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A1 Hotéis algarvios que não "morreram" com a pandemia fecham com a "cura"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Hugo Lopes Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=20eabeee

 
Novas medidas governamentais contra a propagação da Covid-19 levaram a mais cancelamentos nos
hotéis e há quem pondere fechar no Inverno pela primeira vez desde sempre
 
Já seriam, pelo menos, 70% os hotéis do Algarve a fechar portas durante o Inverno, um número bem
acima do normal. E, se a Covid-19 já tinha sido muito penalizadora para a hotelaria algarvia, as
medidas para a combater, nomeadamente o confinamento nos concelhos com maior taxa de infeção,
deitaram por terra qualquer esperança que os empresários ainda pudessem ter de poder manter as
portas abertas na época baixa.
 
Nas últimas semanas, tem-se sucedido o anúncio de medidas mais musculadas para evitar a
propagação da Covid-19 em Portugal, numa altura em que o número de novas infeções é mais alto do
que nunca, as mortes por esta doença também e há cada vez mais pessoas internadas nos hospitais.
 
E se estas decisões do Governo parecem ter tido, até agora, pouca influência na estatística da
pandemia, já se fazem sentir, e bem, nos hotéis do Algarve.
 
Já posso circular dentro do hotel sem máscara. Sabem porquê? Sou o único! , ironizou João Soares,
diretor geral do D. José Beach Hotel, em Quarteira, e representante no Algarve da Associação da
Hotelaria de Portugal (AHP).
 
Este desabafo, feito num post no perfil pessoal do Facebook do empresário algarvio, ilustra uma
realidade aflitiva para um hotel que, em 50 anos, nunca teve de fechar durante o Inverno, mas que
agora está  a ponderar fazê-lo .
 
Afinal, a taxa de ocupação desta unidade hoteleira, no atual mês de Novembro, terá apenas um dígito,
quando normalmente é de 87%.
 
Nós começámos o mês de Novembro com 30 por cento de ocupação e, neste momento, estamos com
6% de ocupação , revelou João Soares ao Sul Informação.
 
Hotel D. José, em Quarteira - Foto: Elisabete Rodrigues | Sul Informação
 
Esta descida de última hora deveu-se às restrições impostas pelo Governo.
 
Nós tínhamos vários grupos e reservas do mercado nacional, mas, neste momento, com sete milhões
de portugueses confinados e com restrições nos concelhos onde residem, é impossível que se
desloquem , explicou o diretor do D. José.
 
E, apesar de não haver nenhuma medida que seja dirigida, especificamente, à hotelaria, as restrições
já conhecidas  não ajudam nem incentivam as pessoas a deslocar-se ao Algarve .
 
Estamos a ponderar fechar o hotel pela primeira vez em 50 anos. O que acontece é que, com estas
medidas anunciadas avulso, torna-se completamente impossível planear o futuro , desabafou João
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Soares.
 
Segundo o empresário, houve  muitos cancelamentos do mercado internacional, porque os mercados
foram sofrendo alterações permanentes, mas tínhamos a esperança e dirigimos todas as nossas
energias para o mercado nacional .
 
Isto levou os hoteleiros algarvios a pôr em cima da mesa  estadias longas, para as pessoas
permanecerem no Algarve durante o período de confinamento, com ofertas especiais para empresas e
outros incentivos, nomeadamente em relação às festas .
 
Mas as medidas anunciadas, algumas das quais tenho dificuldade em entender, acabaram por deitar
por terra todo o planeamento que existia para ver se limitávamos os impactos do Inverno aqui no
Algarve , considerou.
 
A tudo isto juntou-se uma decisão local, da Câmara Municipal de Loulé, em cancelar várias provas
desportivas, incluindo o Triatlo Internacional de Quarteira.
 
Tínhamos a Taça de Triatlo, que aconteceria no final de Novembro, em que programámos todos os
nossos recursos humanos e toda a estrutura para receber as pessoas. Eram mais de cem quartos
ocupados, por vários dias, e alguns estágios , contou o hoteleiro algarvio.
 
Para nós, é difícil compreender que equipas federadas não possam participar numa prova ao ar livre,
cumprindo o evento com todas as normas de segurança e higiene exigidas pela Direção Geral de
Saúde, cumprindo com o selo Clean & Safe, numa região onde não há muitos casos , afirmou.
 
Por tudo isto,  vamos entrar num período muito difícil , acredita João Soares.
 
Pedro Lopes, administrador do Grupo Pestana - Foto: Elisabete Rodrigues | Sul Informação
 
Esta é a história de um empresário que apenas detém um hotel. Mas a história repete-se nos grandes
grupos hoteleiros.
 
Vamos fechar mais unidades. Já é normal fecharmos unidades no período de Inverno, mas este ano
vamos encerrar mais do que é habitual , disse ao Sul Informação Pedro Lopes, administrador do Grupo
Pestana para o Algarve.
 
Para já, esta cadeia hoteleira ainda não decidiu exatamente quantas e quais unidades fechar e só irá
tomar essa decisão em Dezembro .
 
A situação tem estado complicada. Se não há voos, ou, quando há, os Governos dos mercados
emissores dizem para as pessoas não saírem do país, é claro que o Algarve está vazio. Quem está no
Algarve são pessoas que têm cá casa e as pessoas que vêm para estadias longas, por meses. Agora, o
turista habitual, que passava um fim de semana ou uma semana, há muito, muito pouco , enquadrou.
 
Esta baixa procura leva a fortes quebras, que, no Grupo Pestana, são  de 60% a 70% nas receitas,
que, no fundo, é o que interessa , em linha com as perdas médias do setor.
 
E, agora, vai-se acentuar, no Inverno , avisou Pedro Lopes.
 
Como se percebe, primeiro a pandemia e, mais recentemente, a terapia governamental para a
controlar, afetaram todos os hoteleiros, grandes e pequenos.
 
Todos os grandes grupos vão ter a maioria dos hotéis fechados: o Grupo Pestana, o Anantara/Tivoli, o
Vila Galé. Já fechavam algumas, mas este ano, por todas as razões e mais algumas, haverá mais
unidades a encerrar , assegura Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e
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Empreendimentos Turísticos do Algarve.
 
O Anantara Vilamoura Algarve Resort, por exemplo, irá fechar dentro de poucos dias.
 
Quanto aos hotéis mais pequenos, houve alguns  que já fecharam e outros que podem encarar a
possibilidade de o fazer, nos próximos tempos, porque não há clientes e a situação tem-se vindo a
complicar .
 
Elidérico Viegas - Foto: Bárbara Caetano | Sul Informação
 
A AHETA tem vindo a anunciar nas últimas semanas que mais de 70% dos hotéis estarão encerrados
na época baixa do turismo, quando,  tradicionalmente, havia 50% que fechava durante o Inverno .
 
No entanto, admitiu ao Sul Informação Elidérico Viegas, a percentagem de unidades hoteleiras que
vão estar fechadas é  um número que tem tendência a aumentar .
 
Já a AHP,  tinha calculado que cerca de 75% da hotelaria iria fechar. Mas com estas novas medidas,
nós acreditamos que serão muito poucas as unidades que se manterão abertas , garante João Soares.
 
As condições não o permitem. Se o resto do país está todo confinado, não é possível que as pessoas
se desloquem ao Algarve , considerou.
 
O representante da AHP na região algarvia exige, desta forma, que a prometida ajuda à economia do
Algarve chegue quanto antes.
 
