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A1 Alojamento Local cresce cinco vezes mais do que a hotelaria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/02/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Ana Sanlez

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=69998da0

 
Dormidas em AL subiram 15%. O valor está, ainda assim, abaixo da realidade, defende a ALEP, que
está a trabalhar com o INE na revisão das estatísticas
 
Num ano em que o turismo bateu todos os recordes em Portugal, o Alojamento Local (AL) não foi
excepção. Os números da atividade turística de 2019, publicados esta sexta-feira pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE), revelam que as dormidas neste tipo de estabelecimentos já representam
mais de 14% do total de pernoitas de visitantes.
 
Pela primeira vez no ano passado, o número de dormidas em AL ultrapassou a fasquia dos dez
milhões. O crescimento face ao ano anterior foi de 15%, cinco vezes mais que o aumento de 3,1%
registado na hotelaria tradicional.
 
A escalada do AL não fica só pelas dormidas. Também no capítulo dos proveitos totais, a subida face a
2018 foi expressiva, e superior à da hotelaria. Os proveitos do alojamento local aumentaram 20,6%
em 2019 para mais de 377 milhões de euros. Na hotelaria tradicional, a subida foi de 6%, para 3,7 mil
milhões de euros.
 
O balanço do INE ainda é provisório, e só em março serão conhecidos os números finais. Além disso,
estes valores escondem a verdadeira realidade do setor em Portugal, alerta Eduardo Miranda,
presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP). Isto porque o INE contabiliza
apenas os estabelecimentos de alojamento local com 10 ou mais camas. O que, segundo Eduardo
Miranda, representa apenas 20% do total de camas e cerca de 10% dos estabelecimentos de AL em
Portugal. Só a partir do final deste ano, graças a uma parceria entre o INE, o Turismo de Portugal e a
ALEP, passará a ser possível pintar o retrato fiel do setor.
 
"Os números do AL ainda estão a ser integrados nas estatísticas oficiais do INE, que hoje revelam
apenas a ponta de um iceberg. Esse processo está atualmente numa fase intermédia e quando estiver
concluído será fundamental para, finalmente, conhecer o verdadeiro peso do AL no turismo. Vai ter um
impacto grande nos números", antecipa Eduardo Miranda ao DV.
 
As últimas contas da ALEP, feitas com base nas receitas da taxa turística, permitem vislumbrar o que
aí vem. "No Porto o AL já representa cerca de dois terços das dormidas e em Lisboa ultrapassa os
50%", revela o responsável.
 
Para Eduardo Miranda, "os números significam que o AL se transformou no pilar do turismo" e são um
sinal claro de que "a procura quer este tipo de oferta". Numa altura em que o setor se prepara para a
entrada em vigor do agravamento da tributação dos imóveis situados em zonas de contenção, previsto
no Orçamento do Estado, o responsável da ALEP sinaliza que "é preciso ter cuidado com as medidas
que penalizam o AL, porque estamos a afetar uma fatia importante do turismo nacional".
 
Eduardo Miranda salienta ainda que o crescimento conjunto do AL e da hotelaria "é muito positivo",
pois quer dizer que "o crescimento do turismo nos últimos três ou quatro anos não teria sido possível
sem o AL, porque não haveria capacidade de oferta para tanta procura".
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No final do ano passado, havia perto de 92 mil unidades de alojamento local registadas no Turismo de
Portugal. Em 2019, o país recebeu 27 milhões de turistas, um máximo histórico. Contabilizaram-se no
mesmo ano perto de 70 milhões de dormidas. Espanha, Reino Unido e França continuam a ser os
principais mercados emissores de visitantes para Portugal.
 
Partilhe esta notícia
 
Ana Sanlez
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TURISMO 

Portugal 
recebeu 
27 milhões 
de turistas 

Está confirmado o novo recor-
de no setor do turismo. Os es-
tabelecimentos hoteleiros na-
cionais receberam perto de 27 
milhões de hóspedes no con-
junto do ano passado, que res-
ponderam por quase 70 mi-
lhões de dormidas, números 
que ficam em linha com as ex-
pectativas do Governo para o 
ano passado. Os dados foram 
divulgados sexta-feira,14de fe-
vereiro, pelo Instituto Nacio-
nal deEstatística (IN E), que dá 
conta de que foram, sobretudo, 
os residentes em Portugal a im-
pulsionar o turismo em 2019. 

Foram 26.985.500os hós-
pedes que passaram pelos es-
tabelecimentos turísticos em 
2019, o que corresponde a um 
aumento de 7,3% em relação 
a 2018. Estes hóspedes foram 
responsáveis por 69.853.000 
dormidas, uma subida de 4,1%. 
Estas taxas de crescimento fi-
cam acima do que tinha sido 
antecipado e representam 
uma aceleração face ao cresci -
mento registado cm 2018. 

