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OPERAÇÃO ÉTER 

Julgados por 
corrupção 
no Turismo 
G  O antigo presidente do Tu-
rismo do Porto e outros 28 
arguidos vão ser julgados por 
participação económica em 
negócio, peculato, abuso de 
poder, corrupção falsifica-
ção e recebimento indevido 
de vantagem. A decisão é do 
tribunal de instrução, que 
manteve os termos da acu-
sação da chamada operação 
Éter. Melchior Moreira e os 
restantes arguidos estão in-
diciados por cerca de 150 
crimes num esquema de vi-
ciação de procedimentos de 
contratação pública na en ti - 
dade de Turismo. • 
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Juíza manda 
todos os arguidos 
do Turismo para 
tribunal 

Em causa estão crimes de 
abuso de poder, falsificação, 
peculato e corrupção 

Melchior liderou o TPNP 

OPERAÇÃO ÉTER O presidente, a 
vice-presidente e a diretora opera-
cional que lideraram o Turismo do 
Porto e Norte de Portugal (TPNP) 
até serem detidos, em 2018, na 
Operação Éter, vão ser julgados 
por alegadas fraudes em procedi-
mentos de contratação de pessoal 
e de aquisição de bens e por utili-
zação indevida de meios do TPNP. 
Manuela Couto e José Agostinho, 
empresários de comunicação e in-
formática, assim como o ex-presi-
dente do Vitória de Guimarães, Jú-
lio Mendes, e o líder do S. C. Braga, 
António Salvador, terão o mesmo 
destino. A juíza de Instrução Cri-
minal Lígia Trovão pronunciou to-
dos os arguidos nos mesmos ter-
mos da acusação do Ministério Pú-
blico (MP). 

O ex-presidente do TPNP, Mel-
chior Moreira está acusado de 38 
crimes. São 12 de participação eco-
nómica em negócio, seis de pecu-
lato, nove de abuso de poder, um 
de corrupção passiva, sete de falsi-
ficação e três de recebimento in-
devido de vantagem. É a figura 
central do processo. 

BMW PARA USO PESSOAL 
Só a Melchior Moreira, o MP recla-
ma a perda de vantagens de 129 
mil euros. O valor provém da ob-
tenção de um BMW, de ajudas de 
custo indevidamente pagas, além 
dos outros crimes. 

O MP calcula que as condutas 
criminosas dos 29 arguidos (21 
pessoas e oito empresas) permiti-
ram-lhes obter ilegalmente um to-
tal de 650 mil euros. A empresária 
Manuela Couto, mulher do ex-au-
tarca de Santo Tirso, terá benefi-
ciado de contratos supostamente 
viciados na ordem dos 235 mil eu-
ros.•  ALEXANDRE PANDA Página 2
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Operação Éter
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Todos os arguidos da Operação Éter vão ser julgados pelos mesmos crimes que estavam na acusação
feita pelo Ministério Público. Em causa está a alegada viciação de concursos na Turismo do Porto e
Norte de Portugal.
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Participação económica em negócio, peculato, abuso de poder, corrupção falsificação e recebimento
indevido de vantagem são os crimes em causa.
 
O antigo presidente do Turismo do Porto e outros 28 arguidos vão ser julgados por participação
económica em negócio, peculato, abuso de poder, corrupção falsificação e recebimento indevido de
vantagem.
 
A decisão é do tribunal de instrução, que manteve os termos da acusação da chamada operação Éter.
Melchior Moreira e os restantes arguidos estão indiciados por cerca de 150 crimes num esquema de
viciação de procedimentos de contratação pública na entidade de Turismo.
 
...
 