Como foi dito pelo Presidente da República e pelo primeiro-ministro, o Algarve precisava de um plano
específico para recuperação da economia, mas ele acabou por nunca chegar, apesar de ter sido
anunciado pelo Governo.
 
As empresas estão em dificuldades extremas e, muitas delas, ou irão para o lay-off tradicional ou
avançarão para despedimentos coletivos, porque não vão conseguir aguentar , acredita o diretor do D.
José Beach Hotel.
 
Isto vai  gerar um clima de insegurança e, principalmente, problemas sociais gravíssimos, numa
região que depende quase exclusivamente do turismo .
 
Já Pedro Lopes prefere ver a questão de uma forma mais abrangente e não a cingir ao turismo
algarvio.
 
O que se passa é que Portugal, em termos de apoio às empresas, é dos países da Europa que menos
ajudas está a dar, o que é uma pena , disse o administrador do Grupo Pestana.
 
Ainda assim, garante o representante deste grande grupo hoteleiro, na sua empresa não há planos
para reduzir o quadro de pessoal.
 
Vamos manter os efetivos. Durante o Inverno, vamos fazer aquilo que sempre fazemos: damos férias,
folgas. Também não contratámos praticamente ninguém no Verão, pelo que não haverá
desvinculações, vamos ficar iguais ao ano passado , assegurou Pedro Lopes.
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
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Turismo do Centro 
contra portagens 

PORTUGAL O presidente do Turis-
mo do Centro de Portugal, Pedro 
Machado, exigiu ao Governo a 
suspensão do pagamento de por-
tagens nas ex-Scut nos próximos 
seis meses devido à covid-19. "Se 
estamos a confinar, se há menos 
receita direta e indireta daquilo 
que é o produto de uma maté-
ria que vai para os cofres do Esta-
do, [o Governo] que suspenda [o 
pagamento de portagens] e aju-
de os portugueses", diz. 

Página 5



A6

Turismo do Centro quer suspensão de pagamento de portagens nas ex-Scut
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2020

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=83301323

 
Presidente da entidade desafia também o Governo a estender o IVAucher "até ao primeiro semestre
de 2022".
 
O presidente da Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, exortou hoje o Governo a suspender
o pagamento de portagens nas ex-Scut (ex-vias sem custos para o utilizador) nos próximos seis
meses, "já que está a limitar os portugueses de circular" devido à Covid-19.
 
Em Viseu, durante a apresentação da Rota Dão e Petiscos, Pedro Machado lembrou que "o turismo foi
responsável por 14,9% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2019" e defendeu que um setor que
"injetou na economia, direta e indiretamente, um valor tão significativo, precisa de ver reforçadas as
suas ajudas".
 
"Se estamos a confinar, se há menos receita direta e indireta daquilo que é o produto de uma matéria
que vai para os cofres do Estado, (o Governo) que suspenda (o pagamento de portagens) e ajude os
portugueses."
 
Na sua opinião, o anúncio da implementação de um sistema de descontos nas portagens que irá
reduzir em 10 milhões de euros as receitas do Estado no próximo ano "é curto".
 
Preocupado com o "momento de agonia" que vivem as microempresas do setor do turismo, Pedro
Machado desafiou também o Governo a estender o IVAucher "até ao primeiro semestre de 2022".
 
"A ideia de recuperar o IVA dos restaurantes, da cultura e do alojamento é uma medida que
desafiamos o Governo a prolongar e a anunciá-lo, desde já, no limite mínimo, até ao primeiro
semestre de 2022", frisou.
 
No seu entender, esta é "uma medida mínima das mínimas que permite almofadar a possibilidade não
só de os portugueses poderem consumir mais", mas também de os portugueses contribuírem para que
as microempresas se possam manter.
 
Pedro Machado aludiu ainda a uma das reivindicações da Associação da Hotelaria, Restauração e
Similares de Portugal (AHRESP), a descida temporária do IVA nos serviços de alimentação e bebidas,
que considera que "nem devia ter discussão, devia ser uma questão automática a aplicar".
 
Na sua opinião, "este Governo, que apresentou ao país um orçamento excedentário alavancado nas
verbas do turismo", tem a obrigação de ajudar estes empresários.
 
A AHRESP tem defendido que enquanto "o IVAucher é uma medida que se destina aos consumidores e
à dinamização do consumo", a descida temporária do IVA visa "a manutenção dos postos de trabalho
e o investimento e capitalização das empresas, para que elas possam continuar de portas abertas".
 
[Additional Text]:
Turismo do Centro quer suspensão de pagamento de portagens nas ex-Scut
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População apoia restrições

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=96b0566b-0127-4f67-bfe2-

49ce2fbcf853&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em São Brás de Alportel no Algarve, as medidas mais restritivas aplicadas pelo Governo foram bem
acolhidas pela população que já evita a sair à rua.
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A9

Serão as Long Stays a luz ao fundo do túnel?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2020

Meio: Publituris Hotelaria Online Autores: Rute Simão

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=761319d6

 
Modalidade está a crescer nos hotéis nacionais que apostam em estadias longas para combater a
quebra nas reservas e a falta de turistas
 
Os tempos mudaram demasiado rápido e a praça hoteleira nacional teve de arregaçar mangas e
delinear estratégias para amenizar aquele que será um dos piores anos para a operação turística do
país. Sem reservas, sem turistas e com quebras de ocupação e na faturação a atingir os 70%, face a
2019, é hora de encontrar soluções para o futuro e repensar mercados, segmentos e ofertas. O pulso
está ainda a ser medido dia-a-dia e as certezas não são definitivas mas há já uma luz ao fundo do
túnel que pode ajudar a amparar as contas dos hotéis: as long stays. Se, para muitas unidades esta
era já uma realidade para muitas outras é agora uma nova aposta que surge para captar diferentes
perfis de hóspedes e que, revelam os entrevistas pela Publituris Hotelaria, tem sido bem recebida. A
forma de fazer turismo está a mudar e as exigências dos clientes começam a alinhar-se com a
realidade de um futuro que é cada vez mais o presente.
 
A segurança, a privacidade, o conforto e a exclusividade são alguns dos pontos vantajosos desta
modalidade apontada pelos hotéis. É também uma forma de a hotelaria começar, cada vez mais, a
responder aos novos perfis de turistas que irão aumentar de forma mais acelerada depois da
pandemia como é o caso dos nómadas digitais e dos 'remote workers'.
 
Afinal, como estão os hotéis a integrar esta modalidade à sua oferta?
 
Altis Hotels
Para o grupo Altis a aposta nas long stays não é uma novidade. Há mais de duas décadas que a cadeia
hoteleira decidiu apostar neste segmento com a abertura do aparthotel Altis Suites. Seguiram-se o
Altis Prime e o Altis Prata Hotel. Há pacotes para estadias a partir de três dias. Ao dispor estão
facilidades como a piscina e o ginásio, lavandaria, room service e limpeza diária mas a grande aposta
são os serviços personalizados muito procurados pelos hóspedes que ficam alojados no hotel mais de
um ano. Apesar de esta oferta ser adaptável a famílias é o segmento corporate que mais o requisita.
Ricardo Furtado, diretor de vendas do grupo, explica que o Altis Suites tem tido "para os tempos
desafiantes e com menor procura, uma performance excelente para dimensão do hotel". O
responsável recorda que durante o período de confinamento o hotel manteve-se aberto e com clientes
que optaram ficar lá alojados nesta modalidade.
 