Esta evolução fica a dever-
-se ao mercado interno. Nó 
ano passado, os estabeleci-
mentos turísticos receberam 
10,6 milhões de hóspedes re-
sidentes em Portugal, respon-
sáveis por mais de 21 milhões 
de dormidas, números que 
correspondem a subidas de 
7,5%e 6,2%, respetivamente. 

()s hóspedes residentes no 
estrangeiro, por seu lado, man-
têm o crescimento mais bran-
do. Ao todo, foram 16,3 mi-
lhões, responsáveis por quase 
48,8 milhões de dormidas, o 
equivalente a subidas de 7,1% 
e 3,3%, respet ivamente. 

Em sentido contrário, a 
taxa de ocupação - 47,4% - e 
a estada média - 2,59 noites -
mantêm a tendência negativa. 
Mesmo assim, os proveitos dos 
estabelecimentos estão a cres-
cer, fruto do aumento dos pre 
ços. O preço médio cobrado 
por quarto ocupado ascendeu 
a 88,7 euros. ■  RBR Página 3
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Turistas asiáticos não devem ser estigmatizados, pede a WTTC
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Início B2A Turistas asiáticos não devem ser estigmatizados, pede a WTTC
 
Turistas asiáticos não devem ser estigmatizados, pede a WTTC
 
Fevereiro 17, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Chinese tourists with face masks watch a traditional Thai dance at Erawan shrine, a popular spritual
landmark in Bangkok on January 27, 2020. - Thailand has detected eight Coronavirus cases so far --
three of whom are receiving treatment in hospital and five of whom have been discharged, according
to a statement from Health Minister Anutin Charnvirakul. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP) (Photo by
MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images)
 
Turistas e grupos individuais da China e da Ásia não devem ser estigmatizados devido ao surto do
coronavírus, pede o Conselho Mundial de Viagens & Turismo (WTTC), reforçando a ideia de que não se
deve promover a discriminação dos viajantes daquele continente.
 
- O pânico, visto como uma forma de conter o coronavírus, pode levar à estigmatização de um dos
maiores grupos turísticos do mundo e causar danos a longo prazo, indica a organização em nota de
imprensa.
 
Segundo a CEO da WTTC, Gloria Guevara, citada no comunicado, não devemos estigmatizar. O
coronavírus não será resolvido com a selecção de indivíduos ou grupos de qualquer país, como a China
ou de outras partes da Ásia. É importante que o sector de viagens e turismo desempenhe o seu papel
com vista a conter a disseminação do coronavírus, mas isso não será alcançado alienando o maior
grupo de turistas do mundo.
 
As estatísticas da WTTC mostram que o sector de viagens e turismo da China se multiplicou por sete
nos últimos dez anos, com um crescimento anual impressionante de 21,7% e agora representa um
quinto dos gastos totais em turismo global.
 
- Não há dúvida de que as viagens e turismo de e para a China trazem enormes benefícios culturais e
económicos para o mundo, e na WTTC, acreditamos que o sector é uma força para o bem e une as
pessoas, independentemente de onde elas são, diz Guevara, para destacar que o sector das viagens e
turismo possui um histórico comprovado de resistência a crises e essa resiliência melhorou
significativamente nos últimos anos.
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Carolina Morgado
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Algarve precisa de reutilizar água para travar seca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/02/2020

Meio: Correio da Manhã Online Autores: João Saramago

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2167eab9

 
Investigadora sugere que águas residuais tratadas, que têm mais azoto, devem ser utilizadas na
agricultura.
 
O Algarve conta com a maior parte do território em situação de seca severa. Em pleno inverno, a
barragem de Odelouca, a maior da região, contabiliza 53% de capacidade. Já o volume de
armazenamento de Odeleite, a segunda mais importante, é de 40%. Para combater a falta de água
nos solos, uma investigadora da Universidade do Algarve aponta a "obrigação" de reutilizar águas
residuais tratadas na agricultura, atividade com um elevado consumo de água.
 
"O Algarve tem um conjunto de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que já produzem
efluentes tratados com muita qualidade e temos nova legislação para a reutilização destas águas
residuais tratadas", explica Manuela Moreira da Silva, do Centro de Investigação Marinha e Ambiental
da Universidade do Algarve.
 
A docente frisa que estes efluentes urbanos tratados se avolumam no verão, período em que a
população na região triplica, passando de perto de meio milhão de habitantes para 1,5 milhões, devido
à época alta do turismo.
 