Correio da Manhã
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RESTAURAÇÃO E ANIMAÇÃO NOTURNA EM PROTESTO 

Ao final 
da tarde, 
chef deu 
sinais de ceder 
à fraqueza. 
Foi aplaudido 
por centenas 

Ir 

edido do 
ef Ljubomir 

Validar suspensão 
do pagamento por 
conta até dia 15 
13 As empresas têm até dia 
15 para certificar a suspen-
são dos 19  e 29  pagamentos 
por conta de IRC relativos a 
2020, e que deveriam ter 
sido liquidados até julho e 
setembro, respetivamente. 
A aplicação para proceder 
a essa validação pelos con-
tabilistas já está disponível 
no Portal das Finanças.. 

rinanças.:4 

Aplicação para validar está já 
disponível no Portal das Finanças 
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©Técnico e psicóloga do INEM assistiram Stanisic, pelas 20h00 OChef 
manteve-se ativo durante a tarde  ()Grupo de empresários em greve de fome 

BRAÇO DE FERRO 0Movimento só suspende greve de fome se reunir com 
primeiro-ministro ou ministro da Economia. Costa contesta exigência 
CANSAÇO  O Stanisic teve de ser assistido e transportado para o hospital 

RAQUEL SIMÕES/SALOMÉ PINTO 

N
ove empresários do Mo-
vimento a Pão e Água 
avançam hoje para o séti-

mo dia de greve de fome em 
frente ao Parlamento. Isto de-
pois de, ontem à noite, o chef 
Ljubomir Stanisic, o rosto mais 
mediático, ter sido assistido 
pelo INEM e levado para o hos-
pital de Santa Maria com níveis 
de glicemia muito baixos. De-
pois de ser assistido regressou 
pelas 22h30 às escadarias do 
Parlamento. Omovimen 
to ameaça manter o protesto 
até que o primeiro-ministro ou 
o ministro da Economia os rece-
bam. António Costa reite-
rou que só se reúne com "as-
sociações representativas, por-
que se cada pessoa que está a so-
frer resolver fazer um protesto e 
dizer que quer falar com o pri-
meiro-ministro ou com o Pre-
sidente da República, isso não 
é possível". 

Antes de se ter sentido mal, o 
chef Ljubomir foi categórico: 
"Estou aqui pelos 20 emprega-
dos a quem não consegui reno-
var o contrato, pelos 60 a quem  

não sei como vou pagar ordena-
dos e 131' mês, pelos meus filhos 
e pelo futuro do País." O líder da 
Associação Nacional de Disco-
tecas e também membro do 
movimento, José Gouveia, não  

compreende a postura do Go-
verno, esclarecendo que já soli-
citou por várias vezes encontros 
com o primeiro-ministro e a 
"resposta foi sempre negativa", 
tendo tido "apenas audiências  

com os secretários de Estado do 
Comércio e do Turismo, que não 
têm poder de decisão". O movi-
mento tem uma petição, que 
ontem contabilizava quase 70 
mil assinaturas, para que o pri-
meiro-ministro os receba. Nas 
várias reivindicações do movi-
mento estão o fim do recolher 
obrigatório e a reposição dos 
horários de fecho dos restau-
rantes, cafés e bares, redução do 
IVA para 6% e isenção da Taxa 
Social Única (TSU). 

Costa recordou que "o setor da 
5 animação noturna, que por for-

ça da lei está encerrado há me-
ses, pode não só manter-se no 
layoff simplificado, com isenção 
de TSU, como dispõe de uma 
majoração no programa Apoiar, 
com "750 milhões de euros a 
fundo perdido". Até agora, "26 
mil PME já pediram 270 milhões 
ao Apoiar", frisou. O Ministério 
da Economia expressou "a 
sua preocupação pela prosse-
cução da greve de fome". 

Hoteleiros algarvios 
pedem subsídios 
com urgência 
El A Associação dos Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos 
do Algarve pediu ontem ao 
Governo "a atribuição urgen-
te" de apoios financeiros a 
fundo perdido para recapita-
lizar as empresas turísticas da 
região, no sentido de "evitar 
uma catástrofe económica e 
social sem precedentes e sal-
var o turismo do Algarve" . 

Empresários a sul querem que se 
evite "uma catástrofe económica" 
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Apoios ao comércio e ao turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=03c6b366-78e3-47ed-9832-

efda2cf59162&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Ministro da Economia reúne-se hoje com a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. João
Vieira Lopes diz que as medidas do Governo são insuficientes para ajudar o setor.
Declarações de João Vieira Lopes, presidente CCP - Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.

