição" 
de 2021 

Luís Pedro Martins, a voz da 
promoção do turismo da região, 
lembra que só tem três milhões 
para vender o destino nortenho. 

—SÓNIA SANTOS PEREIRA 
sonia.s.pereira@dinheirovivo.pt 

A promoção do turismo do Porto e 
Norte de Portugal tem agora um só 
rosto e uma única estratégia. Luís 
Pedro Martins foi eleito há poucos 
dias a voz unívoca da região a nível 
nacional e internacional. O mo-
mento para unir as duas entidades 
de promoção -Associação de Turis-
mo e Entidade Regional - é ímpar. 
A região preparava-se para ter "o 
melhor ano turístico de sempre" 
mas, inesperadamente, surgiu a 
pandemia e todas as expectativas 
caíram por terra. O ano de 2020 
está perdido e levantam-se agora 
enormes desafios. O presidente do 
Porto e Norte de Portugal - a nova 
marca turística da região - não 
tem dúvidas em afirmar que o pós-
-pandemia "vai ser um período de 
feroz competição entre destinos" 
e, para ganhar esta batalha, é ne-
cessário que o setor "tenha verbas 
para a promoção como até hoje 
não foram vistas". 

Luís Pedro Martins reconhece 
que, neste momento, "a maior cer-
teza é a incerteza" e uma retoma 
da atividade turística está depen-
dente de uma vacina para a covid-
-19 ou de um tratamento eficaz. O 
regresso à normalidade nunca será 
antes da Páscoa de 2021, altura em 
que espera que surja a vacina. E, se 
assim for, vão-se acelerar "as má-
quinas de promoção com toda a 
força, dinâmica e dinheiro que  

têm os principais destinos concor-
rentes", como são Espanha, Itália e 
França. Neste contexto, "importa 
que o Turismo de Portugal, en-
quanto principal organismo de 
promoção do destino, veja as suas 
verbas reforçadas para as campa-
nhas internacionais", sublinha. 

O agora responsável único pela 
promoção turística do Porto e 
Norte de Portugal defende a rele-
vância de "se perceber as diferen-
ças entre as várias regiões do país 
e que às regiões seja permitido ter 
uma palavra sobre os seus merca-
dos emissores". Afinal, diz a títu-
lo de exemplo, "o Brasil foi o ter-
ceiro mercado emissor de turistas 
para o Porto e Norte de Portugal 
em 2019, mas não é tão relevante 
para o Algarve, assim como o mer-
cado britânico não é tão prioritário 
para nós". Nesse sentido, "faço 
um apelo ao Governo para que 
haja uma descriminação positiva 
ao setor, no intuito de haver um 
reforço de verbas nunca visto, esta 
situação também nunca foi vista, 
e não só para o Turismo de Portu-
gal, mas também para as entida-
des regionais e agências de promo-
ção externa". Como recorda, logo 
na primeira fase da pandemia, a 
região espanhola da Galiza anun-
ciou um reforço nas verbas de 27 
milhões de euros para apoiar a re-
toma do setor. O Porto e Norte de 
Portugal, entre o orçamento para 
promoção no mercado doméstico 
e internacional, tem cerca de três  

milhões anuais, "as diferenças são 
escandalosas", frisa. 

Os trabalhos para casa (TPC) já 
estão feitos. Luís Pedro Martins 
sente que tudo voltará à normali-
dade havendo uma solução sanitá-
ria. "Estou crente que o mundo 
não vai deixar de viajar, a vontade 
de viajar é uma vontade natural do 
ser humano e isso pôde-se com-
provar em Portugal. Quando as 
pessoas viram alguns sinais de 
abertura, saíram". E, por isso, há já 
um conjunto de projetos que de-
verão ficar fechados este ano e, em 
cima da mesa, estão novos planos. 
Até porque uma das preocupações 
é que esta batalha pela captação de 
turistas que se vai sentir a nível 
mundial não seja assente na com-
ponente preço. "Nós queríamos 
que essa fosse a última estratégia, 
até porque vínhamos num traba-
lho de qualificação da oferta, que 
obriga a investimentos em infraes-
truturas e recursos humanos, e 
também porque nos permite man-
ter o posicionamento da região 
que, ainda assim, tem de estar pre-
parada para receber todos". 

Novas rotas 

Até ao final de novembro deverá 
ser apresentada uma nova rota, 
que vai reunir as quatro do vinho 
da região norte (Vinho Verde, 
Douro/Porto, Távora e Varosa e 
Trás-os-Montes) e a oferta de eno-
turismo. "Estamos num processo 
de estruturação deste produto para 
que as rotas do vinho e do enotu-
rismo sejam as mesmas para o Por-
to e Norte de Portugal, para as co-
missões vitivinícolas e para o Ins-
tituto dos Vinhos do Douro e Por-
to", adianta. Foi criado um grupo 
de trabalho com as várias entida-
des destas áreas e está a ser ultima-
do um regulamento, que será úni-
co para todas as quatro rotas, infor-
mação sobre os principais locais a 
visitar, os equipamentos que ofe-
recem experiências de enoturismo 
e também os pontos de interesse 
patrimonial. Também neste ano, 
Luís Pedro Martins quer obter a 
certificação dos Caminhos de San-
tiago da Costa e do Interior, um 
processo que obriga ao cumpri-
mento de uma série de requisitos, 
como sinalética, existência de al-
bergues, pontos de água e de som-
bra, serviços de apoio, património, 
entre outros. 

Para 2021, o Porto e Norte de 
Portugal prepara-se para lançar 
duas road trips a exemplo do que já 
sucede com a Estrada Nacional 2. A 
aposta vai ser nas nacionais 103, 
que percorre a região a norte, entre 
Esposende e Bragança, e na 222, 
estrada que faz a corda sul, entre 
Vila Nova de Gaia e Foz Côa, e é 
considerada uma das mais belas do 
mundo. 

Página 2
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Luís Pedro Martins 
"Importa saber se 
a TAP quer apoiar 
o Porto e Norte" 
O presidente do Turismo Porto e 
Norte de Portugal quer a TAP a es-
clarecer o plano que tem para o ae-
roporto da região. Lembra que o 
crescimento do destino está de-
pendente de ligações aéreas e de-
fende a reativação da linha ferro-
viária do Douro até Espanha. 

A TAP tem sido uma pedra no sa-
pato de várias entidades na re-
gião. Há dias o ministro das In-
fraestruturas voltou a incendiar 
os ânimos. O que quer o Porto e 
Norte da TAP? 
Não podemos admitir dois pesos e 
duas medidas. Mais importante do 
que saber se vamos ter quatro, cin-
co, seis rotas, é ter uma TAP que 
olha para Lisboa porque tem inte-
resse estratégico para o país, e olha 
para o Porto como se fosse uma 
empresa privada, que agora não é. 
Não se pode apontar o dedo aos 
voos que vêm para o Porto com 
47% de ocupação quando sabemos 
que há voos para Luanda com 14 e 
15% de ocupação ou para S. Paulo 
com 30%. Interessa-nos saber qual 
é o plano da TAP para este territó-
rio. Aguardamos com ansiedade o 
plano que ficou de apresentar, sa-
bendo nós que outras companhias 
como a Lufthansa, a Swiss, a Lu-
xair, a easyJet, que conseguem en-
contrar mercado onde a TAP não 
encontra. Não admitimos que 
quando a aviação iniciar a sua reto-
ma que o aeroporto do Porto não 
mereça para a TAP a mesma per-
centagem de voos e de rotas que ti-
nha antes da pandemia. A TAP já 
pediu uma vez desculpas ao Porto 
e ao Norte, esperemos que não te-
nha de o fazer duas vezes. Partilho 
da opinião do presidente da Câma-
ra do Porto quando diz que a TAP 
tem de optar se quer o Porto como 
um dos seus aeroportos nacionais, 
a que é dada a mesma importância 
que é dada ao hub de Lisboa, ou se 
o quer de fora. No limite, isso até 
pode acontecer desde que o Gover-
no dê ao Norte o valor correspon-
dente ao abandono da TAP para a 
região captar novas rotas. O Porto e 
Norte, como o resto do país, sem-
pre apoiou a TAP, importa saber se 
a TAP quer continuar a apoiar o 
Porto e Norte. 
As ligações aéreas são imprescin-
díveis para o crescimento de um  

destino turístico. Estão a traba-
lhar na captação de novas rotas 
para o pós pandemia? 
Esse é um trabalho que vou agora 
iniciar. É feito em paralelo com o 
Turismo de Portugal. É importante 
que as regiões tenham uma voz 
muita ativa nestas negociações 
pelo conhecimento dos seus mer-
cados. Temos a disponibilidade da 
Câmara Municipal do Porto de se 
juntar ao Turismo Porto e Norte na 
procura dessas novas rotas, saben-
do nós que a questão da aviação é 
vital para o turismo da região. Bas-
ta analisar o que foram os valores 
de 2019, quando mais de 50% dos 
turistas eram estrangeiros. Antes 
da pandemia, o aeroporto crescia à 
razão de 10% ao ano. É sinal de pro-
cura. A resolução de alguns dos 
principais desafios da região, como 
o aumento da estada média, a di-
minuição da sazonalidade e o au-
mento das receitas passa em gran-
de parte pela captação de mercados 
de grande distância e aí as três 
grandes apostas devem ser o Brasil, 
os Estados Unidos e o Canadá. 
Tem apelado à reativação da li-
nha ferroviária do Douro e a sua 
ligação a Espanha. Mas ainda 
não foi ouvido... 
Nós gostaríamos que no Orçamen-
to do Estado para 2021 a linha do 
Douro não fosse esquecida e avan-
çasse a ligação do Douro a Espanha, 
por Castela ou por Salamanca. É ab-
solutamente estratégico para o 
desenvolvimento da região, em 
matéria de turismo e também de 
exportações. A Junta de Castela e 
Leão está empenhada neste objeti-
vo. Ficámos desiludidos que o as-
sunto não tivesse constando da Ci-
meira Ibérica, mas não baixaremos 
os braços e continuamos em con-
junto com Castelo e Leão a bater-
-nos pela reativação da linha. O mi-
nistro Pedro Nuno Santos está sen-
sível à questão, mas não encontrou 
da parte do seu homólogo essa 
vontade. Por essa razão estamos a 
interceder esforços junto de Caste-
la para que possa sensibilizar Ma-
drid, sabendo que a Comissão Eu-
ropeia tem um estudo sobre liga-
ções ferroviárias transfronteiriças 
onde aponta o potencial da reaber-
tura da linha do Douro em termos 
turísticos e de coesão social. 

— Sónia Santos Pereira 

Página 3
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TVDE — P.12-13 

Regulação do 
trabalho a partir 
de apps vai 
mesmo avançar 

LUÍS PEDRO MARTINS — P.16-17 

Turismo: "Temos 
de saber se a 
TAP quer apoiar 
Porto e Norte" 

I 

Pedro Mota Soares 
"Não me passa pela 
cabeça que haja 
operadores que 
não têm de investir 
como os outros" 
ENTREVISTA ovirsF O secretário-geral da Apritel está 
preocupado com "o atraso" que seria para o país não 
avançar para o 5G. Critica a Anacom e diz que o digital 
será vital para a recuperação. P. 04-05 

"No 5G é preferível ponderar 
e ter melhores regras" 

"Estou surpreendido e dececionado 
com a Anacom" 

RESTAURAÇÃO E HOTELARIA — P. 10-11 

 

dinheirovivo.pt 1 sábado, 24 de outubro de 2020 

N." 4801 Este caderno faz parte integrante 
do Diário de Notícias n..55339 i hei 

vivo
 e do Jornal de Notícias n.°145 do ano 133 
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"O IVAucher 
é uma medida 
capaz de criar 
algum ruído 
e pouco mais" 

FINANÇAS PÚBLICAS — P. 08-09 ECONOMIA — P. 06-07 

Governo oculta Portugal só 
192 milhões conta com 4% 
de receita com do dinheiro a 
progressões na fundo perdido 
função pública em 2021 

AHRESP Ana Jacinto diz que 
a proposta de OE peca pela 
falta de medidas para 
a hotelaria, a restauração e 
similares. E quer sensibilizar 
os governantes para 
a descida do IVA. 

Multibanco e MB WAY 
para a sua empresa 

www ifthenpay com 

UTAO Descongelamento de 
carreiras traz encaixe de IRS, 
contribuições para a Segurança 
Social, para a CGA e para a ADSE 
que não foram contabilizadas 
pelas Finanças. 