Hotel Expo Astória
O três estrelas localizado na rua Braancamp, em Lisboa, acaba de apresentar o novo serviço
'Corporate Long Stay' dirigido ao segmento empresarial. A unidade com 113 quartos oferece dois
pacotes de estadias longas: 15 dias por 750 euros ou 30 dias por 1200 euros. "Lançámos o novo
serviço 'Corporate Long Stay' não só para o inverno mas para continuar ao longo de todo o ano. Foi a
primeira vez que lançámos este produto, que tem como intuito chegar a um segmento de mercado
diferente daquele que é o nosso principal (turistas estrangeiros), ou seja, atingir o mercado
empresarial português. Esperamos que seja uma alternativa para fazer face à pouca procura turística
que Lisboa atravessa neste momento e durante os próximos meses. Precisamos de nos reinventar
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para garantir uma continuidade sustentável da nossa unidade hoteleira.", explica o diretor-geral do
hotel Gustavo Cavallaro.
 
Hotel Infante Sagres
Há um ano que o Hotel Infante Sagres, no Porto, apostou numa oferta de estadias longas disponível
entre novembro e março. Esta oferta compreende um mínimo de cinco noites de alojamento em
qualquer tipo de quarto ou suite. Está incluído um cocktail de boas-vindas servido e o pequeno-
almoço. Para este ano os preços variam entre os 158 euros por noite em novembro e os 154 euros em
dezembro, para ocupação single. "O segmento-alvo é o turista de lazer que procura ficar alojado no
hotel com o intuito de descobrir a cidade portuguesa. O objetivo de proporcionar uma estadia
confortável, segura e tranquila é já antigo. De resto, e olhando a esta conjuntura, vamos continuar a
trabalhar para que o nosso hóspede tenha à sua disposição todas as condições para uma experiência
em pleno, incluindo todas as medidas de higiene e segurança, indicadas pelas entidades superiores.
Com o contexto pandémico em constante mudança, queremos manter uma postura resiliente e
positiva, ainda que sempre realista, para os próximos meses. Acima de tudo, continuamos a trabalhar
diariamente para nos adaptarmos da melhor forma possível à atual conjuntura", refere Carlos
Trindade, diretor do Hotel Infante Sagres.
 
Herdade da Malhadinha Nova
A Herdade da Malhadinha Nova, em Albernoa, Beja, oferece, desde a sua abertura em 2008,
experiências desenhadas à medida e que incluem long e short stays. Ainda assim, devido ao atual
contexto, foram acrescentadas algumas novidades. "Tendo em conta o momento e o desejo dos
nossos clientes estarem mais em família e mais isolados, implementamos nas experiências o conceito
de exclusividade relativamente a todas as unidades. Dispomos de um serviço de chefe na vila, buggy
privado para passeios autónomos pela propriedade, workshops de várias atividades exclusivos em
todas as unidades, visitas virtuais que os clientes podem fazer a partir das suas suites e villas, como é
o caso da adega. Estes são apenas alguns exemplos em que decidimos adaptar ligeiramente o nosso
conceito de juntar clientes com gostos e interesses comuns para proporcionar a melhor experiência
possível para proporcionar experiências mais exclusivas entre famílias e amigos", explica a unidade.
 
Santa Bárbara Eco Resort e White Villas
As duas unidades açorianas do grupo Singular Properties oferecem pacotes com descontos para
estadias mínimas de 14 noites, que variam entre 35% e 50%. A oferta é nova e vai agora começar a
ser implementada. "Dirigimo-nos a diferentes perfis com um denominador comum: alguém que
pretende mudar-se temporariamente para um destino seguro e onde possa usufruir do melhor que a
natureza tem para oferecer com todo o conforto, exclusividade, segurança e privacidade de uma
unidade hoteleira autêntica e Singular. Têm-nos procurado clientes que trabalham remotamente,
casais de reformados que procuram a qualidade de vida ímpar dos Açores, famílias com crianças
pequenas que vivem em grandes cidades e procuram um retiro em segurança, jornalistas em busca de
inspiração em locais promissores para a época pós-pandemia", refere o grupo.
 
Ambas as unidades dispõem de uma oferta adaptada às long stays já que as 30 villas do SANTA
BARBARA e as 11 Suites & Villas do WHITE oferecem Kitchenette, uma zona de estar com área ampla
e acesso a um terraço ou jardim. O grupo refere que irá avaliar a adesão nos próximos meses e
ponderar o prolongamento da oferta. "As long stays contribuem para uma ocupação mais consistente
e melhor rentabilização dos recursos necessários ao funcionamento do hotel", conclui.
 
Torel Boutiques
O grupo Torel também implementou um programa de estadias longas pela primeira vez recentemente
no Torel Palace Lisbon e no portuense Torel 1884 Suites & Apartments. A oferta destina-se a estadias
mínimas de sete noites com a possibilidade de renovação por períodos iguais ou superiores sem limite
máximo. Nos apartamentos do Torel 1884 Suites & Apartments a estadia só engloba o alojamento
sendo que o serviço de limpeza não está incluído. No entanto, no Torel Palace Lisbon, a estadia é em
regime de alojamento e pequeno-almoço, com serviço de limpeza incluído. O grupo apresenta dois
tipos de tarifa: a não reembolsável encontra-se disponível para reservas no próprio dia no Torel Palace
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Lisbon a partir de 525 euros por semana e para reservas com 24 horas de antecedência e no Torel
1884 Suites & Apartments a partir de 420 euros por semana. Quanto à tarifa reembolsável, as
reservas deverão ser efetuadas com uma antecedência mínima de sete dias e o cancelamento é
gratuito até às 24 horas anteriores da data de check-in. Os preços são de 560 euros por semana no
Torel Palace Lisbon e de 455 euros por semana no Torel 1884 Suites & Apartments.
 
Vale do Lobo Resort
Desde o ano passado que o Vale do Lobo Resort, no Algarve, implementou um pacote de long stays
com o olho posto nos nómadas digitais. Atualmente é oferecido um desconto de 30%, aplicável a
todas as tipologias, e está disponível para estadias de pelo menos 21 noites. Esta oferta inclui limpeza
uma vez por semana e todos os privilégios exclusivos dos hóspedes de Vale do Lobo como um cesto
de boas vindas no alojamento à chegada, a utilização gratuita do circuito interno de transporte,
campos de ténis, ginásio e piscina exterior ou descontos exclusivos em green fees e no aluguer de
equipamentos de golfe, entre outros. este ano a oferta está disponível em todas as tipologias. Em
2019 apenas estavam disponíveis as tipologias com capacidade dupla mas o hotel alargou a oferta e é
possível reservar atualmente qualquer tipologia, desde os pequenos estúdios, até às grandes vilas com
cinco quartos e piscina privada.
 
*Artigo publicado na edição 176 da revista Publituris Hotelaria
 
Rute Simão
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PortoBay promove 
estadias longas 

RESERVAS 
DE 21 OU MAIS 
NOITES DÃO 
DIREITO A VÁRIAS 
VANTAGENS 

O grupo hoteleiro madeirense Por-
toBay propõe ao mercado umas fé-
rias ou alojamento em regime de 
teletrabalho "com todo o conforto 
e segurança durante os meses mais 
frios". Por isso, quem decidir optar 
pelas unidades do grupo na Madei-
ra e no Algarve, para uma estadia 
de 21 ou mais noites, vai poder usu-
fruir de um upgrade gratuito, de 
descontos de 50% no serviço de la-
vandaria e preços especiais na 
meia pensão e pensão completa. 