 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-12-03 07:12
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-12-02 00:29
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-12-03 06:13
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-12-03 07:13
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Naufrágio de embarcação na praia da Luz

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b5c31e41-ecaf-4bad-928c-

515fe8c61747&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Uma embarcação de recreio naufragou no dia de ontem ao largo da Praia da Luz, no Algarve. Este
barco embateu numa rocha e os 3 tripulantes com cerca de 50 anos conseguiram nadar durante 500
metros até chegarem à praia.
Declarações de Pedro Fernandes da Palma, cmdt. da Capitania do Porto de Lagos.
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Protesto 
em defesa 
de turistas 
alemães 
confinados 
Manifestação contra 
política açoriana 
saiu à rua em Lisboa. 

Elementos•de vários movimen-
tos cívicos — como o Verdade 
Inconveniente e o Juristas Pela 
Verdade — manifestaram-se esta 
quarta-feira em frente ao Con-
selho Superior de Magistratu-
ra, em Lisboa, em defesa do esta-
do de direito e da importância 
da separação do poder jurídico. 
Segundo a agência Lusa, o pro-
testo teve por base o caso dos 
quatro turistas alemães sujei-
tos a quarentena, devido à covid-
19, nos Açores. Recorde-se que 
esta medida foi decretada pelas 
autoridades sanitárias da região 
em agosto passado. 

Rui Castro, um dos elemen-
tos do movimento, explicou que 
os turistas "além de maltrata-
dos, não tiveram sequer um 
interlocutor que falasse com 
eles em inglês", tendo "ficado 
confinados nos quartos de hotel, 
como se de reclusos" se tratas-
sem. "O confinamento foi decre-
tado apenas por um delegado 
de saúde. É preciso lembrar que 
apenas um dos turistas tinha 
dado positivo, nem era bem 
positivo, a designação é deteta-
do para o vírus SARS-CoV-2 num 
teste PCR e os outros deram 
não detetado", argumentou Rui 
Castro à Lusa. 

"Uma das turistas teve uma 
infeção dentária, saiu para adqui-
rir remédio e teve problemas 
por causa disso", continuou o 
porta-voz do movimento, lem-
brando que houve um pedido 
de habeas corpus junto do juiz 
de instrução competente "que 
o concedeu com o pressuposto 
de que não existe nenhuma pos-
sibilidade de privação da liber-
dade" neste caso em específico. 

A 11 de novembro, o Tribunal 
da Relação de Lisboa conside-
rou também que a Autoridade 
Regional de Saúde não é uma 
das entidades constitucional-
mente habilitadas a decretar a 
privação da liberdade física. O 
tribunal declarou na altura que 
os testes RT-PCR à covid-19 têm 
uma "fiabilidade que se mostra, 
em termos de evidência cientí-
fica mais do que discutível". Página 9
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Zoom 1; Voluntariado 

01 Em agosto deste ano, 
Jess Durham, natural 
de Inglaterra, viajou 
para Vila do Bispo, 
onde ajudou a recuperar 
uma propriedade 
atingida pelos fogos 

02 A jovem de apenas 
de 17 anos disse que 
o "trabalho árduo valeu 
a pena" pelas pessoas 
"incríveis" que conheceu 

03 Ela Zdesar, da Eslovénia, 
fez voluntariado 
na Noruega, em julho 
de 2020, a apanhar 
plástico das praias 

04 Phill Noble, de 24 anos, 
fez voluntariado na Suíça. 
A experiência permitiu-lhe 
fazer caminhadas 
nos Alpes 
MO'I'OS DR 

Numa época em 
praticamente deixou 

de se viajar, jovens 
continuam a trocar trabalho 

voluntário por alojamento 
e alimentação em 

países estrangeiros. Dão 
preferência ao turismo 

rural, a espaços ao ar livre 
longe das grandes cidades 

e a ambientes familiares. 