RECUPERAÇÃO Sobe a incerteza 
quanto à chegada em tempo útil 
da bazuca. Dos 13,2 mil milhões 
a fundo perdido previstos até 
2023, o OE 2 021 só conta com 
50o milhões no ano que vem. 

ifthenpay 
Página 4



A5

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 14,11 x 25,91 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 89271289 24-10-2020 | Economia

RETRATO

 ^ A TAP perdeu €134 milhões 
de receitas por mês, em 
média, no primeiro semestre 
de 2020 face aos valores de 
2019, enquanto os custos 
recuaram €76 milhões. Por 
mês, perdeu quase €60 
milhões, em média

 ^ A companhia aérea 
conseguiu ‘luz verde’ de 
Bruxelas para ter um auxílio 
de Estado de €1,2 mil milhões. 
Já recebeu metade

 ^ O OE para 2021 prevê  
uma garantia para um 
empréstimo no mercado  
no valor de €500 milhões

Anabela Campos

Há uma catástrofe a pairar 
sobre a indústria da aviação 
que se adensa à medida que 
o inverno avança, as reservas 
desaparecem a ritmo acelera-
do e a procura cai a pique. Os 
números do primeiro semestre 
da TAP não são animadores, e 
a perspetiva de uma nova vaga 
de covid-19 piora a situação. 
Nos primeiros seis meses do 
ano, a TAP perdeu, em média, 
€134 milhões de receitas por 
mês. Uma quebra acompanha-
da por uma pequena almofada, 
já que os custos também enco-
lheram, recuando €76 milhões. 
Ainda assim, esfumaram-se da 
TAP quase €60 milhões por 
mês, em média, na primeira 
metade do ano face a 2019.

A aproximação do inverno 
faz temer o pior, e a empresa la-
mentou esta semana a perspe-
tiva de uma acentuada descida 
da procura. Os custos fixos da 
TAP, como de qualquer compa-
nhia aérea, são pesados. Só os 
trabalhadores custaram €221 
milhões no primeiro semes-
tre — ainda assim houve um 
‘alívio’ de €111 milhões, fruto 
do lay-off e da menor atividade. 
Há milhões a evaporar-se, e 
a própria lucrativa Lufthansa 
já admitiu ter perdas de €500 
milhões por mês.

A administração da TAP, 
sabe o Expresso, acredita que 

a companhia irá conseguir 
aguentar-se com os €1,2 mil 
milhões até março de 2021. Um 
montante que conta adicio-
nalmente com o conforto de 
uma garantia de Estado para 
um empréstimo de mercado 
no valor de €500 milhões, que 
fará subir o apoio público para 
€1,7 mil milhões. As contas da 
transportadora terão ainda um 
reforço adicional com a possi-
bilidade de os €1,2 mil milhões 
de auxílio poderem vir a ser 
convertidos em capital, refor-
çando os capitais próprios, o 
que irá acabar por acontecer, 
em princípio, na altura em que 
entrar em vigor o plano de re-
estruturação, nos primeiros 
meses de 2021.

€1,7 mil milhões  
não chegam

Fontes do sector admitem que 
dificilmente os €1,7 mil milhões 
já previstos (os €500 milhões 
estão inscritos no Orçamento 
do Estado para 2021) vão che-
gar para salvar a TAP. Mas avi-
sam: quanto maior for a ajuda, 
maior será o garrote de Bruxe-
las. Ninguém arrisca, contudo, 
dizer até onde poderá ir o ‘bu-
raco’ ou quanto mais dinheiro 
vai ser preciso. Vai depender 
da procura e do equilíbrio que 
se conseguir encontrar entre 
receitas e custos. E, neste capí-
tulo, o processo de reestrutura-
ção será fundamental. Para já, 

a companhia arrasta atrás de si 
um prejuízo de €582 milhões 
só no primeiro semestre.

Se 2021 for idêntico a 2020, 
o cenário será desolador — a 
TAP transportou em 2019 mais 
de 17 milhões de passageiros, 
e a estimativa para este ano é 
que venham a ser transporta-
dos cerca de 5 milhões de pas-
sageiros, sabe o Expresso. Há 
especialistas a sublinhar que a 
TAP arrancou para a reestru-
turação mais tarde do que as 
congéneres. E se é verdade que 

TAP perdeu €60 milhões por 
mês. Sangria vai continuar
É consensual que €1,7 mil milhões não vão chegar para salvar a TAP

poderá aprender com os erros 
dos outros, também chegará 
atrasada à retoma e poderá já 
ter algumas rotas ocupadas.

Apoiar mais ou deixar falir?

Perante a incerteza, várias per-
guntas ecoam no ar, e a TAP 
não é exceção, há todo um sec-
tor sob pressão. Será precisa 
uma nova vaga de ajudas de 
Estado para salvar as compa-
nhias áreas? E que montante 
terá? Qual é o limite tolerável 
para continuar a garantir a 
sobrevivência das transporta-
doras? Vale a pena continuar 
a financiá-las, a lançar-lhes dí-
vidas para cima, ou é melhor 
deixá-las ir à falência ou nacio-
nalizar? Estas são as chamadas 
perguntas de um milhão de 
dólares, para as quais ninguém 
tem ainda respostas certas.

A questão do corte de cus-
tos é chave. E na TAP só fica-
rá mais esclarecida quando 
a companhia tiver fechado o 
processo de reestruturação. É 
um vetor que pesa nas contas 
e que irá depender também do 
resultado do binómio salvação 
de empregos versus corte na 
remuneração dos trabalhado-
res. A coroar todo este proces-
so estará Bruxelas, e será a Di-
reção-Geral da Concorrência 
quem vai dizer se acredita no 
plano de reestruturação. Não 
é seguro que aceite.

acampos@expresso.impresa.pt

Segunda vaga da pandemia adiciona pressão sobre as companhias, que veem as reservas de novo a descer FOTO ANA BAIÃO

Negociações ainda não 
arrancaram. Pessoal de 
terra perde três meses 
de salário, tripulantes 
perdem cinco 

Em suspenso  
e a perder salário

Está a abater-se o desânimo 
entre os trabalhadores da TAP 
em lay-off ou com o horário 
reduzido desde abril. Têm pela 
frente um horizonte incerto e 
já sabem que os contratos a 
prazo não serão renovados. O 
ministro das Infraestruturas, 

Pedro Nuno Santos, admitiu 
esta semana no Parlamento 
que até ao final do ano vão sair 
da TAP 1600 trabalhadores. 
Já saíram, na sequência da 
pandemia, 1200. O grupo tem 
13 mil trabalhadores.

Há já empregados da TAP 
a passar dificuldades. Em al-
guns casos famílias, uma vez 
que há muitos casais a traba-
lhar na companhia. O rendi-
mento encolheu. José Sousa, 
secretário-geral do Sindicato 

dos Trabalhadores da Avia-
ção e Aeroportos (SITAVA), 
estima que os trabalhadores 
de terra venham a perder três 
salários até ao final deste ano. 
Henrique Louro Martins, pre-
sidente do Sindicato Nacional 
do Pessoal de Voo da Aviação 
Civil (SNPVAC), aponta para 
cortes mais profundos e revela 
que os tripulantes irão chegar 
ao final de 2020 com menos 
cinco salários. A preocupação 
de ambos é grande. Lamen-
tam a falta de informação.

As negociações com os sin-
dicatos ainda não começaram. 
Fonte conhecedora do pro-
cesso admite que as conver-
sas não irão arrancar antes 
de duas semanas. A adminis-
tração da TAP quer salvar o 
maior número de postos de 

trabalho possível, mas isso irá 
depender até onde os sindi-
catos estão disponíveis para 
negociar. A grande questão 
que os trabalhadores vão ter 
de responder é se aceitam 
segurar os mais novos e sa-
crificar os salários dos mais 
velhos ou se preferem que se 
despeça. Uma coisa parece 
certa, sem voos e com as limi-
tações impostas por Bruxelas, 
a TAP vai ter de encolher. O 
Expresso sabe que a adminis-
tração solicitou ao Governo 
que aceitasse a negociação de 
pré-reformas, mas ainda está 
à espera de uma resposta. Não 
será um caminho fácil. Por um 
lado, teria custos pesados para 
a TAP, por outro, o Governo 
não pode abrir uma exceção 
para a companhia. A.C.

Região pede todos os 
números das taxas de 
ocupação da companhia 
aérea e diz ter 
alternativas

Porto faz 
contas  
ao peso  
da TAP  
no Norte

No dia 15 de outubro, o ae-
roporto de Lisboa registou 
209 partidas e chegadas, com 
a TAP a responder por mais 
de 50% destes voos. O aero-
porto do Porto, no mesmo 
dia, registou 86 voos, com a 
TAP a assumir aqui uma fatia 
de 25%. Para Álvaro Costa, 
professor da Faculdade de 
Engenharia da Universidade 
do Porto, estes números “re-
fletem a diferente abordagem 
da companhia aérea aos dois 
aeroportos: a quota da TAP 
em Lisboa vai variando en-
tre os 50% e os 60%, tal como 
antes da pandemia, enquanto 
no Porto fica nos 20% a 25%”.

Especialista em transpor-
tes, atento aos números do 
sector, Álvaro Costa admite 
que uma estratégia assente 
em questões de rentabilidade 
e taxas de ocupação “se torna 
difícil de gerir quando está 
em causa uma empresa públi-
ca” e quando há um histórico 
de “mudanças sucessivas na 
abordagem” à região.

Na frente política, a polémi-
ca do momento centra-se nas 
declarações do ministro Pedro 
Nuno Santos no Parlamento. 
Se as quatro rotas cria das no 
Porto depois de o Estado refor-
çar a posição na TAP (Ames-
terdão, Milão, Zurique e Ponta 
Delgada) têm uma ocupação 
média de 46% e dão prejuízo, 
o presidente da Câmara do 
Porto, Rui Moreira, pede a di-
vulgação de todos os números. 
Exigir dados sobre taxas de 
ocupação é uma reivindicação 
comum a autarcas, associações 
empresariais e operadores tu-
rísticos. “Há companhias aére-
as que dão esses números, mas 
a TAP não”, comenta Nuno 
Botelho, presidente da Associ-
ação Comercial do Porto, sem 
esquecer que já houve rotas 
canceladas, como a ligação a 
Milão, “com taxas de ocupação 
de 90%”. “Porque não mos-
tram os mapas com as taxas 
médias de ocupação?”, insiste 
Condé Pinto, da APHORT — 
Associa ção Portuguesa de Ho-
telaria e Restauração.

Questionada pelo Expresso, 
a TAP diz apenas que “o pla-
neamento da rede de destinos 
e de voos e a retoma da opera-
ção são efetuados de acordo 
com as contingências da evo-
lução da pandemia, oportuni-
dades de procura detetadas e 
rentabilidade das rotas, tendo 
em vista a sustentabilidade”. 

À espera de ver a compa-
nhia aérea fechar outubro 
com 10 rotas a partir do Porto 
e seis voos diários para a capi-
tal, Ricardo Valente, vereador 
com o pelouro da economia e 
turismo, deixa claro que “há 
alternativas” para servir a re-
gião nas low cost, mas não só. 
“O destino Porto e Norte tor-
nou-se a segunda região turís-
tica do país sem grande con-
tributo da TAP”, comenta. E 
no terceiro trimestre terá sido 
a Lufthansa a liderar o trans-
porte de passageiros, com 16 
voos semanais para alimentar 
o seu hub em Frankfurt.

Margarida Cardoso
mmcardoso@expresso.impresa.pt
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Irracionalidade e descontos 
podem levar ao consumo. 
Mas tudo vai depender do 
real valor do benefício, 

dizem os especialistas E16

A EDP propôs —  
e o regulador aceitou — 
um aumento do custo  
dos contadores  
para quem instalar  
painéis solares E12

Preço de 
contadores 
para 
autoconsumo 
vai triplicar

CTT: serviço 
universal só 
com menos 
regras ou 
mais dinheiro

Com receitas e margens a cair, 
os CTT têm defendido que a 
atual situação é insustentável 
e o preço insuficiente. Por isso, 
o novo contrato de concessão 
para o serviço universal terá de 
contemplar esta realidade. E9

Concurso ainda não 
arrancou e o país vai 
chegar a 2021 sem 
contrato de concessão

SEGUNDA VAGA 
DA COVID-19 

AMEAÇA 
RECUPERAÇÃO 
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Economia portuguesa 
é das mais vulneráveis 

à pandemia. Novo 
confinamento pode levar  
a recaída e crise em W E8

Everjets:  
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aos tribunais 
em cinco 
anos

A empresa que ganhou  
o contrato dos Kamov vive 
uma guerra entre sócios  
e tornou-se caso de polícia. 
Eis como aconteceu E10

Governo prepara  
‘lei Uber’ para reforçar 
direitos dos trabalhadores
> Novo enquadramento para trabalhadores das plataformas digitais discutido com 
parceiros sociais em novembro  > Lei fixará regras para rendimento, vínculos e proteção 
social, seguindo orientações de Bruxelas e da Organização Internacional do Trabalho E24

Cartão de crédito Santander Platinum TAEG de 14,6%. Exemplo para uma utilização de limite de crédito de 10.000€ com 
reembolso de 12 prestações iguais de capital, acrescidas de juros à Taxa Anual Nominal (TAN) de 10,00%, comissão de 
disponibilização de cartão de crédito 37,50€/trimestre (a que acresce Imposto do Selo à taxa de 4%) e demais impostos legais em 
vigor. Condições aplicáveis a novos contratos de crédito celebrados entre 01/10/2020 e 31/12/2020. Sujeito a aprovação do banco.