A campanha é válida até 31 de 
Março e conta com um upgrade 
para uma categoria de quarto supe-
rior à reservada. Além disso, con-
templa também um desconto de 
50% no serviço de lavandaria, para 
maior comodidade dos hóspedes. 

Na Madeira, a promoção é válida  

nas unidades de 4 estrelas Porto 
Santa Maria, localizado em pleno 
centro histórico do Funchal e nos 
hotéis que compõem o resort Vila 
Porto Mare: Porto Mare, The Resi-
dence e Eden Mar. Aqui pode usu-
fruir de vários restaurantes e bares, 
5 piscinas, duas delas interiores, 
envolvidos numa extensa área de 
jardins com mais de 500 espécies 
classificadas. No Porto Santa Ma-
ria, no The Residence e Eden Mar 
os quartos estão confortavelmente 
equipados com kitchenette. Esta 
campanha abrange também os 5 
estrelas The Cliff Bay e Les Suites 
at The Cliff Bay, que oferecem 
acesso directo ao mar e 3 piscinas, 
uma delas interior, spa e opções 
gastronómicas exclusivas. 

No Algarve, a promoção é válida 
no PortoBay Falésia. 

Todos estes hotéis receberam o 
selo 'Clean and Safe' do Turismo de 
Portugal e em processo de certifi-
cação pela SGS, líder mundial em 
inspecção, verificação, testes e cer-
tificação. A que se junta a imple-
mentação do protocolo de higiene 
e segurança do grupo "Together 
We Care". 

' 

\\\ 

A campanha abrange o hotel The Cliff Bay. 
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Covid-19: Retenção de estadias de infetados na Madeira é "machadada final" na
hotelaria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2020

Meio: Lusa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=72f44f7b

 
Funchal, Madeira, 10 nov 2020 (Lusa) - O JPP considerou hoje que o Governo da Madeira deu "a
machadada final" no setor hoteleiro, o mais afetado pela pandemia, ao decidir que parte do montante
das estadias dos turistas com covid-19 revertem para o Serviço Regional de Saúde.
 
"O Governo Regional acaba de dar a machadada final no turismo, o setor com maior impacto e efeitos
devastadores da pandemia da covid-19" nesta região autónoma, afirmou o deputado Rafael Nunes, do
Juntos Pelo Povo (JPP), no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira.
 
Em causa está a resolução do executivo madeirense que determina que parte do valor das estadias
pagas pelos turistas com um resultado positivo no teste de despiste efetuado no Aeroporto da Madeira
à chegada, e que tenham de ficar confinados numa unidade hoteleira selecionada, reverte para o
Instituto de Administração de Saúde (IASaúde), para suportar despesas, entre as quais a desinfeção
dos quarto que ocupam.
 
Rafael Nunes censurou a "falta de rigor com que se tratam estas matérias", considerando que com
esta medida "são os hoteleiros a assumir os custos" que antes eram suportados pelo Governo
Regional.
 
"Não pode ser exigido aos hoteleiros despesa que lhes é alheia", sustentou o deputado, opinando que
"a situação ainda é pior no setor do alojamento local" e que a medida "vai contribuir para agravar o
nível de desemprego" na região, que já atinge 11.800 pessoas.
 
Rafael Nunes defendeu "a necessidade de uma outra abordagem" nesta matéria, exemplificando com
o recurso a uma apólice de viagem que cubra despesas com saúde.
 
"Insistir nesta medida é condenar as unidades hoteleiras da região ao fracasso e matar a nossa
galinha dos ovos de ouro", concluiu.
 
Em 29 de outubro, o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou que parte das
verbas já pagas pelos turistas que chegassem à Madeira e tivessem resultado positivo no teste de
despiste para covid-19 à chegada seria reservada para suportar os custos do confinamento na unidade
hoteleira selecionada.
 
O Governo da Madeira tem vindo a defender que os testes devem ser feitos na origem para evitar este
tipo de situações.
 
De acordo com os mais recentes dados avançados pelo IASaúde, na segunda-feira a Madeira registou
mais nove casos positivos de covid-19, reportando um total de 196 situações ativas e 52 outras em
estudo.
 
O boletim epidemiológico indica que, dos 196 casos ativos no arquipélago, "144 são importados
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identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 52
são de transmissão local".
 
Destes, 125 são não residentes, estando 77 pessoas em isolamento num hotel.
 
AMB // ROC
 
Lusa/fim
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Este é o primeiro cruzeiro com um laboratório de testes à Covid-19 a bordo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2020

Meio: APP - Associação dos Portos de Portugal Online

URL: http://www.portosdeportugal.pt/detail.php?nID=28088

 
2020-11-10
 
Este é o primeiro cruzeiro com um laboratório de testes à Covid-19 a bordo
 
Os cruzeiros foram dos primeiros a sofrer com as consequências da pandemia. No início de 2020,
muitos deles ficaram mesmo parados e com entraves para atracar por causa dos casos de infeção de
Covid-19 no interior. A Viking Cruises quer conseguir retomar as viagens em segurança e, para isso,
vai ter a bordo um laboratório de testes.
 
O Viking Star será o primeiro cruzeiro do género a ter uma capacidade de testagem em grande escala.
Serão recolhidas amostras de saliva através da técnica PCR, que deteta se as pessoas estão, ou não,
infetadas com o novo coronavírus. O cruzeiro tem capacidade para 930 passageiros.
 
"Estamos a trabalhar nisto há vários meses e hoje é importante porque nos deixa mais perto de
operar cruzeiros mais uma vez, sem comprometer a segurança dos nossos passageiros e tripulantes",
explicou Matt Grimes, vice-presidente de operações da Viking à revista "Lonely Planet".
 
O Viking Star será apresentado durante este mês de novembro em Oslo, na Noruega. Assim que o
fizerem será possível perceber mais pormenores do laboratório bem como do design, já que foi
remodelado.
 
fonte
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Hostels com muitas pessoas numa área reduzida não agrada ao Governo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=de3275c0

 
Início Destaques Hostels com muitas pessoas numa área reduzida não agrada ao Governo
 
Hostels com muitas pessoas numa área reduzida não agrada ao Governo
 
Novembro 10, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Não é o turismo que nós queremos, poder ter uma camarata com 20 pessoas numa área muito
reduzida e com uma única instalação sanitária para toda a gente, afirmou o ministro de Estado, da
Economia e da Transição Digital, que tem sob a sua alçada a tutela do Turismo, aquando da sua
intervenção na audição conjunta das comissões de Orçamento e Finanças e Economia, Inovação,
Obras Públicas e Habitação, no âmbito do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2021
(OE2021). E voltando a insistir, Pedro Siza Vieira repetiu:
 
- Não é este o tipo de turismo que nós queremos, salientando que há muitos hostels actualmente a
receber imigrantes em condições inaceitáveis.
 
Quanto à isenção de mais valias nos momentos da afectação e da desafectação de um imóvel que
esteja a ser usado para alojamento local, o ministro da Economia sublinhou que, neste momento,
estes alojamentos não têm qualquer espécie de procura, procurando agora o Governo que, durante
este período, se possa usar aqueles imóveis noutro tipo de utilizações, nomeadamente o
arrendamento.
 