BEATRIZ MAIO * 
zoom@ionline.pt 

Nestes tempos duros da pandemia, a 
indústria do turismo vive horas difíceis: 
aviões estacionados nos hangares, hotéis 
fechados, restaurantes sem clientela, 
museus e monumentos quase vazios. 
Mas a geração mais jovem está a mos-
trar que há outras formas de viajar. Mui-
tos continuam a dar asas ao seu sonho 
de correr mundo com custos reduzidos, 
atrás da oportunidade de viver novas 
experiências c conhecer novos lugares. 

Procuram contacto com a natureza, tra-
balhos no campo, convivência com pes-
soas amigáveis e atividades dc lazer. Os 
destinos são agora pensados ao porme-
nor, tendo em conta as restrições impos-
tas pela covid-19. Viagens entre diversos 
países são substituídas por roteiros den-
tro de um único país, o que torna a des-
locação mais segura e cómoda. 

Mas como pô-lo em prática? Ao reunir 
cerca dc 50 000 oportunidades, entre 
destinos e atividades, em 170 países, o 
website WorkAway facilita o encontro 
entre pessoas que partilham os mesmos  

princípios e ideais. É a plataforma ideal 
para procurar locais onde fazer volun-
tariado e obter alojamento gratuito. Os 
anfitriões inscrevem-se para partilhar 
os seus espaços e condições de acolhi-
mento, dispostos a acolher quem estiver 
interessado a realizar as diversas tare-
fas propostas. Cada oportunidade é dis-
tinta, assim como as tarefas, que são defi-
nidas pelos proprietários ou comunida-
des responsáveis pelo local ou atividade. 

Sem datas, horários ou destinos defi-
nidos, os viajantes partem atrás de uma 
aventura fora do seu país, preferencial-
mente para locais onde a quarentena 
não seja obrigatória. A primeira para-
gem é, muitas vezes, a única referência 
da viagem. Não têm um plano fixo para 
as localidades a visitar ou um tempo 
definido para permanecer em cada local. 
A partir da chegada, o trajeto vai sen-
do definido ao sabor das oportunida-
des, do sentimento de bem-estar e da 
vontade no momento. 

VOLUNTÁRIOS DE TODO O MUNDO UNI-
DOS CONTRA OS INCÊNDIOS De Norte a 
Sul, Portugal tem mais de 500 opções 
para todos os gostos. São muitos, e dos 
mais diversos pontos do globo, os que 
encontram no nosso país a oportunida-
de para estar cm contacto com a natu-
reza e experienciar trabalho voluntário 
em ambientes únicos. 

Jess Durham, dc apenas 17 anos, via-
jou este agosto para Vila Do Bispo. Natu-
ral de Inglaterra, disponibilizou-se para 

Voluntários. A alternativa 
económica ao turismo 
que permite viajar em 
tempos de pandemia 
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ajudar a reconstrdir a região onde, em 
junho, um incêndio destruiu mais de 
2000 hectares de floresta. A troco de alo-
jamento e alimentação, durante 20 horas 
semanais, distribuídas de segunda a sex-
ta-feira, ajudou na limpeza do que sobrou 
do fogo, tendo também como tarefa cavar 
buracos e valas para que novas planta-
ções pudessem ser feitas antes das pri-
meiras chuvas. 

Jess não era a única estrangeira a aju-
dar à recuperação da área ardida. "Havia 
muitos outros voluntários de todo o mun-
do, pessoas vindas de Inglaterra, Espa-
nha, Alemanha, Itália, Lituânia, Repú-
blica Checa, Canadá e África do Sul", diz 
ao i. "O trabalho foi árduo, mas valeu a 
pena porque conheci pessoas incríveis". 

Mas nem só de trabalho se fazem estas 
estadias. Durante o tempo livre, os volun-
tários aproveitam para conhecer as 
regiões onde se encontram e aprender 
mais sobre a cultura do país, explorar 
locais rurais ou praias. O confinamen-
to e o agravamento da pandemia não 
impedem que os jovens deixem de lado 
a vontade de conhecer e de enriquece-
rem o seu currículo. 