Se pensa em grande, pense ainda mais alto.
Informe-se em santander.pt
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O turismo é uma das principais atividades económicas da Madeira. FOTO: HELDER SANTOS/GI 

CONJUTURA 

Paragem de três meses 
do turismo leva a quebra 
no PIB da Madeira de 6,6% 
O turismo representa 26% do PIB da Madeira. A fatura dos 
meses sem atividade é pesada. Governo animado para 2021. 

—ANA LARANJEIRO 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt 

Não é segredo que o turismo dá 
um contributo grande para a eco-
nomia do país, embora haja regiões 
onde o peso desta atividade seja 
maior. Na Madeira, o turismo re-
presenta 26% do PIB e é responsá-
vel por mais de 20 mil postos de 
trabalho. "Em cada mês que a ati-
vidade esteve reduzida a zero, o 
PIB da Região Autónoma da Ma-
deira contraiu cerca de 2,2%, o que 
dá uma leitura da dimensão deste 
problema, com consequências 
para as empresas, para colaborado-
res dessas mesmas organizações e 
em toda a dinâmica direta e indire-
ta que o setor produz", disse o se-
cretário Regional de Turismo e 
Cultura, Eduardo Jesus. 

Um turista, quando chega a um 
destino, não fica confinado na uni-
dade de alojamento, consumindo 
bens e serviços, o que estimula a 
economia local. Por isso, a quebra 
do turismo acaba por ter reflexos 
mais alargados. "Este valor percen-
tual traduziu cerca de 110 milhões 
de euros mensalmente, pelo que 
se pode daqui aferir o impacto ob-
jetivo da pandemia na Madeira em 
relação ao setor do turismo e, con-
sequentemente, na economia re-

  

gional. Três meses de inatividade 
geram uma quebra direta no PIB 
Regional de mais de 6,6%", nota. 
Até agosto, a região autónoma 
contou com 346 mil hóspedes e 
mais de 1,6 milhões de dormidas, 
em ambos os casos quebras homó-
logas de mais de 65%, segundo o 
Instituto Nacional de Estatística. 
Eduardo Jesus diz que "não se po-
dem comparar números deste ano 
com períodos homólogos de ne-
nhum ano, pois a pandemia preju-
dicou todos os destinos como nun-
ca ninguém assistiu no mundo". E 
acrescenta: "O setor hoteleiro na 
Madeira está neste momento com 
cerca de 70% das unidades abertas 
e algumas, mesmo que exceções, 
com ocupações surpreendentes, 
acima dos 80 a 90% ". 

A evolução da situação sanitária 
é a chave para o turismo. As limi-
tações impostas para tentar travar 
a pandemia conjugadas com os re-
ceios ditaram uma travagem a 
fundo da atividade. Para recupe-
rar é necessário confiança de que 
é já seguro viajar, algo que os es-
pecialistas acreditam que só acon-
tecerá quando houver um trata-
mento. "As perspetivas para o 
próximo ano são muito animado-
ras. Embora haja sempre o fator 
determinante da evolução epide-

  

miológica dos mercados gerado-
res de turistas para a Madeira, es-
tamos no caminho certo para 
crescermos". 

Um inquérito recente da Asso-
ciação de Hotelaria de Portugal 
(AHP) mostra que, entre junho e 
setembro, o mercado nacional foi 
o que mais marcou presença na 
Madeira, seguido pelo britânico. A 
ligação do Reino Unido à região é 
antiga e o governo quer manter 
esse vínculo. "A juntar aos conta-
tos permanentes com o setor, no-
meadamente com os operadores 
turísticos, o trabalho tem sido diá-
rio com as companhias de aviação, 
e organismos como o Turismo de 
Portugal (...), a Associação de Pro-
moção da Madeira não tem parado 
na promoção em toda a linha do 
destino Madeira", explica. "Esta-
mos a fazer a maior campanha 
promocional jamais feita pela Ma-
deira junto do mercado inglês para 
potenciar a janela de oportunidade 
de sermos reconhecidos como 
uma região segura num país que 
não o é a nível do território conti-
nental. E a resposta foi imediata 
por parte das companhias de avia-
ção, nomeadamente com a Jet2 
que mais do que duplicou as fre-
quências do Reino Unido com a 
Madeira", remata. 
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A8 Fórmula 1 no Algarve teve "impacto de 30 milhões de euros diretos em consumo"
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Presidente do Turismo do Algarve estima impacto de milhões de euros com o regresso da Fórmula 1
ao Algarve. Prova "foi uma montra espetacular de Portugal e do Algarve em concreto", diz João
Fernandes.
 
Inês Ameixa
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Portimão MotoSports, nas mãos da Braver Entertainment, integra as duas provas desportivas 

parte dos planos de atividade cia 
Câmara de Portimão, por causa 
da situação de pandemia. "Fo-
mos apanhados de surpresa, 
porque depois ninguém nos vol - 
tou a contactar para apresentar-

 

mos nova proposta, desta vez 
para três eventos", afirmou ao 
CM Nuno Braga, cia Unisports. 

Contactada pelo CM, a presi-
dente da Camara de Portimão, 
Isilda Gomes, referiu que "nada 

disto corresponde à verdade" e 
-11.1e. a Unisports se propôs reali 
zar "um único evento por 148 
mil euros". "Se tivessem pro-
posto tudo por 148 mil euros, 
claro que aceitava", concluiu. e 

Mariza contratada por autarquia 

Concertos 
de Mariza 
e de Aurea 
animam. 
13 Com estas iniciativas, 
que incluem concertos de 
Mariza e Aurea, exposi-
ções de carros e restau-
rantes, a autarquia pre-
tende criar oportunidades 
de negócio para o tecido 
económico local. Ao CM, 
a Câmara de Portimão ex-
plicou ainda que "a pro-
posta da Unisports englo-
bava apenas o setor ali-
mentar" e que a Portimão 
MotoSports, prevê a reali-
zação de outros eventos 
de entretenimento. Várias 
empresas apresentaram 
propostas, refere a autar-
quia, que optou pelo con-
trato "mais vantajoso". e 

• 
.\P 

Câmara de Portimão 
gasta 350 mil em festas 
EVENTOS 0Animação durante as provas de Fórmula 1 e MotoGP para atrair mais público à cidade 
CASO °Empresa diz-se "perplexa" com ajuste direto celebrado pela autarca Isilda Gomes 
DÉBORA CARVALHO 

A
Câmara Municipal de 
Portimão gastou .350 mil 
euros em festas. Em cau - 

sa estão as iniciativas de ani - 
mação durante a realização 
cio Mundial de Fórmula 1 e do 
MotoGP, cujas provas são clis 
puladas no Autódromo Inter-
nacional cio Algarve, durante 
um mês. O negócio está envol - 
to em polémica. 

A autarquia celebrou um con-
trato, a 30 de setembro, por 
ajuste direto, com a Braver En 

CONTRATO CELEBRADO 
NO DIA 30 DE SETEMBRO 
POR AJUSTE DIRETO 

tertainment para a realização de 
três eventos: Portimão MotoS - 
ports (que engloba as duas pro - 
vas desportivas) e o Natal. 

A empresa Unisports diz-se 
"perplexa" com este negócio. 
Garante que, a 6de agosto, pro -
pôs à autarquia realizar os dois 
eventos - Fórmula 1 e Moto GP -
por 148 mil euros, tendo, a 19 de 
agosto, sido informada de que a 
proposta Festa no rio Arade Por -
timão 2020 não fazia por agora 

• 
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á E os motores voltaiii  rugir 
Foram precisos 24 anos e uni vírus letal para trazer a Fórmula 1 de volta 

a Portugal. Com a pandemia de covid-19 a impor o cancelamento e adiamento 
de várias corridas do Mundial da especialidade, o Autódromo Internacional do 
Algarve fbi o escolhido para acolher a 1£2. ronda da competição. Os melhores 

pilotos do Mundo aceleram hoje em Portimão. 
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TUDO COMEÇOU HÁ 62 ANOS 
Foi em 1958 que, pela primeira vez, o GP Portugal 
fez parte do Mundial de F1. Nesse ano, a prova foi 
disputada no Circuito Urbano da Boavista, no Por-
to, e a vitória coube ao britânico Stirling Moss. 
Portugal continuou no mapa da modalidade 
nos anos 1959 e 1960 e entre 1984 e 1996. 

"AYRTON EM SENNA" 
Foi durante esse período, em 1985, que Ayrton 
Senna conquistou a primeira vitória de uma carrei-
ra fulgurante. Foi sob uma chuvada intensa, com 
apenas nove pilotos a resistir até final, que o brasi-
leiro (falecido em 1994, num acidente) fez história 
no Estoril. "Ayrton em Senna, um espetáculo", ti-
tulou na altura a imprensa especializada. 

TIAGO MONTEIRO PARA A HISTÓRIA 
Até hoje, só quatro portugueses competiram na 
prova rainha do automobilismo: Nicha Cabral, Pe-
dro Matos Chaves, Pedro Lamy e Tiago Monteiro. 
Este último piloto, de 44 anos, atualmente a correr 
no WTCR, chegou mesmo a garantir um lugar no 
pódio, no Grande Prémio de Indianápolis (EUA), 
em 2005. 

GICÉ um triunfo 
para Portugal, 

para o 
r Algave 

e para a 
diplomacia 

portuguesa, 
também no domínio 

desportivo» 
MARCELO REBELO DE SOUSA 

Presidente da República, a propósito do regresso 
das competições de MotoGP e Fórmula 1 a Portugal 

9 
Um triunfo de Lewis Hamilton neste domingo per-
mite ao piloto britânico estabelecer um novo re-
corde, deixando para trás o alemão Michael Schu-
macher que, ao longo da carreira, conseguiu 91 
triunfos em corridas de Fórmula 1. 

MILHÕES DE EUROS DE IMPACTO 

O impacto económico mínimo na região e no país, 
segundo estimativa apresentada pela secretária 
de Estado do Turismo, Rita Marques. Paulo Pi-
nhetro, administrador do Autodromo Internacional 
do Algarve, foi mais ambicioso, apontando para 
um impacto superior a 100 milhões. 

Página 10
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FÓRMULA 1 No primeiro 
dia do GP de Portugal, 
pilotos debateram-se com 
os desafios da pista: houve 
piões, acidentes e, no fim, 
mandou Bottas 
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Depois de tanta expectati-
va, os pilotos conheceram 
as dificuldades de Porti-
mão, onde abandeira 
vermelha subiu duas 
vezes: com o incêndio de 
Gasly e após o choque 
entre Stroll e verstappen 

CATARINA DOMINGOS 

411119 SÓ no domínio de um pi-
loto da Mercedes, no caso o 
finlandês Valtteri Bottas, é 
que o arranque do Grande 
Prémio de Portugal foi idên-
tico às corridas já realizadas 
esta temporada no Mundial 
de Fórmula 1. De resto, no re-
gresso do Grande Circo ao 
nosso país 24 anos depois, a 
estreia absoluta do Autódro-
mo Internacional do Algarve 
resultou em duas sessões de 
treinos livres bem movimen-
tadas, com os pilotos a senti-
rem as dificuldades da pista 
alucinante que tanta expec-

 

tativa tinha gerado na conta-
gem decrescente, ainda que 
alguns já a conhecessem de 
outras categorias. 