De acordo com uma portaria agora publicada em Diário da República, os estabelecimentos de
alojamento local têm de obedecer a condições mínimas de funcionamento, inclusive reporte de
informação de dormidas, bem como implementar um conjunto de medidas de sustentabilidade
ambiental.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
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Forbes elege Braga e Algarve como as 20 melhores regiões europeias para
americanos viverem
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/11/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Fátima Castro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c756d014

 
Forbes criou lista com 20 melhores regiões para os americanos viverem na Europa. Cidade de Braga e
região do Algarve estão entre os nomeados.
 
A Forbes elegeu uma lista das 20 melhores regiões para os americanos viverem na Europa. A cidade
de Braga e a região do Algarve estão entre os nomeados de uma primeira seleção de 120 destinos.
 
Braga integra esta lista de 20 locais "mais acolhedores e atraentes para novos projetos e
investimentos" e segundo a revista americana está "no pódio das cidades europeias com melhor
qualidade de vida", destacando ainda a presença importante na região de empresas internacionais
como a Philips, Bosch e Continental, bem como startups e empresas de alta tecnologia.
 
A região do Algarve também está entre os locais mais apelativos para os americanos viverem.
Segundo a revista é ideal para famílias, mas também para trabalhadores nómadas. A Forbes descreve
que a região algarvia "conta com pouco menos de meio milhão de habitantes e tem uma das mais
baixas densidades populacionais da Europa e algumas das mais belas praias e mais de 330 dias de sol
por ano".
 
Para além das regiões portuguesas estão incluídos neste ranking cidades como Madrid (Espanha),
Brighton (Reino Unido), Hamburgo (Alemanha), Atenas (Grécia), Brest-Terres Océanes, Brittany
(França) e Bruxelas (Bélgica).
 
O ranking foi elaborado com base em vários critérios, incluindo a presença de escolas internacionais,
qualidade de vida, sistema de saúde, Internet, proximidade de aeroportos com voos internacionais,
custo de vida, comunidade ativa e baixo índice de criminalidade.
 
Conheça os 10 melhores lugares para os americanos viverem na Europa, segundo a Forbes
 
Braga (Portugal)
 
Madrid, Espanha D.R.
 
Brighton (Reino Unido) Christophe Schindler por Pixabay
 
San Sebastian (Espanha) Anne & Saturnino Miranda por Pixabay
 
Hamburgo (Alemanha) Liggraphy por Pixabay
 
Atenas (Grécia)
 
Brittany (França) Pixabay
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Algarve (Portugal)
 
Bruxelas (Bélgica) Walkerssk por Pixabay
 
Málaga (Espanha) Pixabay
 
1 / 10
 
Fátima Castro
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UM PRODUTOR DE CABRA ALGARVIA 

A força de vontade contra duas crises 
Desempregado em plena crise de 2011, em Lisboa, Nuno 

Coelho tinha 38 anos quando se decidiu por regressar a 
Alcoutim, onde tinha casa de família, e começou a produzir 
cabras. Começou com "três ou quatro cabras" e uma enorme 
vontade de montar uma queijaria tradicional e uma exploração 
caprina, sempre com a cabra algarvia em mente. O projeto 
abarcava 350 a 400 cabras. 

Da ideia inicial de um investimento de 150 mil euros, que 
lhe daria apoios enquanto jovem agricultor, cedo o projeto 
ascendeu a 350 mil, entre equipamentos, cercas e alfaias. 

O projeto acabaria por ser reduzido, mas a queijaria, que 
deveria dar vazão à produção excedente da região, foi apro-
vada e devia estar por esta altura a ser implementada. O 
covidl9 não deixou; "Desisti do projeto há poucos dias, devido 
a esta crise do covid. Não me ia meter em empréstimos, etc., 
neste contexto". 

Agora com 120 caprinos, a vida de Nuno segue ao ritmo 
do ciclo reprodutivo dos animais que cria nas cercanias do 
Corte da Seda, a sul de Alcoutim. Com todas as cabras secas 
neste momento ("Não produzem nem um litro de leite", diz), 
espera agora pelos finais de dezembro e Janeiro, altura em 
que as cabras deverão começar a parir. E já que este ano não 
se preocupou como Natal, como confessa, os cabritos que 
atingirão dois meses de vida nos últimos meses do inverno e 
início da primavera deverão ser "exportados" para o Centro e 
Norte do País ainda a tempo de servirem de repasto pascoal. 

Por essa altura deverão recomeçar as vendas de leite. 
Para trás terão então ficado o período de secagem (as fêmeas 
não dão leite dois meses antes de parir, num total de cinco 
meses de gravidez) e o período de dois meses de aleitamento 
dos cabritos. 

E tudo se renova em março/abril: as cercas dos 30 hecta 

to,". 

---~4trk• 

• 
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44. 

Nuno Coelho é pastor e criador de cabras desde 2011 

res das propriedades (dispersas) onde os caprinos viveram 
confinados durante quatro a cinco meses abrir-se-ão e Nuno 
Coelho acompanhará o rebanho pelas pastagens bravias da 
região. Afinal, o produtor é pastor durante metade do ano. 

JP. 

RESTAM MENOS DE 3000 ESPÉCIMES 

Vamos salvar a cabra Algarvia! 
Ainda há 15 anos rondavam as 4.000, hoje não 

chegam a 3.000. E o número de rebanhos desceu para 

metade. As cabras da raça Algarvia, raça autóctone 

adaptada à região que aqui foi apurada há 150 anos, 

está em vias de extinção. O JA foi à procura das suas 

características, produtos e do que leva os produtores 

a abandonar a criação destes ruminantes. E também 

dos esforços das autoridades regionais para salvar os 

poucos rebanhos que restam 

> JOÃO PRUDÈNCIO 

O Algarve assiste nos últi-
mos anos a um decréscimo 
muito significativo da criação 
de caprinos, atividade que 
muito contribuiu para a fixação 
de famílias rurais, baseada 
na comercialização dos seus 
produtos (cabritos, leite e quei-
jo). Atualmente, os caprinos 
da raça Algarvia não passam 
dos 2.850 animais registados 
no Livro Genealógico, o que 
corresponde a cerca de 20% 
do efetivo caprino da região. A 
cabra da raça autóctone Algar-
via está à beira da extinção, de 
acordo com os especialistas 
e produtores com quem o JA 
falou esta semana. 

Segundo João Cassinello, 
técnico da Direção Regio-
nal da Agricultura e Pescas 
(DRAP), que tem acompanha-
do o setor, "a raça Algarvia é 
uma das 6 raças autóctones 
nacionais e é explorada atual-
mente por 51 produtores. 
Uma raça que se distingue 
das restantes etnias do país, 
entre outras características, 
pela sua pelagem de cor pre-
dominantemente branca, com 
pelos de vários tons de casta-
nhos ou pretos, disseminados 
irregularmente ou agrupados 
em malhas definidas, e por 
serem animais relativamente 
corpulentos, com peso vivo de 
40-50 kg para as fêmeas e de 
60 a 80 kg para os machos. 
Além da sua boa vocação 
leite-carne, uma das suas 
principais caraterísticas é a 
sua elevada rusticidade, ou 
seja, a sua boa adaptação  

à zona onde é explorada, 
que é principalmente a serra 
algarvia, onde as condíções 
edafo-climáticas condicionam 
fortemente o tipo de pecuária 
a desenvolver, especialmente 
ligado a sistemas predominan-
temente extensivos". Nem isso 
a salva da quase extinção. 