Phill Noble, de 24 anos, inscreveu-se 
no mesmo website este ano, em maio, 
graças a uni anúncio que lhe surgiu no 
ecrã do computador e lhe chamou a aten-
ção. Viajou de Londres para Milão, em 
Itália, onde fez a sua primeira experiên-
cia de voluntariado a ensinar inglês a 
crianças. A sua segunda paragem foi Fri-
burgo, na Suíça, onde se voluntariou  

como cozinheiro, trocando algumas horas 
de trabalho durante cinco dias semanais 
por alojamento e alimentação. Teve opor-
tunidade de explorar cidades, vilas e de 
fazer caminhadas nos Alpes Suíços. 

Espanha foi o destino seguinte. Daí 
passou para Portugal, o que lhe deu a 
oportunidade de aprender português, 
uma língua que sempre o fascinou. É 
que, apesar dc ter crescido e vivido toda 
a sua vida no Reino Unido, Phill nas-
ceu no Brasil. 

Cativado pelos voos baratos c pelas con-
dições que Portugal oferece, não hesi-
tou quando surgiu uma oportunidade 
que se enquadrava no que procurava. 
Em Lisboa o voluntariado proporcionou-

  

lhe acomodação gratuita. Trabalhou num 
hoste! na Avenida da Liberdade, onde 
oito horas diárias, quatro dias por sema-
na, davam direito a estadia. 

"No hostel em que fiquei em Lisboa, 
todos os funcionários foram muito aten-
ciosos e ficaram muito felizes em rece-
ber voluntários. Fui de imediato rece-
bido com simpatia, num ambiente ami-
gável entre portugueses e brasileiros", 
descreve. 

Decidido a conhecer o país, viajou para 
o Algarve, atraído pelas praias e pelo 
surf. Ficou num hoste! em Lagos, que 
pertencia à mesma cadeia daquele onde 
trabalhara em Lisboa. Conheceu, atra-
vés do mesmo websíte, outros voluntá-

  

rios que ajudavam num abrigo para ani-
mais, em Lagoa. E aproveitou para visi-
tar vários lugares turísticos, desde Sagres 
às grutas de Benagil, ficando a conhecer 
a região algarvia e tudo o que a nature-
za ali oferece. 

TURISMO RURAL EM ESPANHA CATIVA 

ESTRANGEIROS Cari Rendora, de 28 anos, 
é natural de Inglaterra c faz parte da 
organização humanitária internacional 
Médicos Sem Fronteiras. O trabalho 
voluntário pareceu-lhe uma opção que 
lhe permitia conciliar férias com gastos 
financeiros reduzidos, aquilo que real-
mente procurava. Comprou um carro, 
por considerar a forma mais segura dc 
se deslocar devido à pandemia, e viajou 
em busca de um clima quente e de urna 
experiência rural no estrangeiro. 

O Sul de Espanha foi o destino eleito 
para passar uns meses a fazer volunta-
riado em quintas. Foi acolhido por um 
casal espanhol, em Arcos de la Fronte-
ra, Andaluzia, onde se encontra há cer-
ca de um mês. Porquê Espanha? A esco-
lha foi decidida em função do facto de 
haver poucas restrições entre o Reino 
Unido e Espanha - tanto na hora da par-
tida como na do regresso. Aprendeu o 
idioma quando estava numa missão 
humanitária na Venezuela, o que tornou 
o destino ainda mais apelativo. 