Para começar, como o me-
lhor tempo de volta datava de 
janeiro de 2009 (1m27,987s), 
da autoria do suíço Sebastian 
Buemi que o estabeleceu em 

SEGUNDOS 

11 0 
Com1m17,940s, Valtteri 
Bottas retirou mais de 10 
segundos ao melhor tempo 
de volta no AIA (1m27,9875 
de Sebastian Buemi, em 
2009), mas o recorde ainda 
não deve ficar por aqui 

testes, aquele registo foi natu-
ralmente batido, logo que o 
segundo piloto completou o 
traçado na primeira sessão, na 
ocasião Carlos Sainz da McLa-
ren (1m26,948s). Progressiva-
mente, a marca foi diminuin-
do para o novo máximo ficar 
nas mãos de Bottas, no final da 
manhã (1m18,4105) e à tarde 
(1m17,940s). Contas feitas, o 
nórdico tirou mais de 10 se-
gundos ao máximo de Buemi, 
oque atesta a incrível evolu-
ção dos monolugares híbridos, 
mais rápidos do que alguma 
vez foram. 

Mas nem só a alta velocidade 
contribuiu para uma jornada 
inaugural emotiva e marcada 
pela presença de público nas 
bancadas - foi a terceira vez 
esta temporada, depois de So-
chi (Rússia) e Nurburgring 
(Alemanha). Houve várias 
saídas de pista e piões, subindo 
a tensão da parte da tarde, com 

a exibição da bandeira verme-
lha por duas vezes. 

A primeira interrupção de-
veu-se ao incêndio no carro de 
Pierre Gasly (Alpha Tauri), 
que escapou ileso. Quatro mi-
nutos depois de ser dada luz 
verde para o retomar da ação, 
um acidente entre Lance 
Stroll (Racing Point) e Max 
Verstappen (Red Bull) resul-

 

tou em nova paragem. Pelo 
menos, os pilotos já tinham 
andado com os protótipos dos 
pneus da Pirelli para 2021 na 
primeira meia hora, período 
no qual foi Verstappen a ter o 
melhordesempenho (ummo-
desto 1m21,5755). Depois, foi 
de novo a Mercedes a mandar. 
com McLaren e Ferrari a da-
rem bons sinais. 

Verstappen e Stroll sem castigo 
A segunda sessão de treinos livres tinha sido retomada 
há quatro minutos, depois de resolvido o incêndio no 
AlphaTauri de Pierre Gasly, quando voltou a ser inter-
rompida, devido a um choque entre Max Verstappen e 
Lance Stroll no final da reta da meta, à entrada da curva 
1. "Mas aquele gajo é cego? Que raio está a fazer", disse, 
zangado, o holandês. Os ânimos aqueceram, mas, após 
inquérito dos comissários, ambos foram forçados a 
admitir que contribuíram igualmente para o incidente, 
escapando de qualquer penalização. 

HOJE 
HÁ NOVA HIPÓTESE 
DE ADAPTAÇÃO 
Como os pilotos não 
puderam aproveitar o tempo 
integral da segunda sessão de 
treinos livres, que foi 
acidentada, hoje, entre as 
11h00 e as 12h00, a terceira 
sessão constitui mais uma 
oportunidade para se 
familiarizarem com a pista 
algarvia. À tarde, a partir das 
14h00, já vai ser a sério, com 
oarranque da qualificação 
para a corrida, esta agendada 
para domingo às 13h10. 

OPDEPORTUGAL 

-.5 LIVRES (SEGUNDA SESSÃO) 
1.°Valtteri Bottas(Mercedes) 1m17,940s 
2.° Max Verstappen (Red Bull) 1m18,535s 
3.° Lando Norris (McLaren) 1m18,743s 
4.°CharlesLeclerc (Ferrar') 1m18,838s 

5.° Carlos Sainz (McLaren) 1m19,113s 
6.°Sebastian Vettel (Ferrari) 1m19,175s 
7.° PierreGasly (AlphaTauri) 1m19,178s 
8.° Lewis Hamilton (Mercedes) 1m19,308s 

9.° Esteban Ocon(Renault ) 1m19,496s 
10.°Alexander Albon (Red Bull) 1m19,643s 
11.°George Russell (Williams) 1m19,821s 
12.° Sergio Perez (Racing Point) 1m19,901s 
13.° Daniel Ricc iardo (Renault ) 1m19,987s 

14.° N icholas Latifi (Williams) 1m20,465s 
15.° Kimi Rãikkõnen(Alfa Romeo) 1m20,490s 
16.° Kevin Magnussen (Haas) 1m20,680s 
17.° Daniil Kvyat (AlphaTauri) 1m20,729s 
18.° RomainGrosjean (Haas) 1m20,867s 

19.° La nce Stroll (Racing Point) 1m20,983s 
20.°AntonioGiovinazzi(Alfa Romeo) 1m21,396s 

BOITAS PUtifERIZOU 
RECORDE DOALGARVE 
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LEWIS HAMILTON Impressionado com o circuito de 
Portimão, o britânico espera qualificação exigente 

"Na cum 8 fico 
a olhar o céu" 

Hamilton sentiu a montanha-russa pela primeira vez 

A estreia absoluta da 
Fórmula i noAutódromo 
Internacional do Algarve, 
cheio de elevações, deu 
origem a imagens de rara 
beleza. Mas, ao mesmo 
tempo, o circuito algarvio 
parece intimidar 

••• A Mercedes chegou a 
Portimão divertida, alegando 
que "não havia sinal da mon-
tanha-russa que todos fala-
vam", mas rapidamente ga-
nhou respeito ao traçado por-
tuguês, como se percebepelas 
palavras de Lewis Hamilton, 
que neste fim de semana se 
pode tornar o mais vitorioso 
detodos ostempos na Fórmu-
la 1, suplantando os 91 triun-
fos de Michael Schumacher; 
e dar mais um passo para o sé-
timo título mundial que lhe 
permite igualar o lendário pi-
loto alemão. 

Ontem, o britânico fechou 
o dia de forma discreta, em 
oitavo na segunda sessão de 
treinos livres,1,368 segundos 
mais lento do que o compa-
nheiro Valtteri Bottas e de-
pois de ter sido segundo no 
primeira. No final, confessou 
que "a sensação no carro não 
era assim tão boa", conside-
rando a pista do Autódromo 
Internacional do Algarve "di-
fícil e extremamente desa-
fiante". 

"As ondulações são incrí-
veis. Há muitos lugares onde 
simplesmente não consegues 
ver para onde estás a ir. Na saí-
da da curva 8, ficas a olhar 
para o céu durante um perío-

  

do de tempo e não tens ideia 
do que está a seguir", contou 
o seis vezes campeão mun-
dial, constatando ainda que, 
como o asfalto é novo, "o piso 
é muito liso". "Vimos pilotos 

• h10,1-.10. 

"O circuito de 
Portimão é difícil, 
extremamente 
desafiante" 
Lewis Hamilton 
Piloto da Mercedes 

a cometer erros, a escorregar 
e a entrar em pião, portanto 
não foi um dia fácil...", resu-
miu. 

Hamilton revelou ainda que 
passou por "uma sensação 
terrível na segunda sessão". 
"Tenho de dar alguns passos 
para trás e descobrir onde er-
rei e onde posso melhorar 
amanhã [hoje]", completou, 
prevendo uma "luta feroz" 
durante a qualificação de 
hoje, especialmente durante 
a Q1. Mesmo assim, a Merce-
des pretende dar continuida-
de ao pleno de "poles" que 
regista esta temporada - três 
foram de Bottas, oito perten-
ceram a Hamilton. 

RIAS QUE 
DESAGRADARAM 
Autorizada a presença de 27 
SOO pessoas no Autódromo 
Internacional do Algarve, 
ontem o público aparecia 
distribuído pelas bancadas 
com o distanciamento 
exigido. No entanto, o facto 
de não ser permitido entrar 
com comida no recinto e 
existirem poucas áreas de 
restauração gerou longas 
filas e... proximidade. Não 
faltaram reclamações nas 
redes sociais. 

PIERRE 
GASLY TEVE SUSTO 
Numa altura em que era o 
sétimo mais rápido, Pierre 
Gasly foi forçado a abando-
nar a segunda sessão, porque 
oseu carro começou a largar 
fumo e entrou em chamas, 
sem que nada o fizesse 
prever. "Cinco segundos 
antes de parar, literalmente, 
perdi tudo, a direção, a parte 
elétrica. Precisamos de 
perceber o que aconteceu", 
reagiu o francês que, esta 
época, já venceu em Monza. 

BILHETES MELHORES 
ALUNOS PREMIADOS 
Os dez melhores alunos do 
secundário no concelho de 
Portimão foram agraciados 
com bilhetes para o Grande 
Prémio, numa iniciativa da 
câmara, em parceria comAIA, 
e pretende reconhecer o 
mérito daqueles jovens. Os 
estudantes receberam ainda 
máscaras comunitárias 
alusivas ao evento, entregues 
na zona paddock do Portimão 
MotorSports Village, na zona 
ribeirinha.—H.N. 
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Lando e o galo de Barcelos 
••• Para Kimi Raikkonen o 
capacete é apenas algo que 
"protege a cabeça", mas nem 
todos pensam assim. Em par-
ticular Lando Norris, que a 
cada corrida vai surgindo com 
modelos personalizados. O 
eleito para o Grande Prémio de 
Portugal promete fazer furor 
entre os seguidores portugue-
ses durante o fim de semana, 
por se inspirarar na imagem do 
Galo de Barcelos. Se dá sorte 
ainda não se sabe, mas o McLa-
ren de Norrisjá fechou o dia no 
pódio dos mais rápidos. Lando Norris tem um capacete bem português... 

RUSSELL 
E LATIR EM STAND-BY 
George Russell (foto) diz não 
estar preocupado com a 
mudança de donos da 
Williams, até porque tem 
contrato para 2021, mas o 
chefe de operações, Simon 
Roberts, não confirma a 
continuidade do britânico, 
nem do canadiano Nicholas 
Latifi. "Vamos ver o resto do 
mercado", afirmou. Sérgio 
Pérez, de saída da Racing 
Point, é apontado à equipa 
comprada pela Dorilton. Página 12
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Presidente das águias 

confia que o treinador ficará 
além dos dois anos de  ligação 

Vieira quer 
mais Jesus 
ffi 

"JÁ NÃO CORRE 
ATRÁS DO 
DINHEIRO 
COMO ANTES" 

//  Eleições antecipadas para 
o dia 28  //  Darwin na equipa 
da semana da Liga Europa 
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Otávio convocado, 
Luis Díaz ficou de fora 

Venda de bilhetes para o 

Olympiacos à espera da DGS 
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- Piloto da Mercedes tirou dez segundos ao melhor 
tempo de sempre no circuito de Portimão P24-25 FÓRMULA1 
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Hamilton impressionado: "Pista é difícil e extremamente desafiante" 
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a qualquer hora... 
em qualquer lugar vending 

www.nvending.net 
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Tourism board praises 
friendly Algarve residents 
CAMPAIGN  ||  The Algarve tour-
ism board (RTA) is once again 
thanking local residents – both 
Portuguese and foreign – for their 
important role in the region’s suc-
cess as a major tourist destination. 
Relaunching its campaign ‘Your 
smile is one of the secrets of the 
Algarve’, the RTA says: “The cam-
paign evokes the warm, friendly 
welcome that residents typically 
extend to visitors.”

The campaign is being promoted 
digitally on Facebook, Instagram 
and YouTube with a video that 
showcases some of the region’s 
most beautiful spots as well as the 
friendly smiles of locals.

It adds: “It also seeks to raise 
awareness about the importance 
of tourism for regional develop-
ment and for people’s quality of 
life, highlighting the need to foster 
good practices in terms of welcom-
ing visitors to the region.”

As Algarve tourism boss João Fer-
nandes says, “the Algarve has many 
attractions – nature, gastronomy, 

heritage and the climate – but what 
we have, above all else, is our peo-
ple – a community made up of resi-
dents of several nationalities. 

“It is this kind of multicultural-
ism that contributes to the success 
of the region and allows us to wel-
come our tourists so well.”

While the pandemic has cast a 
dark shadow over the tourism 
industry globally, Fernandes says 
that we “didn’t want to miss the 
opportunity to thank residents 
for their dedication and for wel-
coming so well those who visit the 
Algarve”. M.B.
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Nova campanha publicitária 

da RTA agradece aos residentes 

y. 

A mais recente campanha 
publicitária da Região de Tu-
rismo do Algarve (RTA), intitu-
lada "O teu sorriso é um dos 
segredos do Algarve", presta 
homenagem aos residentes 
do distrito de Faro, anunciou 
a entidade. 

Esta homenagem aos al-
garvios deve-se à sua "sim-
patia e cordialidade com que 
recebem, todos os anos, os 
milhares de turistas nacionais 
e estrangeiros que escolhem 
o destino para passar férias 
ou para uma escapadinha de 
fim-de-semana", segundo o 
comunicado. 

A campanha tem uma for-
te aposta no digital, através 
das redes sociais Facebook, 
Instagram e Youtube, além da 
publicidade exterior colocada 
nas ruas de Olhão, Albufeira, 
Portimão e Faro. 