"Para dar uma ideia, nos 
últimos 15 anos, na nossa 
região, a redução do efetivo foi 
da ordem dos 30% e de cerca 
de 50% das explorações, em 
linha com o despovoamento 
a que estamos a assistir nas 
áreas de mais baixa densi-
dade", decréscimo que tem 
ocorrido a nível nacional e não 
apenas no Algarve, já que há 
rebanhos disseminados um 
pouco por todo o País. Con-
tudo, a grande maioria está 
no Algarve", refere o técnico 
da DRAP. 

Na região, os caprinos da 
raça algarvia estão sobretudo 
concentrados nos concelhos 
de Alcoutim e Castro Marim, 
que têm cerca de 30 a 40 
rebanhos, segundo disse ao 
JA o produtor Nuno Coelho 
(ver caixa), referindo que há 
rebanhos um pouco por todo 
o Algarve, em Loulé, Aljezur, 
Lagoa. "Há alguns no Alentejo, 
há um lá mais para cima no 
centro do País, e há também 
em Espanha e França", subli-
nha o produtor de 47 anos, 
que põe o dedo na ferida da 
pouca dimensão da raça no 
Algarve, face a algumas das 
restantes cinco raças autóc-
tones do País (charnequeira, 
preta de montesinha, serpen-
tina, bravia e serrana): "Há  

produtores que têm investido 
noutras raças ou transforma-
do os seus rebanhos em raças 
mais produtivas e com maior 
garantia de rendimento". 

De facto, a cabra algarvia, 
além da sua boa adaptação 
às condições do meio em que 
é explorada, apresenta uma 
boa vocação para a produção 
de leite e carne (cerca de 250 
litros de leite/lactação e 2 
cabritos/ano) mas há outras  

raças quantitativamente mais 
produtivas, embora mais defi-
citárias em qualidade, como 
enfatiza Nuno Coelho: "Os 
espanhóis, por exemplo, têm 
raças que dão muito mais leite 
que as de raça algarvia, mas 
o que se encontra é menos 
proteínas no leite e menos 
gordura. Elas produzem mais 
e esses fatores de proteína e 
gordura, que dão o rendimento 
queijeiro, têm menos quanti-

  

dade. O leite é mais aguado". 

Dois ciclos reprodutivos, 
leite todo o ano 

O grosso da produção lei-

teira dos concelhos de Castro 
Marim, Alcoutim e Vila Real 
de Santo António (concelho 
onde há apenas um rebanho) 
é transformado em queijo na 
queijaria da Associação Nacio-
nal de Criadores de Caprinos 
da Raça Algarvia (ANCCRAL),  

situada no Azinhal, concelho 
de Castro Marim. Neste mo-
mento transforma cerca de 
800 litros de leite por semana, 
mas na primavera - quando 
abundam as pastagens e os 
animais já pariram e criaram 
as suas crias - a produção se-

manal chega aos 1500 litros. 
"Os produtores que nos 

fazem a venda de leite são 
cerca de 14, de Castro Marim 
e Alcoutim na época da pas-
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Apuradas quase no final do século XIX, as cabras de raça Algarvia têm vindo a decrescer nos últimos anos e hoje são menos de 3000 
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A engenheira agrada, Célia Marques na queijada da Associação Nacional de Criadores de Cabra de Raça Algarvio, no Azinhal, Castro Marin, 

?t. 

30. 

tagem, mas agora vêm uns 
seis", explica a engenheira 
agrária Célia Marques, técnica 
da associação desde 2007. 
Enfatiza que, se nesta época 
há produção queijeira na as-
sociação criada em 1991, é 
porque já vai havendo quem 
divida o ano em dois ciclos 
de criação: "Temos alguns 
produtores que alteraram a 
época de produção das ca-
bras: metade começa a parir 
agora, outra metade no verão. 
E esses produtores têm sem-
pre leite. Só que alguns mais 
idosos acham que devem ter 
sempre cabritos no Natal e 
na Páscoa. Então há épocas 
em que temos muito leite, em 
abril e maio. Agora, no outono, 
fazemos 700 a 800 litros", 
afirma a técnica ao JA. 

Com escoamento assegu-
rado para o litoral da região 
algarvia, o queijo é vendido 
em fresco e tem uma qua-
lidade superior à de outras 
proveniências, o mesmo acon-
tecendo com o iogurte: 

"Tem uma lactose dife-
rente e as pessoas que são 
intolerantes ao leite de vaca 
são tolerantes a este. A diges-
tibilidade é maior. E o nosso 
iogurte não leva leite em pó e 
leva goma de alfarroba, é mais 
fácil digerir", afirma Célia. 

O técnico da DRAP João 
Cassinello encontra explica-
ção para a alta qualidade da 
produção leiteira no tipo de 
alimentação praticado pelos 
caprinos, "que é baseado 
no aproveitamento dos re-
cursos naturais disponíveis, 
que consomem durante o 
pastoreio, o que contribui 
para uma elevada qualidade 
nutritiva e organolética do 
leite e consequentemente dos 
produtos fabricados com essa 
matéria-prima, razão pela qual 
os queijos de cabra fresco da 
serra algarvia são tão aprecia-
dos a nível local e regional". 
Destaca também o teor protei-
co do leite da cabra algarvia, 
"elevado em caseína, o que 
permite um bom rendimento 
na transformação queijeira". 

Concordante mas mais es-
pecífico, Nuno Coelho também 
encontra na alimentação o 
segredo da qualidade do leite 
da cabra algarvia: "Nota-se a 
diferença nos sabores sim, 
e isso tem mais a ver com o 
pastoreio do que com a raça. 
Ao longo do ano também se 
conseguem encontrar no leite 
e no queijo determinados sa-
bores que se encontram nas 
plantas, como o funcho. Na 
época da pastagem, Inverno 
e Primavera, adoram flor do 
tojo, papoila e esses sabores 
também se transmitem ao 
leite. Aí pastam no mato. 
Depois há a fase em que há 
mais erva, antes dessa flora-
ção. Durante o verão e outono 
alimentam-se de pasto seco. 
Já a tremocilha não é bom, 
e deve ser evitada no pasto-
reio, porque vai produzir leite  

amargo e estraga o queijo". 

Leite e queijo curado 
são as próximas etapas 

A pequena produção lei-
teira explica o elevado preço 
que o queijo e iogurte atingem 
nos mercados da região, num 
contexto em que, "sendo o 
Algarve uma região turística 
e aberta à inovação, começa 
a haver interesse pelo fabrico 
de novos produtos, como os 
queijos frescos com ervas 
aromáticas, curados e iogur-
tes, alguns já produzidos em 
queijarias da região", explica 
João Cassinello, que contabi-
liza em seis essas pequenas 
fábricas de queijo existentes 
no Algarve. E, como técnico 
da DRAP, explica a qualidade 
do queijo fresco artesanal "É 
um queijo fabricado com leite 
pasteurizado, de coagulação 
enzimática, com utilização da 
flor do cardo (Cynara cardun-
culus, L) como coagulante, 
que é colhida na região. Tem 
cor branca, pasta mole, entre 
o gordo e o meio gordo e de 
excecional sabor e aroma". • 

Uma explicação capaz de 
deixar água na boca, que abre 
portas para um futuro que, 
caso se consiga aumentar o 
efetivo desta raça, pode ser 
auspicioso. E uma dessas 
vertentes inovadoras é a cura 
do queijo: "Câmara de cura 
já temos. E a ideia é vender 
nos restaurantes, no futuro", 
esclarece Célia Marques, que 
acrescenta um outro projeto: 
"Temos um projeto para leite, 
financiado pela câmara de 
Castro Marim, temos a noção 
de que aumentou a procura do 
leite de cabra pasteurizado e 
embalado", afirma a especia-
lista da ANCCRAL. O mercado 
de estrangeiros europeus 
residentes na região é o obje-
tivo comercial, são eles quem 
filais procura os derivados dos 
lacticínios de cabra. 