Carl ainda não decidiu quanto tempo 
irá ficar em Andaluzia - talvez fique por 
mais uni mês, visto que está integrado 

continua na página seguinte » 

• 

o 
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Zoom // Voluntariado 

05 Em troca do 
seu contributo 
a limpar as praias 
norueguesas, 
Ela Zdesar teve 
direito a dormir 
num veleiro 

06 Carl Rendora, 
inglês, foi acolhido 
por um casal 
em Arcos de 
la Frontera, 
na Andaluzia 

07 O jovem, que 
pertence aos 
Médicos Sem 
Fronteiras, 
aprendeu 
o idioma espanhol 
numa missão 
na Venezuela 
FOTOS DR 

» continuação da página anterior 

num ambiente acolhedor e confortável, 
onde até sente que já é parte da família. 
No seu caso, o acordo é trabalhar cinco 
horas diárias, de segunda a sexta-feira, 
sendo a sua principal tarefa a remode-
lação da autocaravana dos proprietários 
da quinta, onde se encontra alojado. Con-
tudo, ajuda também na colheita da azei-
tona e nas plantações da horta. A comi-
da é gratuita e as refeições são feitas em 
conjunto com os anfitriões. 

"A minha experiência tem sido exce-
lente. Mesmo sendo este um tempo de 
isolamento, foi possível conhecer mui-
tas pessoas e construir novas amizades. 
Tenho aproveitado e adorado tudo o que 
tenho feito por cá. Sinto-me relaxado e 
grato por ter encontrado um lugar onde 
me sinto bem e onde tenho oportunida-
de de explorar a natureza", explica ao i. 

Dada a sua experiência a trabalhar 
para causas humanitárias, não teve 
medos ou apreensões. Sentia-se pronto 
para a viagem, sem qualquer receio de 
viver entre pessoas desconhecidas por-
que essa tem sido a sua realidade nos 
últimos quatro anos. 

"Não tive receio de partir à aventura do 
desconhecido porque já o fiz antes. Esta-
va mais preocupado com a qualidade das 
instalações e a sua limpeza - por exem-
plo, se a casa de banho estaria suja, o que 
já me aconteceu anteriormente. Nessa 
situação, limpei a casa e tornei-a agradá-
vel para viver por algum tempo", relata. 

Os voluntários, de resto, não esperam 
encontrar em acomodações gratuitas as 
condições de um hotel. Muitas vezes, os 
viajantes estão também encarregues de 
tomar conta da casa e de contribuir para 
o bem-estar de todos os que lá habitam. 

NORUEGA ACOLHE AMBIENTAUSTAS Tam-
bém nos países nórdicos, onde existe 
uma forte tradição de voluntariado,  

estas são práticas habituais. A eslove-
na Ela Zdesar, de apenas 19 anos, deci-
diu-se a fazer trabalho voluntário e não 
deixou que a pandemia a impedisse, 
mesmo sabendo que era mais difícil 
encontrar oportunidades. Procurou ins-
tituições que estivessem a recrutar e 
enviou a sua candidatura. Optou por 
colaborar com uma organização que 
já conhecia, o que lhe deu uma segu-
rança acrescida. Deixou-se cativar pela 
oportunidade de poder dar o seu con-
tributo ao meio ambiente. Passou por 
várias cidades na Noruega, com o obje-
tivo de recolher plástico das praias, 
enquanto a organização lhe ofereceu, 
como compensação pelo seu trabalho, 
a dormida num veleiro. 

"Mesmo estando a viver uma pande-
mia, não houve problemas, todas as via-
gens correram bem. Este verão o ambien-
te na Noruega era mais relaxado e des-
preocupado. Havia desinfetantes de 
mãos por todo o lado, mas nem sem-
pre o uso de máscaras era obrigatório. 

A passagem por Lisboa 
deu a Phill Noble 

a oportunidade 
de aprender português, 

uma língua que o fascina 

Carl não decidiu quanto 
tempo fica na Andaluzia. 
Integrado num ambiente 

acolhedor, sente que f 
az parte da família 

Agora as restrições estão mais rigoro-
sas", esclarece. 

Os jovens viajantes estão conscientes 
do risco agravado que acarreta viajar 
neste ano de 2020 e dos cuidados suple-
mentares que devem tomar. Mas não 
deixam que os receios ou os constrangi-
mentos mais ou menos generalizados os 
impeçam de conhecer novas pessoas,  

novas culturas e novos territórios. O tra-
balho voluntário, em que a troco de pou-
cas horas de trabalho diário podem obter 
alojamento e alimentação, permite rea-
lizar esse desejo de forma económica. E, 
pelo caminho, dar um contributo válido 
para o bem comum. 