O vídeo publicitário mistu-
ra várias imagens da região 
algarvia, onde se destacam 
elementos da cultura e do 
património de Lagos, Cacela 
Valha, Silves, Loulé e Praia da 
Salema. com cinco residentes 
que se tornaram protagonistas 
da campanha. 

"Esta campanha segue o 
conceito criativo que utilizá-
mos o ano passado, agora 
com novos protagonistas que 
nos trazem novos sorrisos. A 
região do Algarve tem muitos 
atrativos: a natureza, a gas-
tron&nia, o património... e o 
clima, claro. Mas acima de 
tudo, temos as pessoas! Uma 
comunidade que é composta 
por diferentes nacionalidades. 
É esta multiculturalidade da 
vida coletiva que contribui  

para o sucesso da região e 
nos permite acolher, tão bem, 
todos os turistas que vêm 
desfrutar da oferta turística 
do destino. Num ano especial-
mente exigente e com tantos 
desafios, não quisemos deixar 
de agradecer aos residentes 
pela dedicação e por continua-
rem a receber tão bem quem 
procura o Algarve", refere o 
presidente da RTA, João Fer-
nandes, em comunicado. 

Página 15



A16

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 12,67 x 8,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 89238418 22-10-2020

THANK YOU  ||  This year’s 
edition of the Algarve 
Nature Fest is open exclu-
sively to health profession-
als as a ‘thank you’ for being 

against the Covid-19 pan-
demic since early March.

The event runs until 
October 31 and features 21 
outdoor experiences which 
health professionals can 
enjoy for free.

As organisers explain, the 
goal is to give them an 
opportunity to “relax and 
enjoy the best thing that the 
region has to offer: nature”.

From mountain bike rides 
to themed walks, zip-lining 
over the Guadiana River, Ria 
Formosa boat trips, dolphin 
watching, grotto exploring, 
stand-up paddleboarding 

something for everyone.

“We are symbolically pay-
ing tribute to those at the 

the pandemic who have 
done so much for our com-
munity,” says Algarve tour-
ism boss João Fernandes.

The event is organised 
by the Algarve Tourism 
Board (RTA) with the sup-
port of the Algarve Regional 
Health Administration and 
Turismo de Portugal.

Nature Fest exclusively for  
health professionals
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CULTURA E DIVERTIMENTO 

Algarve Nature Fest 2020 

dedicado aos profissionais de saúde 
O Algarve Nature Fest, 

evento do turismo de natureza 
realizado anualmente na re-
gião, vai ter uma ediçãb espe-
cial em 2020, que se destina 
em exclusivo aos profissionais 
do Serviço Nacional de Saúde 
da região, "como forma de 
agradecimento por estarem, 
desde março, na linha da fren-
te do combate à pandemia do 
novo coronavírus", anunciou o 
Turismo do Algarve. 

Desde o passado sábado, 
17, e até 31 de outubro, os 
profissionais de saúde po-
dem desfrutar de um total de 
21 experiências ao ar livre, 
disponibilizadas pelo Turismo 
do Algarve de forma gratuita. 
permitindo a descoberta do 
património natural algarvio. 

"Há sugestões para os 
mais aventureiros e outras 
para quem prefere um am-
biente mais tranquilo, poden-
do ainda optar por atividades 
com duração mais curta, ou 
seja, mesmo quem não possa 
despender de muito tempo 
encontrará uma experiência 
na qual possa participar sem 
colocar em causa a atividade 
profissional. O que se pretende 
é que os profissionais de saúde 
aproveitem este momento para 
descontrair e desfrutem, em 
plena harmonia com a natu-
reza, do melhor que a região 
tem para oferecer: a Natureza", 
enuncia a RTA. 

O programa inclui passeios 
de bicicleta todo-o-terreno, ca-
minhadas temáticas e guiadas 
nas serras algarvias, travessia 
do rio Guadiana em tirolesa,  

passeios de barco na ria For-
mosa ou para visita às grutas 
e observação de golfinhos, 
passeios de SUP e caiaque, 
aulas de surf ou visitas às 
grutas de sal gema de Loulé, 
entre outras experiências rea-
lizadas em áreas naturais ou 
territórios de baixa densidade. 

Todas as atividades desta 
edição do Algarve Nature Fest 
requerem marcação prévia e 
são realizadas individualmente 
ou em pequenos grupos, cum-
prindo com as recomendações 
da Direção-Geral de Saúde e 
das autoridades locais. 

João Fernandes, presi-
dente da Região de Turismo 
do Algarve refere que "este 
ano, não pudemos promover 
o Algarve Nature Fest com 
as características habituais. 
Mantivemos o formato base,  

mas as atividades de anima-
ção ao ar livre, que costumam 
ser dirigidas ao público em 
geral e para as escolas, foram 
agora disponibilizadas, em 
exclusivo, aos profissionais de 
saúde que tanto têm feito pela 
comunidade. De uma forma 
simbólica, estamos a prestar 
uma homenagem a quem está 
na linha da frente no combate 
à pandemia". 

O responsável pela enti-
dade algarvia conclui que "o 
Algarve Nature Fest é uma 
aposta do Turismo do Algar-
ve centrada no produto de 
turismo de natureza, o que 
tem permitido divulgar o pa-
trimónio natural da região de 
forma consistente. Trata-se 
de uma oferta turística na 
qual temos vindo a apostar 
e que tem vindo a evoluir  

de forma muito significativa, 
com potencial para atrair pro-
cura na época que agora se 
inicia, considerando também 
a crise sanitária global que 
estamos a viver. Convidamos, 
este ano, os profissionais de 
saúde a juntarem-se ao ANF 
para vivenciarem algumas das 
experiências mais procuradas 
pelos turistas que visitam a 
região». 

O Algarve Nature Fest 
2020 é organizado pela Re-
gião de Turismo do Algarve, em 
colaboração com a Adminis-
tração Regional de Saúde do 
Algarve e o apoio do Turismo 
de Portugal, começando no 
próximo sábado, até 31 de 
outubro, numa edição espe-
cial, exclusivamente dedicada 
aos profissionais do Serviço 
Nacional de Saúde. 

• ',"•\ • 
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Turismo do Algarve 
investe em Marim
O presidente da Região de 
Turismo do Algarve, João 
Fernandes, e o diretor regio-
nal do Algarve do Instituto 
da Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF), Cas-
telão Rodrigues, vão assinar 
um protocolo de cedência 
temporária do equipamen-
to de apoio para melhorar a 
experiência do visitante do 
Centro de Educação Ambien-
tal de Marim, na quinta-feira, 
dia 22 de outubro, às 10h30, 
na sede do Parque Natural da 
Ria Formosa, em Olhão. O in-
vestimento realizado mate-

rializa a aposta da entidade 
regional no segmento do Tu-
rismo de Natureza e decorre 
do projeto Valuetur, aprova-
do ao abrigo do Programa de 
Cooperação INTERREG V-A 
ESPANHA-PORTUGAL 2014-
2020 (POCTEP). A cerimó-
nia será presidida pelo se-
cretário de Estado da Con-
servação da Natureza, das 
Florestas e do Ordenamen-
to do Território, João Cata-
rino, e contará ainda com a 
presença do presidente do 
conselho diretivo do ICNF,  
Nuno Banza.
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Quatro edições do 365 Algarve 
atraíram 455 mil espectadores 

O número total do público do 365 Algarve 
deverá chegar, no final de novembro, aos 455 
mil visitantes, entre os quais 93 mil são visi-
tantes estrangeiros, anunciou a organização 
daqueles eventos cultgrais a cargo da Região 
de Turismo do Algarve (RTA). 

Os dados são divulgados quando está a 
chegar ao fim a 4.3  edição do 365 Algarve, 
o programa cultural do Turismo do Algarve, 
com a chancela das Secretarias de Estado 
do Turismo e da Cultura e financiamento do 
Turismo de Portugal. 

Ao todo foram apresentados 1900 espe-
táculos, entre muitos eventos no interior da 
região, ao ar livre e em contacto com a natu-

  

reza, que deram a conhecer o outro Algarve. 
"O 365 Algarve tornou possível conhecer e 

explorar o território algarvio em eventos pecu-
liares, únicos, em lugares inesperados e não 
convencionais, sempre num ambiente intimis-
ta, proporcionando uma grande proximidade e 
um verdadeiro encontro entre o público e os 
promotores e do público entre si", afirma a RTA. 
Acrescenta que ao longo destas quatro edi-
ções o 365 Algarve promoveu o turismo e a 
cultura durante a época baixa em toda a região 
algarvia, envolvendo os agentes culturais e 
turísticos da região e com a avaliação externa 
da Universidade do Algarve. 
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Festival da Comida Esquecida despediu-se com Memória em Querença
 

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

Meio: Algarve Informativo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=baef8aea

 
A primeira edição do Festival da Comida Esquecida chegou ao fim, no dia 17 de outubro, em
Querença. O evento, que tanto tem trabalhado as memórias, não quis terminar sem deixar uma última
memória aos seus participantes, através de uma refeição final que simbolizou os territórios e as
heranças alimentares de quem neles vive.
 
Em Querença, sede da organização do Festival, os participantes desfrutaram de mais um dia e refeição
especiais, desta vez com três ementas diferentes à escolha, dedicadas a cada uma das três grandes
regiões algarvias, tão bem representadas no concelho de Loulé: a Serra, o Barrocal e o Litoral. Além
da refeição, o programa incluiu um percurso gastronómico guiado pela aldeia, para abrir todos os
sentidos à riqueza da gastronomia algarvia, e ainda animação diversa, com música, palavras e história
ligadas à tradição cultural algarvia.
 
O evento foi alterado e adaptado de forma a respeitar todas as atuais orientações da DGS e garantir a
segurança de participantes e colaboradores, mas mantendo a sua identidade e essência, ligadas à
celebração de tradições algarvias através de experiências gastronómicas inesquecíveis. O Festival da
Comida Esquecida integra, o programa cultural  365 Algarve , uma iniciativa das Secretarias de Estado
da Cultura e do Turismo, financiada pelo Turismo de Portugal e operacionalizada pela Região de
Turismo do Algarve, pela Associação de Turismo do Algarve e pela Direção Regional de Cultura do
Algarve. A entidade promotora do Festival da Comida Esquecida é a Cooperativa QRER, uma
organização dedicada ao Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade.
 
Texto: Daniel Pina | Fotografia: Vítor Pina/Festival Comida Esquecida
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DESTAQUE

José Apolinário 
quer abrir caminho 
para o processo 
de regionalização 
do Algarve
Ex-secretário de Estado das Pescas e antigo membro 
do Parlamento Europeu, recém-eleito presidente da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
(CCDR) do Algarve, explica a agenda reformista para  
o novo mandato
Bruno Filipe Pires
bruno.pires@barlavento.pt

Os próximos quatro anos não 
serão fáceis até para quem 
acumula uma variada expe-
riência política como o socia-
lista José Apolinário, que terá 
pela frente vários desafios 
institucionais. «O nosso obje-
tivo será criar condições para 

reabrir o dossier da regionali-
zação, através de passos que 
têm de ser dados com segu-
rança, com confiança, com o 
envolvimento dos autarcas, 
das instituições, das popula-
ções e também sem ilusões. 
Não seria sério dizer que no 
final deste mandato estare-
mos em condições para avan-
çar na regionalização. Agora, 

há um ponto que quero as-
sumir. Tudo faremos, eu e a 
equipa que me acompanha 
para que a prazo seja possível 
haver uma eleição direta da 
estrutura, ou melhor, da futu-
ra autarquia regional», come-
ça por explicar. «O que esta-
mos a discutir é a criação de 
uma autarquia supramunici-
pal como previsto na legisla-

ção. E portanto, quero traba-
lhar para que se chegue a esse 
patamar de confiança», diz.

«Esse objetivo está tam-
bém reforçado por ter havido, 
quer no Algarve, quer no resto 
do país, uma significativa par-
ticipação dos eleitores com di-
reito de voto, do colégio elei-
toral, que na região rondou os 
88 por cento, não obstante to-
dos os apelos, que de norte a 
sul se fizeram à não participa-
ção neste processo», refere.

Para já, e de acordo com a 
lei orgânica da CCDR, uma das 
primeiras iniciativas será reu-
nir o «Conselho de Coordena-
ção Intersectorial com repre-
sentantes de todos os Minis-
térios e a presença da AMAL 
- Comunidade Intermunicipal 

do Algarve, que queremos va-
lorizar. Queremos reunir regu-
larmente, este órgão, de forma 
descentralizada, para termos 
uma visão da intervenção dos 
diferentes serviços na região», 
como parte da estratégia.