Sem certificação à vista, 
nem nada que o indicie no 
que respeita ao leite e seus 
derivados, já quanto à car-
ne de cabrito Célia Marques  

a região a consumir cabrito, 
Nuno Coelho sublinha que se 
trata, para já, de um desejo 
impossível: "A gente ter que os 
levar para o Norte, abate-los 
lá, trazê-los para baixo, teria 
custos que tornam a opera-
ção inviável". Mesmo assim, 
destaca o produtor de Corte 
de Seda, com o produto a ser 
consumido a norte do Tejo, 
o transporte faz encarecer o 
preço do quilo daquela carne, 
oque se traduz em lucros mais 
baixos para os produtores 
algarvios. 

É precisamente a falta de 
rentabilidade.  da produção 
que explica o progressivo 
abandono do pastoreio por 
parte das gentes algarvias, 
que abandonam o campo 
em busca de melhor vida nas 
cidades e no litoral: "Há mui-
tos anos, quando o meu avô 
morreu, ele vendia um cabrito 
a um preço mais elevado do 
que eu vendo hoje. Ganhava 
mais do que eu ganho hoje e 
os custos de produção nem 
vale a pena falar. Uma saca de 
ração há menos de dez anos 
custava 6 ou 7 euros. Hoje é 
difícil encontrá-la por menos 
de 11 ou 12 euros", explica 
Nuno Coelho. 

Falta de expetativas que 
levam ao envelhecimento 
da população: "No Cachopo, 
metade da população tem 80 
e tal, 90 anos. A idade normal 
dos residentes são os 60 e tal 
anos. Daqui por 10 anos me-
tade dos residentes da zona 
já não existem. Eu sou o mais 
jovem com 47 anos", lamenta. 

Lutando contra a corren-

te, a DRAP do Algarve tem 
assegurado apoios ao setor, 
nomeadamente no licencia-
mento das explorações pe-
cuárias e nos previstos no 
Plano de Desenvolvimento  

Regional (PDR) 2020, ao nível 
do investimento na exploração 
agrícola (capris e salas de 
ordenha, equipamentos de 
ordenha e tanques de refrige-
ração do leite, tratores, cercas, 
queijarias, etc), na instalação 
de jovens agricultores, assim 
como o denominado "prémio 
de ovinos e caprinos", previsto 
na regulamentação comuni-
tária, concedido sob a forma 
de um pagamento anual em 
função do número de animais 
elegíveis, enuncia o técnico 
João Cassinello. 

A essas ajudas soma ainda 
um apoio PDR 2020, dirigido 
às raças autóctones classifi-
cadas em risco de extinção, 
como é o caso da cabra al-
garvia e à ANCCRAL, "que 
desde 1991 tem efetuado a 
representação e defesa dos 
associados no que se refere à 
criação, preservação e melho-
ramento dos caprinos de raça 
algarvia, contribuindo para o 
desenvolvimento da atividade 
e promoção da raça e dos seus 
produtos". 

Reconhecendo o trabalho 
da DRAP e da ANCCRAL, Nuno 
Coelho acha que os esforços 
são espúrios face à força do 
abandono dos campos e do in-
terior: "Temos apoios às raças 
da Europa, vão financiando as 
associações, os produtores, 
as associações que gerem o 
livro da raça. Há uma garantia 
mínima de que se preserva 
a genética, mas depois não 
se faz mais do que isso", diz, 
lamentando, por exemplo, 
a desistência por parte do 
Estado central das queijarias 
experimentais que havia em 
todo o País, uma das quais 
nas instalações da DRAP, no 
Centro de Experimentação 
do Paúl. 

assevera que a certificação 
"pode começar por aí e ser 
uma saída para a raça". 

Com produção assegurada 
no Natal e Páscoa, o cabrito 
é normalmente abatido nas 
vésperas daquelas épocas 
festivas, após um período de 
gestação de cinco meses e 
de crescimento/aleitamento 
de dois meses. Normalmen-
te, são os machos que são 
abatidos quando atingem dois 
meses e cerca de 10 a 12 
quilos de peso, e são depois 
transportados para os mata-
douros das regiões centro e 
norte, já que o Algarve não tem 
matadouro. E os mercados de 
destino são na parte mais se-
tentrional do País e não no Sul. 

"Não há matadouro e isso 
trás custos acrescidos, o que 
leva a que nós vendamos 
sempre os cabritos mais ba-
ratos por causa dos custos 
de transporte. Se eles vêm 
cá buscá-los é porque veem 

vantagem nisso", observa o 
produtor Nuno Coelho, para 
quem a alimentação também 
explica o êxito do cabrito algar-
vio fora da região: "A gente cria 
o animal de forma extensiva. 

Mesmo nos meses em 
que estão confinados [no 
verão e outono], não comem 
farinhas, comem fenos e ce-
reais. Não lhes dou granula-
dos nem farinha. No resto do 
ano pastoreiam e comem só 
o que a natureza dá". João 
Cassinello reforça: "A base da 
alimentação destes animais é 
efetuada durante o pastoreio, 
com destaque para o consumo 
de herbáceas e arbustivas 
naturais, o que confere uma 
elevada qualidade aos seus 
produtos". 

Nem a ajuda da Europa 
chega para estancar 

abandono 
Quanto a habituar o algar-

vio e o turista que procura 
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RESTAM MENOS DE 3000 ESPÉCIMES 

Vamos salvar a cabra Algarvia! 
Ainda há 15 anos rondavam as 4 000, hoje não chegam a 3 000. E o número de rebanhos desceu para metade. As cabras 

da raça Algarvia, raça autóctone adaptada à região que aqui foi apurada há 150 anos, está em vias de extinção. O JA foi à procura 

das suas características, produtos e do que leva os produtores a abandonar a criação destes ruminantes. E também dos esforços 

das autoridades regionais para salvar os poucos rebanhos que restam 
P 415 
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Disneyland Paris encerra temporariamente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/11/2020

Meio: Turismo.PT Online (O) Autores: Zita Ferreira Braga

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ebafe46e

 
Obedecendo às instruções do Governo francês relacionadas com a pandemia que todo o Mundo
enfrenta Disneyland Paris encerrou, temporariamente, os seus Parques. Uma vez que a magia não
encerra a Solférias e a Disneyland Paris continuam, diariamente, a trabalhar e a preparar o momento
em que a Ma
 
Uma vez que a magia não encerra a Solférias e a Disneyland Paris continuam, diariamente, a trabalhar
e a preparar o momento em que a Magia recomece, em toda a segurança e com a maior flexibilidade.
 