* Texto editado por José Cabrita Saraiva Página 12
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Marcelo anuncia 
recandidatura 
no domingo 
Presidente tentou adiar ao máximo 
comunicação sobre recandidatura. 
Quis esperar pela renovação 
do estado de emergência 
e pela revelação das medidas 
para o Natal e fim de ano 
// PÁG. 32 
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COVID-19. 
VACINA CHEGA 
A PORTUGAL 
NO INICIO DE 2021 
Pfizer espera entregar as primeiras doses 
a partir de 1 de janeiro 
Crianças e grávidas devem ficar de fora 
na primeira fase // PÁGS. 2-3 

A alternativa ao turismo que permite 
viajar em tempos de pandemia 

 

Multibanco. 
Clonagem 
de cartões 
não para de 
crescer PÁGS  6 7 

Quatro voluntários estrangeiros explicam o que os move 
e como conseguiram conhecer outros países e outras culturas 
gastando pouco dinheiro PÁGS. 18-20 

 

 

  

Ana Gomes 
mandou 
vir vacina 
de França 
e assume erro 
// PÁG. 5 

Movimento 
A Pão e Água. 
"Primeiro-
-ministro está 
a dar-nos chá" 
HPAG 8 

Web Summit. 
Cimeira 
tecnológica 
já arrancou... 
sem sair do sofá 
// PÁGS. 14-17 

Banca. 
Moody's alerta 
para "ambiente 
de negócios 
hostil" 
// PÁG. 10 

Casa Branca 
investigada 
por trocar 
indultos 
por doações 
//PÁG. 13 
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Megaprojeto de 650 milhões previsto para Vilamoura em ´stand by´ após chumbo
ambiental
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2020

Meio: Idealista Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8de0961e

 
A Vilamoura World (VW), detida por fundos da Lone Star (dona do Novo Banco), tem vários projetos
em cima da mesa para Vilamoura, no Algarve, sendo a construção da "polémica" Cidade Lacustre um
deles. Trata-se de um projeto que está suspenso há vários anos e que assim deve continuar, já que o
empreendimento não cumpriu os requisitos ambientais. Em causa está um investimento de mais de
600 milhões de euros.
 
O megaprojeto turístico conhecido por Cidade Lacustre continua a não ter luz verde para avançar.
Depois da Câmara Municipal de Loulé ter chumbado o empreendimento planeado para Vilamoura por
questões ambientais, foi agora a vez da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Algarve (CCDR-Algarve) emitir um parecer desfavorável ao projeto de loteamento e urbanização da
Cidade Lacustre, escreve o Jornal de Negócios, adiantando que a VW vai reformular o projeto.
 
Trata-se de um projeto que se tem vindo a arrastar com o passar dos anos, tendo ganho nova vida
em 2015, com a aquisição do empreendimento por parte da Lone Star à Lusort. O Vilamoura Lakes era
para ter substituído a Cidade Lacustre, conforme noticiámos, mas tal não veio a acontecer, tendo a
Cidade Lacustre acabado por ser uma versão melhorada do Vilamoura Lakes, conforme revelou Rob
Jenner, CEO da VW.
 
O megaprojeto turístico prevê a construção de mil casas, entre moradias e apartamentos, e 2.400
camas turísticas, tudo distribuído por 195.000 metros quadrados (m2). Tudo isto num investimento de
cerca de 650 milhões de euros.
 
Mas o projeto volta a ter agora um travão, após ser conhecida a declaração de impacto ambiental da
CCDR-Algarve. Segundo a mesma, os impactos do projeto de loteamento e obras de urbanização da
Cidade Lacustre sobre a biodiversidade e a paisagem da região levam a concluir que o mesmo "não
reúne condições para ser viabilizado". De fora da decisão fica uma segunda componente do projeto,
que prevê a construção de lagos e canais, para a qual a CCDR-Algarve ainda não emitiu parecer,
escreve a publicação.
 