«Temos de construir aqui 
um caminho em parceria com 
os autarcas, desde logo com 
a AMAL, mas também envol-
vendo as Assembleias Muni-
cipais e as Juntas de Fregue-
sia. Esse caminho passa, em 
primeiro lugar, por uma me-
lhor cooperação, por acompa-
nhar, monitorizar, defender e 
em alguns casos executar as 
políticas públicas nacionais 
na região. Passa, em segundo 
lugar, por garantir uma me-
lhor cooperação entre as enti-

dades na melhoria da respos-
ta da administração pública e 
na melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos», clarifica 
José Apolinário.

Em termos mais práti-
cos, «há três áreas que exi-
gem e justificam esta concer-
tação especial». A primeira é 
«a atual e urgente situação 
social e económica da região. 
É necessário acompanhar as 
medidas de apoio às empre-
sas e aos cidadãos para pro-
curar responder à dimensão 
dos problemas que a região 
vive, pois esta situação pan-
démica tem impactes maio-
res no Algarve do que em 
outras áreas do país. Em se-
gundo, queremos monitori-
zar, acompanhar e, em alguns  
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casos, implementar as me-
didas do Plano de Recupera-
ção e Resiliência (PRRPT) em 
concertação com os municí-
pios, salvaguardando as suas 
competências. A terceira prio-
ridade imediata é a gestão ra-
cional da água, com a execu-
ção do Plano Regional de Efi-
ciência Hídrica do Algarve. 
Em conjunto com os muni-
cípios e os agentes económi-
cos vamos defender a posição 
junto do governo. Mas temos 
também de fazer os nossos 
trabalhos na região».

E embora seja uma ma-
téria que terá de ser vista ao 
nível nacional, «vamos em-
penhar-nos na preparação, 
diagnóstico e criação de con-
dições para a gradual aglu-
tinação de serviços descon-
centrados de âmbito regional 
para uma CCDR reforçada».

No imediato, e numa altu-
ra em que se fala de fundos, 
«vamos ter que concertar com 
os municípios e com o gover-
no a sua aplicação no Algarve. 
O nosso objetivo é somar aos 
320 milhões de euros que tí-
nhamos neste quadro, os no-
vos 300 milhões de euros. Ou 
seja, 620 milhões de euros. Va-
mos ter que concertar com a 
região numa perspetiva de di-
versificar a base económica. 
E contamos com a equipa in-
terna, a equipa da CCDR, pro-
fissional e com provas dadas, 
que tem acompanhado este 
processo», sublinha.

Preparar o pós-COVID-19
Apolinário refere que no fi-
nal de setembro, o progra-
ma CRESC Algarve 2020 ti-
nha uma taxa de execução de 
38,7 por cento, e uma taxa de 
compromisso de 85 por cen-
to (que poderá chegar aos 
105 por cento no final do ano, 
segundo o que o barlavento 
apurou). 

«Vamos ter que fazer um 
esforço para acelerar a taxa 
de execução. Na prática, pas-
sados sete anos de quadro 
estamos com a execução um 
pouco acima de um terço dos 
320 milhões de euros. Vamos 
precisar da cooperação de to-
dos para alavancar isto». 

A nova equipa quer tam-

bém preparar o próximo 
Quadro Financeiro Pluria-
nual 2021–2027 e fechar o 
atual «sempre que possível, 
aproveitando as verbas ain-
da disponíveis em linha com 
as prioridades da agenda 
ambiental: a inovação, a di-
gitalização e sustentabilida-
de». E não só. «Penso tam-
bém que para o próximo qua-
dro é preciso preparar o pós-
-COVID-19. Isso passará por 
apoiar as empresas, desde 
logo as exportadoras, do sec-
tor primário e industrial, e as 
empresas ligadas à economia 
do mar. Apoios que podem 
marcar a diferença e ajudá-
-las a crescer com instrumen-
tos nacionais e regionais».

Apolinário justifica: «te-
mos empresas que são topo, 
são líderes ao nível nacional 
e algumas ao nível interna-
cional. Temos de as alavan-
car e trabalhar para que haja 
uma forma de reconhecimen-
to, ao exemplo do que acon-
tece noutras CCDRs que cria-
ram símbolos» de excelência. 

«Tenciono sobre essa 
matéria, chamar e mobili-
zar as associações empresa-
riais para fazer esse esforço 
de concertação de posições», 
prevê. 

Outro ponto caro ao novo 
presidente será «valorizar 
a Universidade do Algarve 
(UAlg) e a transferência de 
conhecimento. Aliás, eu quis 
fazer a minha primeira decla-
ração pós-eleições no Centro 
de Ciência Viva do Algarve, 
em Faro, ao qual foi decidido 
atribuir o nome do professor 
Mariano Gago, personalida-
de que mais alavancou a ideia 
de transferência de conheci-
mento das academias para as 
empresas, e um algarvio que 
muito respeitamos».

Algarve, destino 
turístico sustentável
Para José Apolinário, a pers-
petiva de recuperação no 
pós-pandemia também deve 
ser considerada no ponto de 
vista do turismo, principal 
motor económico do Algar-
ve. «Vamos ter de olhar para 
este quadro e para o próximo 
e fazer uma concertação en-

tre as autarquias e as empre-
sas com vista à criação de um 
selo de sustentabilidade ali-
nhado com os novos desafios 
globais», explica.

Por exemplo, «30 por cen-
to da energia que o Aeroporto 
de Faro consome vem de fon-
tes renováveis. Gostaria e vou 
propor ao Turismo do Algar-
ve, às associações empresa-
riais e ao governo em Lisboa 
que façamos uma agenda sus-
tentável para o turismo e que 
isso procure definir metas» a 
atingir.

Na visão do ex-secretário 
de Estado, os objetivos ini-
ciais até podem ser humildes, 
para garantir a sua a concreti-
zação. «Estou a falar da utili-
zação de energias renováveis 
nos alojamentos, nos resorts e 
nos hotéis. Podemos começar 
por um nível baixo, na ordem 
dos 30 por cento. Mas temos 
de estabelecer metas de sus-
tentabilidade na nossa princi-
pal atividade económica. Um 
compromisso verde».

Esta linha de pensamento 
também é válida para «a se-
paração dos resíduos, para a 
reciclagem, numero de pos-
tos de carregamento de car-
ros elétricos, para a ges-
tão da água, num contribu-
to integrado para a economia  
circular», diz.

«Entendemos que no pós-
-COVID, a imagem do Algarve 
tem de continuar posicionada 
entre os melhores destinos de 
praia e de golfe do mundo, mas 
também terá de ter objetivos 
mensurareis na utilização das 
fontes renováveis de energia e 
em outros indicadores que ca-
tapultem o Algarve para uma 
referência de topo na susten-
tabilidade. Isso tem a ver com 
a definição das políticas secto-
riais e queremos ser parceiros 
do desenvolvimento regional. 
Temos de trazer os privados 
para este compromisso».

Área Marinha Protegida 
de Armação de Pêra 
é «uma mais-valia»
Em relação à economia do 
mar, «o Algarve tem condi-
ções para ser um parceiro 
muito ativo em várias áreas. 
Em primeiro lugar no turis-

mo náutico. Temos condições 
para reforçar o papel dos nos-
sos estaleiros e de procurar 
melhorar a sua competitivi-
dade. Em segundo, temos a 
componente da cadeia de va-
lor em relação à pesca. Somos 
a principal região em termos 
de captura de polvo. Acompa-
nharemos com muito interes-
se a primeira proposta de co-
gestão deste recurso, a desen-
volver entre a PONG-Pesca, a 
World Wide Fund For Nature 
(WWF) Portugal, a Sciena e as 
associações empresariais da 
fileira. Acompanhamos com 
expetativa positiva o suces-

so desta iniciativa». Por ou-
tro lado, «vamos acompanhar 
o Plano para Aquicultura em 
Águas de Transição, que sairá 
do Ministério do Mar, e procu-
rar que haja mais espaços dis-
poníveis para atividade aquí-
cola, sem pôr em causa os va-
lores ambientais» do Algarve. 

No que toca à aquicultu-
ra marinha offshore, para José 
Apolinário «neste momento, 
trata-se mais de consolidar 
os projetos existentes e a sua 
sustentação económica e so-
cial. Por outro lado, acompa-
nhamos como uma mais-va-
lia o processo de criação de 

uma Área Marinha Protegi-
da ao largo de Armação de 
Pêra. É um processo que valo-
riza bens de capital natural e, 
pelo que conheço do dossier, 
não põe em causa a atividade 
da pesca porque não é uma no 
take zone» integral.

Este «é um processo que 
deverá ser acompanhado 
como contributo para a bio-
diversidade marinha. Não 
está ainda fechado, está a ser 
acompanhado pela Universi-
dade do Algarve e pela Funda-
ção Oceano Azul. Está em con-
sulta pública e terá que se dis-
cutir o regulamento», conclui.

Concertação, cooperação 
e coordenação
José Apolinário, ex-secretário de Estado das 
Pescas e antigo membro do Parlamento Eu-
ropeu, foi eleito na terça-feira, dia 13 de ou-
tubro, presidente da Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional (CCDR) do 
Algarve, por um colégio eleitoral composto 
pelos membros das Assembleias e das Câ-
maras Municipais da região. Terá como vice-
-presidentes, o arquiteto paisagista José Pa-
checo e a social-democrata Elsa Cordeiro. 
Vão garantir a operacionalização da Estraté-
gia ALGARVE 2030 e o acompanhamento e 
implementação no Algarve do Plano de Re-
cuperação e Resiliência (PRRPT), bem como, 
em concertação com as autarquias e o go-
verno preparar o Quadro Financeiro Pluria-
nual 2021-2027, com um enfoque especial 

no perfil produtivo e no alinhamento com os 
temas da economia circular, eficiência ener-
gética e digitalização. A ação política da nova 
equipa pretende contribuir para uma ofer-
ta e destino turístico mais resiliente no pós- 
-COVID-19, com vista à sustentabilidade, 
uso racional da água, eficiência energéti-
ca, fomento da mobilidade suave e elétrica.  
Pretende também defender, preparar e 
acompanhar a revisão do PROTAL, revisitar 
cada dossier nas matérias do ambiente e or-
denamento do território, e dar uma atenção 
especial ao interior algarvio. Outro objetivo 
passa por apoiar as empresas, ajudando as 
empresas que diferenciam o perfil produtivo 
da região, sobretudo as integram inovação e 
transferência de conhecimento científico.

José Apolinário, Elsa Cordeiro e José Pacheco.
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Semanário Regional do Algarve
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Portimão vai
ter nova Junta
de Freguesia P3

Algarvia
Campeã 
Europeia 
de Ciclismo 
aos 18 anos

DANIELA CAMPOS | P12

Faro compra
edifício da ANJE 
e avança com 
projetos na cidade
Serviços administrativos da Câmara Municipal 
de Faro vão ser instalados na Penha. Autarquia  
prepara-se também para construir uma nova  
escola básica e requalificar o decrépito Celeiro  
de São Francisco, imóvel classificado, segundo  
revela o autarca Rogério Bacalhau. P6

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

€1,30 | Quinta-feira, 22 outubro 2020 | Ano XLVI #2228 | Diretor: Bruno Filipe Pires | barlavento.pt  /jornalbarlavento

Lagoa anfitriã 
do primeiro Concurso 
Cidades do Vinho P4

Apolinário abre
caminho à
regionalização P8
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Vila Real de Santo António: comerciantes e residentes temem novo confinamento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7fe02bb2-b9aa-494e-bad3-

a700bc065a6c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Vila Real de Santo António, os comerciantes e os residentes temem um novo confinamento. Há
empresários que acreditam que o pior ainda poderá estar poderá estar para vir.
Comentários de Maria Costa, comerciante; Ana Sousa, comerciante; Maria Eugénia, Carlos Gomes,
residentes em Vila Real de Santo António; João Carlos, taxista.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-10-24 13:18
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-24 14:17
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-24 16:09
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Antena 1
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Apoios para o Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a54c89f9-9f70-4682-910d-

8767a12d79d1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em plena pandemia, o primeiro-ministro diz que Portugal tem de ser solidário com Algarve. Ontem,
em Loulé, António Costa garantiu que o Governo está empenhado na resposta à crise económica
provocada pela COVID-19 no Sul do país. O chefe do Executivo anunciou que o Algarve vai ter mais
500 milhões de euros de fundos comunitários para executar até 2027.
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A26

 
RTP 3

 	Duração: 00:06:41

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 89266540

 
23-10-2020 17:32

1 1 1

António Costa em Loulé - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ab5c435c-b359-4b66-9097-

0a72435045e8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O primeiro-ministro está, a esta hora, em Loulé para homologação do acordo de colaboração integrado
no programa de apoio ao acesso à habitação.
Direto de Loulé.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.
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RTP 3

 	Duração: 00:01:59

 	OCS: RTP 3 - 360

 
ID: 89272201

 
23-10-2020 21:35

1 1 1

Apoios para o Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b3ae140f-6943-4627-af62-

41f32425fb01&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O primeiro-ministro anunciou um reforço no apoio ao desenvolvimento da região do Algarve, onde
estão as zonas mais afetadas pela crise que esta pandemia provocou. António Costa anunciou mais de
600 milhões de euros de fundos comunitários.
Comentários de António Costa, primeiro-ministro.