Mas surgem boas notícias poi passam a ser válidas as entradas de um dia de 06/11/20 a 30/06/2021,
as quais sendo datadas, obrigam à escolha do dia do sua utilização não sendo necessário o "pré-
registo na plataforma do Parque, pelo que podem ser alteradas ou canceladas sem custos até três dias
úteis antes da data inscrita na respectiva entrada.
 
No caso das entradas de dois, três e quatro dias, as mesmas mantém a validade de compra de um
ano, não reembolsáveis após a data de emissão.
 
Zita Ferreira Braga
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Algarve é o melhor destino 
de praia da Europa pela 7a vez 

0 Algarve foi, pela sétima vez, distin-
guido como o "Melhor Destino de Praia 
da Europa", na edição de 2020 dos Wor-
ld Travel Awards, anunciou a Associação 
Turismo do Algarve. 

"Esta é a sétima vez (e sexta con-
secutiva) que o destino conquista a 
preferência dos principais líderes da 
indústria de turismo e viagens de todo 
o mundo que, anualmente, participam 
nesta iniciativa e votam para premiar a 
melhor oferta turística a nível global.", 
relatou a associação. 

O Turismo do Algarve considera que 
a distinção alcançada este ano assume 
uma importância especial. 

"Num ano tão atribulado como o de 
2020. receber este prémio e continuar 
a merecer a confiança de viajantes de 
todo o mundo é um sinal de confiança 
no futuro. Esta distinção vem reconhe-
cer não só a qualidade das nossas 
praias e da nossa oferta, mas também 
mostrar que o Algarve continua a ser 
um destino seguro para passar férias, 
com tranquilidade e cumprindo todas 
as normas definidas para a proteção da 
saúde pública", afirma João Fernandes, 
presidente do Turismo do Algarve. 

O Algarve foi uma das primeiras 
regiões europeias a abrir a época bal-
near, garantindo todas as condições de 
segurança. "Reforçar a segurança do 
destino e reconquistar a confiança dos 
turistas tem sido a nossa prioridade, 
desde o início da pandemia", explica 
João Fernandes. 

"Houve uma grande mobilização e 
um esforço conjunto de toda a região 
nesse sentido, o que se revelou es-

  

sencial para consolidar esta imagem 
de Melhor destino de Praia Europeu. 
Receber esta distinção internacional vem 
validar todo esse trabalho e provar que o 
Algarve é capaz de se adaptar às novas 
circunstâncias, sem adulterar a qualida-
de e a autenticidade das experiências 
que aqui podem ser vividas pelos nossos 
turistas.", acrescenta. 

O Algarve tem vindo a ser distinguido, 
ao longo dos últimos anos, como "Melhor 
Destino de Praia da Europa", este é um 
posicionamento que tem permitido ao 
Turismo do Algarve capitalizar a aposta 
que tem vindo a fazer, quer ao nível da 
fidelização de mercados estratégicos 
prioritários, como da diversificação de 
outros mercados. 

"Junto de todos aqueles que nos 
visitam para conhecer as nossas praias 
excecionais, procuramos depois promo-

  

ver uma oferta rica e diversificada - que 
vai desde o golfe, ao turismo náutico 
e ao turismo de natureza, à cultura e 
à gastronomia da região.", revela João 
Fernandes. 

Portugal é melhor destino 
de férias pelo 4° ano seguido 
Nesta mesma edição dos World 

Travel Awards, Portugal foi eleito pelo 
quarto ano consecutivo como o "Melhor 
Destino da Europa" 

Portugal enviou cerca de 60 candida-
turas este ano e arrecadou 21 galardões, 
um dos quais premiou o Porto com o 
troféu de "Melhor Destino Escapadela 
Urbana" da Europa, enquanto Lisboa 
foi eleita como o "Melhor Destino Eu-
ropeu de Cruzeiros" e os Açores foram 
distinguidos como o "Melhor Destino de 
Turismo de Aventura". 
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RESTAM MENOS DE 3000 ESPÉCIMES 

Vamos salvar a cabra Algarvia! 
Ainda há 15 anos rondavam as 4 000, hoje não chegam a 3 000. E o número de rebanhos desceu para metade. As cabras 

da raça Algarvia, raça autóctone adaptada à região que aqui foi apurada há 150 anos, está em vias de extinção. O JA foi à procura 
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TURISMO 

RTA lança campanha para autocaravanistas 

evitarem ilegalidade 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) anunciou que lançou 
uma campanha de sensibilização dirigida aos autocarava-
nistas que procuram o destino para férias, orientando a 
extraordinária procura internacional que o autocaravanismo 
vem gerando na região para a Rede de Acolhimento ao Au-
tocaravanismo na Região do Algarve (RAARA) e promovendo 
a fruição dessas infraestruturas para a prática legal desta 
modalidade turística. 

Com o slogan "Faz a melhor escolha", a campanha desafia 
os autocaravanistas a pernoitarem numa das 35 unidades 
aderentes da rede que cumprem a legislação aplicável em 
vigor para o autocaravanismo e "oferecem todas as condições 
de conforto e de segurança, providenciando água, eletricidade, 
despojos, wi-fi, entre outros serviços". 

O objetivo daqueles espaços é desincentivar a permanência 
de autocaravanas em espaços informais, que não dispõem de 
infraestruturas e serviços fundamentais, nem de condições de 
conforto e de segurança. 

"No Algarve há uma rede de espaços de acolhimento ofere-
cidos ao autocaravanista que permitem usufruir das principais 
atrações do destino em conformidade com a legislação em 
vigor. Esta é, nos últimos anos, uma modalidade com procura 
crescente em toda a Europa, que a pandemia tornou ainda 
mais evidente", afirma o presidente da RTA, João Fernandes. 

"A pernoita em locais como estacionamentos de serviço 
às praias, falésias, dunas e pinhais coloca sérios problemas 
em matéria de higiene e de saúde pública, altera o delicado  

equilíbrio ambiental de locais classificados e constitui um risco 
de segurança desnecessário para os autocaravanistas. Esta 
campanha desafia-os precisamente a fazer a melhor escolha, 
que será sempre a eleição de um dos Parques de Campismo 
e de Caravanismo, Parques de Campismo Rural ou Áreas de 
Serviço para Autocaravanas que integram a RAARA", conclui o 
responsável pelo turismo algarvio. 

A RTA avisa que a permanência e pernoita fora daqueles 
locais constitui uma infração e está sujeita à atuação das au-
toridades fiscalizadoras. As unidades que integram a RAARA 
são espaços licenciados que cumprem a legislação aplicável 
em vigor e estão devidamente identificadas no sítio da Internet 
https://autocaravanalgarve.com. 

A campanha para incentivar a escolha da RAARA decorre 
nos meses de outubro e novembro no âmbito da candidatura 
«SustenTUR Algarve - preservação do património natural e 
cultural da região do Algarve» ao ',Programa VALORIZAR - Linha 
de Apoio à Sustentabilidade'., do Turismo de Portugal. 

O plano de meios da campanha inclui a divulgação de car-
tazes em suportes de exterior (mupis e led box em postos de 
abastecimento), redes sociais (com o objetivo de dar a conhe-
cer a rede e gerar tráfego para o sítio na Internet), Google Ads 
(campanha search e display) e outros meios online e offline para 
chegar aos autocaravanistas, incluindo os meios próprios da RTA. 

A campanha contempla ainda a divulgação de um spot de 
vídeo nas redes sociais que também pode ser visualizado no 
canal VisitAlgarve no YouTube. 
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