Vilamoura World não baixa os braços
 
Fonte oficial da VW adiantou, no entanto, que não vai desistir do projeto. Irá assumir, isso sim, "a sua
reformulação em colaboração" com as entidades envolvidas. A empresa garantiu, de resto, que tem a
"firme intenção" de "tornar o projeto ambientalmente sustentável, reduzindo significativamente a
densidade de construção e alterando profundamente a configuração e natureza dos lagos
anteriormente propostos".
 
O novo projeto, conta a VW, vai incluir "a redução da densidade de construção, espelhos de água
doce, a preservação e ampliação do parque natural e uma nova configuração das acessibilidades".
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Hoteleiros pedem 
apoios a fundo 
perdido com 
"urgência" 

ALGARVE  A Associação dos 
Hotéis e Empreendimen-
tos Turísticos do Algarve 
(AHETA) apelou, ontem, 
ao Governo para que apro-
ve "a atribuição urgente" 
de apoios a fundo perdido, 
para recapitalizar as em-
presas turísticas, no âmbi-
to do plano de emergência 
do Algarve. Para se evitar 
"uma catástrofe económi-
ca e social sem preceden-
tes", diz a AHETA. 
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vai haver restrições na passagem de ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8421d263

 
Início Destaques Turismo em causa: vai haver restrições na passagem de ano
 
Turismo em causa: vai haver restrições na passagem de ano
 
Dezembro 3, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
O Primeiro-Ministro, António Costa, que no sábado anunciará as medidas para o Natal, já avisou que a
passagem do ano vai ter todas as restrições.
 
Em entrevista à rádio Observador, o chefe do executivo disse que o Governo propôs ao Presidente da
República, e que já aceitou, que desta vez,
 
quando anunciarmos a renovação do estado de emergência, possamos anunciar não só as medidas
para a próxima quinzena como as medidas para a quinzena seguinte, ou seja, até 6, 7 de Janeiro.
 
-"Vamos todos fazer o esforço para podermos ter o Natal com as melhores condições possíveis, mas
logo a seguir, há uma coisa que posso antecipar desde já, é que a passagem do ano vai ter todas as
restrições porque aí não pode haver qualquer tipo de tolerância", avisou.
 
Palavras que deitaram por terra a esperança que o sector da hotelaria ainda tinha para recuperar um
pouco deste ano catastrófico.
 
As medidas concretas só serão anunciadas no próximo sábado, pelo Governo, mas é esperado um
impacto considerável no sector da hotelaria.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
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RTP Madeira

 	Duração: 00:02:13

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 89964938

 
02-12-2020 21:32

1 1 1

Recuperação no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=02a93bbf-b1af-42be-9446-

f254906d88d9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Até outubro, a Madeira foi a região turística do país com maior recuperação. O secretário Regional do
Turismo está confiante na continuação desse crescimento no mês de dezembro.
Declarações de Eduardo Jesus.

 
Repetições: RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-12-02 00:03
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-12-02 05:31
 RTP 3 - Telejornal Madeira , 2020-12-02 05:31
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TVI 24

 	Duração: 00:01:11

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 89955774

 
02-12-2020 19:07
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Governo prepara novos apoios às empresas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cdad6193-9be0-4483-9311-

21c38fbc9a07&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ministro da Economia reuniu com a Confederação do turismo para aprovar um novo pacote de
medidas para as empresas. O setor do turismo diz que chegou ao limite e que espera conhecer as
medidas dentro de alguns dias.
Declarações de Pedro Siza Vieira, ministro da Economia; Francisco Calheiro, Confederação do Turismo.
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À descoberta 
do Algarve

Quando falamos em Algarve, pensamos em 

praia e verão − mas há mais para descobrir. 

O Guia de Turismo da Natureza Júnior vai 

ajudar-te a explorar a região, durante os 

teus passeios em família. Nele, encontrarás 

também 16 missões, que desafiam o 

explorador que há em ti. Podes encontrá-lo 

nos Postos de Turismo do Algarve.
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