 
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2020-10-23 00:22
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Antena 1

 	Duração: 00:02:25

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 89278471

 
23-10-2020 21:05

Turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=95145813-5250-420f-90bb-

5311f4f86c41&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
António Costa defendeu esta tarde em Loulé, que o país deve ser solidário com o Algarve, e que o
Governo está empenhado em responder à crise económica provocada pela pandemia, e que assola a
região algarvia.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-10-23 22:06
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FÓRMULA 1 EM PORTIMÃO 

Cobertura mediática pode fazer 

detonar impacto económico 
O principal impacto eco-

nómico do Grande Prémio 

de Portugal em Fórmula 1 
no Algarve, que decorre en-
tre sexta-feira e domingo 
no Autódromo Internacional 
em Portimão, vai resultar da 
cobertura mediática e da pos-
sível continuidade da prova na 
região, segundo a Associação 
de Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve (AHETA). 

O presidente da Associa-
ção de Hotéis e Empreendi-
mentos Turísticos do Algarve, 
Elidérico Viegas, considera 
necessário "garantir, em ter-
mos de futuro a continuidade 
do evento", já que, além dos 
fluxos turísticos que gera, tem 
"um peso mediático enorme". 

"O principal impacto [eco-
nómico] tem a ver com a 
cobertura mediática interna-
cional e o seu contributo para 
a promoção e divulgação do 
Algarve internacionalmente, o 
que é um impacto francamen-
te positivo", considerou, em 
declarações à agência Lusa. 

O responsável reconheceu 
que o impacto direto, calcu-
lado através da ocupação 
das unidades hoteleiras nas 
imediações no circuito, casos 
da Praia da Rocha e do Alvor, 
está "muito aquém do que 
seria normal". 

"Há hotéis [nessa zona] 
com boas expectativas de 
ocupação. Não são muito 
elevadas, já não eram, e 
ainda menos agora com o 
agravamento da pandemia", 
referiu Elidérico Viegas, su-
blinhando que o evento vai 
atrair, sobretudo, espetadores 
nacionais, devido às restri-
ções nos países de origem 
de potenciais espetadores e 
à lotação do autódromo estar 
"muito reduzida". 

Elidérico Viegas reconhe-
ceu que os hotéis vão bene-
ficiar das estadas dos portu-
gueses, "apesar de curtas", e 
das "pessoas que gravitam à 
volta do evento", que envolve 
"bastante gente", havendo 
hotéis "que vão encerrar ime-
diatamente a seguir" à prova. 

Autódromo com lotação 
reduzida e sem peão 
O autódromo vai ter a lo-

tação reduzida, devido às 
restrições impostas pelo Go-
vernb face à pandemia de 
covid-19, sendo abolido o 
peão no recinto. 

"Como consequência des-
sas novas medidas, as autori-
dades sanitárias e administra-

tivas determinaram também  

novas limitações e proibições 
relativamente à presença de 
público no Grande Prémio 
de Portugal, nomeadamente 
uma diminuição adicional do 
número total de espetadores 
permitidos, e também a proi-
bição total de espetadores 
na zona de peão", segundo 
o comunicado do autódromo. 

No domingo, em declara-
ções à agência Lusa, o admi-
nistrador do autódromo, Paulo 
Pinheiro, admitiu a redução 
do número de espetadores 
para 27.500, calculando que 
fossem suprimidos os lugares 
de peão, depois de terem sido 
colocados à venda cerca de 
46 mil bilhetes. 

Perante este cenário, os 
portadores dos bilhetes já 
comprados terão direito à "de-
volução na íntegra do valor do 
bilhete e do custo dos portes". 

"Em alternativa, trabalhá-
mos em diversas soluções 
para que os possuidores de 
bilhetes de peão consigam, 
ainda assim, assistir à corrida, 
pelo que criámos um conjunto 
de possibilidades", prossegue 
o responsável, salientando 
que os detentores destes in-

gressos já foram contactados. 
Na sexta-feira da semana 

passada, a Direção-Geral de 

Saúde tinha informado que 

estava a rever a autorização 
para a presença de público 
em eventos desportivos, em 
especial nos grandes prémios 

de Portugal de Fórmula 1 
e MotoGP, admitindo a sua 
redução. 

Graça Freitas, diretora-ge-
ral da Saúde, tinha advertido 
que "a situação é preocupan-

te", o que leva a autoridade de 

tisy , • 

- 
4,i2;1" 

• 

‘'p 

••• 

saúde a agir de forma "muito 
cautelosa", adiantando que a 
presença de espetadores em 
espetáculos desportivos "está 
a ser equacionada conforme a 
zona, com a redução que terá 
de existir". 

Algarve pode consagrar 
Hamilton como o mais 

vitorioso de sempre 
O Autódromo Internacional 

do Algarve está a caminho 
de ver a consagração do pi-
loto britânico Lewis Hamilton 
(Mercedes) como o piloto mais 
vitorioso de sempre.  da Fórmu-
la 1, no domingo, no Grande 
Prémio de Portugal. 

Depois de ter igualado o 
recorde de 91 vitórias que 
pertencia ao alemão Michael 
Schumacher, Hamilton pode 
ficar sozinho no pedestal 
caso vença o Grande Prémio 
de Portugal, que se disputa 
entre sexta-feira e domingo, 
em Portimão. 

Hamilton é o principal 
favorito à vitória no regresso 
da Fórmula 1 a Portugal após 
24 anos de interregno, nesta 
que será a 12. a  corrida da 
época, reformulada devido à 
pandemia de covid-19. 

O atual campeão mundial, 
que em 2020 persegue o 
sétimo título da sua carreira 
(tantos quantos conseguiu 
Schumacher, outro recorde da 
modalidade), chega à prova 
lusa com sete triunfos em 11 

provas já disputadas, o último 

dos quais na ronda anterior, 

no GP de Eifel, na Alemanha. 
Números que lhe valem 

uma liderança confortável 
no campeonato, com 230 
pontos, mais 69 do que o 

segundo classificado, o seu 
companheiro de equipa, o 
finlandês Valtteri Bottas, que 
deverá ser o seu principal ad-
versário este fim de semana. 
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QUEIXAS NO DISTRITO DISPARAM 

Pandemia 
deixa DECO 
sem mãos 
a medir 
A pandemia de covid-1 9 e o confinamento que os portugueses 

viveram nos primeiros meses do ano traduziram-se num aumento 

do número de reclamações dos consumidores à delegação 

da DECO no Algarve, que não teve mãos a medir para ajudar 

as pessoas em todos os seus problemas, analisando caso a caso 

Mau tempo 

Depressão 

Bárbara 

chego ao Sul 

P 24 
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RTP 1

 	Duração: 00:02:11

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 89289839

 
25-10-2020 20:16

1 1 1

Confusão no Autódromo de Portimão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d25654be-9667-4717-8c69-

426cfdfd4b37&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Autódromo do Algarve excedeu a lotação máxima no Grande Prémio de Fórmula 1. Foram vendidos
bilhetes a mais e gerou-se a confusão à entrada.
Declarações de Paulo Pinheiro, administrador do Autódromo do Algarve; Ana Catarina Guerreiro,
delegado Regional de Saúde do Algarve.

 
Repetições: RTP 3 - Edição Especial , 2020-10-25 22:29
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-10-26 09:27
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CM TV

 	Duração: 00:05:51

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 89289795

 
25-10-2020 19:50

1 1 1

Polémica no Grande Prémio de Portugal - Análise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fb70ea17-4404-476c-ac1b-

e0fb01a38cb4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Centenas de pessoas estiveram juntas e sem máscara durante a prova de Fórmula 1, no Algarve. O
desrespeito pelas regras de segurança levou a muitas críticas à organização.
Análise de Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos.
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CM TV

 	Duração: 00:02:45

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 89289757

 
25-10-2020 19:46

1 1 1

Tensão antes do Grande Prémio de Fórmula 1

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=40bc7a88-7450-4f43-b1f9-

fe1e3d798a79&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um homem foi detido por desobediência no Grande Prémio de Fórmula 1, no Algarve. 27.500 pessoas
assistiram à prova.
Comentários de Paulo Pinheiro, administrador do AIA.

 
Repetições: CM TV - CM Jornal - 20h , 2020-10-25 21:01
 CM TV - Notícias CM , 2020-10-26 06:06
 CM TV - Notícias CM , 2020-10-26 07:02
 CM TV - Notícias CM , 2020-10-26 08:02
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TVI

 	Duração: 00:03:56

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 89279331

 
24-10-2020 20:53

1 1 1

Grande Prémio de Portugal de F1

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b67d0c8c-8a19-4320-a946-

91d95c7dff38&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
330 km/h. A velocidade máxima hoje marcada por Carlos Sainz. O piloto da McLaren foi o mais veloz
na meta. O regresso da Fórmula 1 é um momento marcante para o desporto no país.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-10-24 20:53
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-24 00:46
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-24 01:37
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-24 02:37
 TVI - Diário da Manhã , 2020-10-25 08:35
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-10-25 08:35
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TVI

 	Duração: 00:00:51

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 89279330

 
24-10-2020 20:50

1 1 1

Público no automobilismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cf8456fc-dc5b-4177-9fe6-

0d1bd4590fbd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E agora, estas imagens que estão a causar a indignação, um pouco por todo o lado. O Grande Prémio
de Fórmula 1 em Portugal, que conta com público nas bancadas, só que o distanciamento social
parece não estar a ser cumprido.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-10-24 20:51
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-24 00:43
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-24 01:34
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-24 02:34
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SIC

 	Duração: 00:02:30

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 89279189

 
24-10-2020 20:04

1 1 1

Milhares de espetadores na Fórmula 1

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ca2cb372-97c8-4425-b325-

231e14dfc1de&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E, apesar de atravessarmos o pior momento da pandemia e dos números assustadores revelados esta
tarde, Portimão acolheu hoje 27.500 espetadores no mesmo espaço, no regresso da Fórmula 1 a
Portugal.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal de Sábado , 2020-10-24 21:13
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-10-24 00:18
 SIC Notícias - Notícias , 2020-10-25 07:06
 SIC Notícias - Notícias , 2020-10-25 08:11
 SIC Notícias - Notícias , 2020-10-25 09:06
 SIC Notícias - Notícias , 2020-10-25 10:00
 SIC Notícias - Notícias , 2020-10-25 11:00
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-10-25 12:01
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RTP 3

 	Duração: 00:00:30

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 89279096

 
24-10-2020 18:02

1 1 1

Público no automobilismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=51283535-7efd-4672-874f-

b77bc7b3d501&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Está a ser polémica, a presença de público no Grande Prémio de Fórmula 1 a decorrer em Portimão,
no Algarve. Estão autorizados no máximo de 27.500 espetadores que deviam ficar sentidos e sem
poder circular entre bancadas e entre setores da mesma bancada.
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TVI

 	Duração: 00:02:28

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 89275582

 
24-10-2020 13:21

1 1 1

Pandemia com forte impacto no turismo nos Açores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9b674d9d-8c67-4a8f-b32d-

d8fc5cf4968e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Amanhã, realizam-se nos Açores, as primeiras eleições em Portugal durante a pandemia e quem
ganhar pode contar desde já com o fardo pesado do impacto da COVID-19 na economia da região. Um
dos setores mais afetados é o do turismo. Os Açores tinham acabado de entrar no mapa dos melhores
destinos da Europa, mas veio a pandemia e os turistas desapareceram.
Comentários de Marco Pavão, taxista; Manuel Goes, diretor Furnas Boutique Hotel; Bruno Teixeira,
turista; João e Ana.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-10-24 13:22
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-24 14:23
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-24 16:14
 TVI 24 - Noite 24 , 2020-10-24 18:36
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-24 19:33
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RTP 3

 	Duração: 00:02:41

 	OCS: RTP 3 - 360

 
ID: 89272136

 
23-10-2020 22:15

1 1 1

Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c7be236e-31ed-405b-8de2-

e9b79dfbe0c6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Começou hoje o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1. 27.500 pessoas assistem à prova no
Autódromo Internacional do Algarve até este domingo.
Os hotéis e os restaurantes da região têm dúvidas sobre o retorno económico deste evento.
Comentários de Luciano Valente, diretor hoteleiro; Albano Rosa, diretor hoteleiro; José Barreira,
gerente de restaurante.

 
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2020-10-23 00:51
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-10-24 09:44
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-10-24 09:44
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Porto Canal

 	Duração: 00:00:28

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 89289479

 
23-10-2020 21:56

1 1 1

Grande Prémio de Portugal em F1

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ea95b005-df25-464d-a54b-

e844ea9ac90f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
24 anos depois, a Fórmula 1 está de regresso a Portugal. A etapa portuguesa acontece até domingo,
no Autódromo Internacional do Algarve. OGoverno já confirmou que o evento vai ter lotação máxima
de 27.500 espetadores. A DGS refere que se as regras forem cumpridas, o risco é mínimo.
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TVI 24

 	Duração: 00:01:35

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 89267106

 
23-10-2020 17:46

1 1 1

Funcionários do Autódromo de Portimão testados

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6b659618-38c8-4f39-a989-

bf1281ae08b8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Todo o cuidado é pouco e, por isso todos os trabalhadores que vão estar de serviço no Autódromo
Internacional do Algarve durante o Grande Prémio de F1, vão ser testados à COVID-19.
Comentários de David Franco, bombeiro; Carlos Simões, enfermeiro.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-10-23 21:05
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Exclusivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2020

Meio: AutoSport Online Autores: José Luís Abreu

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8f5390b5

 
A Fórmula 1 regressa este fim-de-semana ao nosso país, após uma ausência de 24 anos, assumindo o
Autódromo Internacional do Algarve o testemunho do Autódromo do Estoril.A Secretária de Estado do
Turismo, Rita Marques, considera que o Grande Prémio de Portugal é um evento estratégico para a
região do Algarve e para o país, não negando uma eventual manutenção da prova no futuro.A
categoria máxima do desporto automóvel estava afastada do nosso país desde 1996 e parecia
continuar assim durante......
 
José Luis Abreu
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Turismo do Algarve investe na valorização dos recursos naturais da região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2020

Meio: Correio de Lagos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e32932f9

 
Áreas protegidas com potencial de actividade 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 projecto Valuetur, que tem como principal objetivo a valorização de áreas
protegidas de valor natural, histórico e cultural, para se tornarem geradoras de actividade 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 atractividade 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 projecto contribui para a requalificação das estruturas de acolhimento do centro interpretativo,
reforçando a sua atractividade 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
mapas com identificação de circuitos e pontos de interesse.
 
O Valuetur é mais um exemplo de uma bem-sucedida colaboração transfronteiriça. Através do
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projecto 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.
 
[Additional Text]:
Turismo do Algarve investe na valorização dos recursos naturais da região
 
Correio de Lagos
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Turismo do Algarve investe no Turismo de Natureza
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/10/2020

Meio: AlgarLife Online

URL: https://www.algarlife.com/turismo-do-algarve-investe-no-turismo-de-natureza/

 
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
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
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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).
 
Redação
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Portimão ?? F1: reportagem na cidade onde os doces têm agora a forma de carros de
corrida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/10/2020

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9313681d

 
Por toda a cidade há referências ao Grande Prémio que se realiza este fim de semana. Câmara quer
que a prova continue nos próximos anos, já sem o perigo de pandemia
 
Marina Yaremko pega na bandeja, com cerca de duas dezenas de típicos bolos de amêndoa algarvios,
e coloca-a em cima do balcão. Os doces, em vez de terem as habituais formas de frutos, estão
moldados como se fossem carros de Fórmula 1. "Também temos iguais à bandeira de Portugal, não há
nenhum português entre os pilotos mas achámos que era uma boa ideia", explica.
 
Marina trabalha há mais de 20 anos na Casa Inglesa, uma das mais emblemáticas pastelarias de
Portimão, e os bolos de amêndoa foram uma das formas do estabelecimento se associar ao Grande
Prémio que, este fim de semana, se realiza na cidade algarvia. "Também têm de fotografar a montra",
insiste a mulher, natural da Ucrânia. No expositor estão cartões e imagens igualmente alusivos à
Formula 1. "Eu pedi à professora e foram feitos pelo meu filho e pelos colegas. Escreva lá que são da
turma do 1º C da Escola Major David Neto, e a professora chama-se Florbela Guerreiro", pede Marina,
orgulhosa.
 
Portimão recebeu o Grande Prémio de braços abertos, principalmente num ano em que a pandemia
afetou de uma forma muito negativa o turismo, a principal atividade económica do Algarve. Lojas,
restaurantes, cafés... um pouco por todo o lado há referências à prova. Numa tentativa para atrair
eventuais clientes. "Há muita gente, muitos estrangeiros mas também portugueses", avalia Pedro
Pinheiro, do stand Mecurito, especializado em viaturas clássicas. É de Amarante mas a presença do
Mundial de F1 levou-o a fazer a viagem até ao sul do País, para expor os veículos na zona ribeirinha
de Portimão. "Trouxemos 11 carros, num valor total de 2 milhões de euros. E já fizemos uma venda",
revela.
 
Como o Mecurito, outros stands aceitaram o convite da autarquia local para participar no Portimão
Motorsports - Uma área junto ao rio Arade, onde viaturas de várias épocas e diferentes estilos estão
estacionadas para serem vistas e fotografadas. Há ainda jogos eletrónicos (de condução, claro) que
podem ser experimentados e simuladores que prometem fazer sentir as emoções de conduzir um
Formula 1. Além de ecrãs gigantes para se acompanhar os treinos e a corrida que decorrem no
Autódromo Internacional do Algarve (AIA), situado a poucos quilómeros da cidade, há um palco que
recebe, todas as noites, concertos - com destaque para o espetáculo de Mariza, este sábado, às
21h30.
 
"Foi tudo feito de acordo com as determinações da Direção Geral de Saúde", garante Isilda Gomes,
presidente da Câmara local. "Os concertos são apenas com 640 lugares sentados e é preciso levantar
um bilhete, gratuito, para assistir", exemplifica a autarca, que destaca o impacto positivo do Grande
Prémio na economia local: "É claro que não temos o mesmo número de pessoas que teríamos num
ano normal, sem pandemia, mas depois de um verão como o que tivemos, qualquer aumento da
procura é um balão de oxigénio para a hotelaria e para o comércio".
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Ainda assim, até esta sexta-feira não era muito notório o aumento de pessoas pelas ruas de Portimão.
Talvez por 85% dos 27 500 bilhetes disponíveis para a corrida (limite imposto pela DGS) terem sido
vendidos a portugueses, que só devem rumar ao Algarve durante o fim-de-semana. E nem os
elementos das equipas de Fórmula 1 aumentam o movimento na cidade, pois apenas circulam entre
os hotéis onde estão instalados e o AIA, para garantir a segurança e impedir casos de Covid-19 entre
o staff.
 
A esperança está no futuro e na continuidade do Grande Prémio de Portugal em F1 nos próximos anos,
já sem pandemia. "Essa é a nossa grande aposta, queremos que a Fórmula 1 continue em Portugal e
vamos fazer tudo para que isso se concretize", garante Isilda Gomes.
 
João Mira Godinho (texto) e Ricardo Nascimento (foto)
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Hamilton. Lugar ao sol no sul
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A Fórmula 1 está de regresso a Portugal 24 anos depois. No Algarve, onde obritânico pode sagrar-se o
piloto mais vitorioso de sempre da modalidade.
 
O Algarve é todos os anos um dos destinos de eleição de milhares de britânicos. Mas neste fim de
semana promete conquistar mais um: da praia para as pistas, Lewis Hamilton chega ao sul do país
com o papel de protagonista principal do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, que decorre até
domingo no Autódromo Internacional de Portimão. A 12.ª corrida da temporada marca o regresso da
modalidade a solo português, 24 anos depois de ter sido disputada a última etapa da prova (na altura,
no Estoril). O piloto britânico da Mercedes procura aproveitar a etapa algarvia para fazer história,
numa altura em que lidera confortavelmente o campeonato, com 230 pontos, mais 69 do que o
segundo classificado, o seu companheiro de equipa, o finlandês Valtteri Bottas.
 
Aos 35 anos, Hamilton pretende conquistar o sétimo título mundial da carreira e igualar assim o
recordista de troféus, o piloto alemão Michael Schumacher.
 
O ano de 2020 já tem, aliás, ficado marcado pelos registos históricos alcançados pelo piloto britânico,
que na ronda anterior igualou o número de vitórias do alemão em Grandes Prémios. Curiosamente,
Hamilton venceu pela sétima vez esta época na casa de Schumacher, o GP de Eifel, realizado na
Alemanha - marcado ainda pelo gesto de Mick Schumacher, filho do piloto alemão, que, num gesto
simbólico, lhe entregou um capacete do pai.
 
Depois de ter igualado o recorde de 91 vitórias de Schumacher, o piloto britânico poderá isolar-se este
domingo na liderança desta tabela, tornando-se em Portugal o piloto mais vitorioso de sempre da
categoria rainha do automobilismo.
 
Lewis Hamilton sagrou-se pela primeira vez campeão mundial de Fórmula 1 em 2008, à data pela
McLaren. Naquele ano, conquistou ainda o título de campeão do mundo mais jovem de sempre, com
23 anos, nove meses e 25 dias - recorde que passou entretanto para as mãos do alemão Sébastian
Vettel (Red Bull), campeão com 23 anos, quatro meses e 11 dias.
 
A carreira do piloto britânico fica marcada pela sua transferência da McLaren para a Mercedes, um
negócio que deu que falar após a equipa inglesa ter tentado segurar o jovem piloto ao acenar à data
com a melhor proposta financeira já vista na modalidade.
 
Desde 2013 na equipa alemã, Hamilton tem cimentado cada vez mais o seu lugar único na
modalidade.
 
Nos últimos sete anos, o piloto britânico foi colecionando vários recordes, com destaque para o maior
número de pole positions (96), o maior número de pódios (159), o maior número de pontos na
carreira (3.636) ou o maior número de pontos numa temporada (413).
 
Esta temporada, o britânico igualou também Schumacher no número de vitórias no mesmo Grande
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Prémio: o alemão ganhou o GP França 8 vezes; enquanto o britânico é o rei da Hungria, tendo vencido
pela oitava vez no Hungaroring este ano.
 
A confirmar-se a conquista do título mundial, será o quarto consecutivo do britânico (2008, 2014,
2015, 2017, 2018 e 2019), ficando a um do registo inédito do alemão (tem cinco, entre 2000 e 2004,
pela Ferrari).
 
Outro dos registos históricos de Schumacher é o número de vitórias numa só temporada: Schumacher
venceu 13 corridas em 2004. Hamilton já andou perto de igualar o recorde, mas nunca foi além das
11 vitórias numa só época, tendo registado esta marca por três ocasiões, em 2014, 2018 e 2019.
 
Este feito ainda está ao alcance do britânico esta época, embora para consegui-lo o piloto precise de
vencer todas as etapas que faltam disputar até ao final da temporada, com o GP Portugal incluído
(segue-se o GP de Itália, o GPde Istambul, a dupla jornada no Bahrein e finalmente o tradicional
circuito de Yas Marina, que fecha o Mundial em Abu Dhabi, no próximo mès de dezembro).
 
Na expectativa de assistirem a uma etapa histórica na carreira de Hamilton vão estar 27.500
espectadores: depois de inicialmente terem sido colocados à venda 46 mil ingressos para o GP de
Portugal, a lotação máxima do evento teve que ser revista devido à crise sanitária e ao aumento de
casos no país.
 
Treze anos depois de ter feito a primeira corrida de Fórmula 1 (Grande Prémio da Austrália de 2007),
em que terminou no terceiro lugar; Hamilton vai fazer a estreia na pista portuguesa.
 
Resta apenas esperar para ver se o britânico vai conquistar o seu lugar ao sol no Algarve.
 
Portimão torna-se oficialmente o quarto circuito português a receber o Mundial de Fórmula 1, depois
de Boavista, Monsanto e Estoril (o último GP Portugal havia sido realizado em 1996, vitória do
canadiano Jacques Villeneuve em Williams-Renault). De relembrar que o êxito desta jornada poderá
ditar a continuidade do circuito português no calendário dos monolugares mais velozes do mundo no
próximo ano, que deverá continuar condicionado pela pandemia do novo coronavírus.
 
Laura Ramires
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