A reutilização da água proporciona a "rega de culturas com uma água que tem mais azoto do que a
água subterrânea ou do que a água tratada para consumo humano", explica, citada pela Lusa. Por
isso, afirma, poupa-se "água, energia e fertilizantes de azoto". Manuela Moreira da Silva lembra que
"grande parte dos consumos de água no Algarve não precisam de água tratada para consumo
humano" e podem ser feitos com "uma água com uma qualidade inferior".
 
Manuela Moreira da Silva recorda ainda que grande parte do consumo - cerca de 70%- está associado
à agricultura.
 
PORMENORES
Laranjas e abacates
A agricultura do Algarve tem na laranja e na amêndoa as suas principais fontes de rendimento. Nos
últimos anos há uma forte aposta no abacate, que necessita, contudo, de mais rega que as culturas
tradicionais.
 
Obstáculos no sistema
A instalação de um sistema de distribuição de águas diferenciadas é a grande dificuldade, que passa
por "criar os sistemas de distribuição de água que não é potável, sem que se cruze com a água para
consumo humano".
 
Volume de albufeiras
No dia 7, as barragens apresentavam os seguintes volumes de armazenamento: Arade, 51%, Funcho,
80%, Odelouca, 53%, Bravura, 33% e Odeleite, 40%.
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Desperdício de 40%
Os desperdícios nos sistemas de rega, na região algarvia, apresentam muitas vezes valores na ordem
dos 40%.
 
...
 
João Saramago
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 	Duração: 00:02:20
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ID: 84948551

 
15-02-2020 14:06

1 1 1

Laranja algarvia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9ff08b1c-4fe8-4f1f-8ee7-

bd6fc8c3492e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em qualquer altura do ano, a laranja é rainha no concelho de Silves. Os produtores garantem que a
qualidade continua boa, mas que o período de seca no Algarve tem afetado esta produção.
Comentários de Hugo Laranjo, engenheiro agrónomo na região; Sílvia Neves, produtora local.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-02-15 14:06
 TVI 24 - Notícias , 2020-02-15 18:38
 TVI 24 - Notícias , 2020-02-15 19:43
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TSF

 	Duração: 00:02:44

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 84958815

 
15-02-2020 12:03

João Vieira Lopes e o impacto do coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fc928e5f-d6f2-4a0f-bfe2-

504a39ca27e6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Confederação do Comércio e Serviços, João Vieira Lopes, alerta que o coronavírus
pode vir a ter impacto na economia portuguesa.
Declarações de João Vieira Lopes.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-02-15 13:06
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FARO 
TAXA TURÍSTICA 
A Câmara de Faro promove, 
no dia 18 deste mês, no audi-
tõrio da Escola João de Deus, 
uma sessão de esclarecimen-
to sobre a Taxa Municipal Tu-
rística dirigida aos profissio-
nais dos empreendimentos 
turísticos e alojamento local. 
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Algarve convida 
turistas a 
antecipar férias 
Região de Turismo está no Porto para promover 
o destino que bateu recordes em 2019 

iTopmant,,  1' 2 

4. 

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve 

António José Gouveia 
antonio.j.gouveia@jn.pt 

TURISMO  A Região de Turis-
mo do Algarve (RTA) e o 
operador Top Atlântico vão 
estar no Porto até 17 de fe-
vereiro para promover 
aquela zona do país e convi-
dar os portuenses a marcar 
já as suas férias. 

João Fernandes, presiden-
te da RTA, refere que o Por-
to e Norte são "grandes 
clientes do Algarve", pelo 
que a realização de uma fei-
ra para promover o destino 
"reforça a afinidade natural 
dos portuenses pelo Algar-
ve que o escolhem como a 
sua terra prometida depois 
de um ano de trabalho". 

Os portuenses têm, no 
Alameda Shopping, o pri-
meiro evento dedicado a an-
tecipar as férias no Algarve, 
antes do período normal de 
reservas. Este evento conta 
com 12 balcões de atendi-
mento e quatro zonas de 
lounge onde vai ser possível 
consultar os catálogos pro-
mocionais e ver alguns ví-
deos sobre o melhor que o 
Algarve tem para oferecer. 

Havendo essa afetividade, 
João Fernandes ressalta que 
o Algarve "é também um 
ponto de encontro dos por-
tuenses no seu período de 
férias", pelo que esta parce-
ria com a Top Atlântico 
"permite-nos ser mais efi-
cazes nesta ponte que te-
mos com o Porto". 

O presidente da RTA subli-
nha que o Algarve voltou a 
bater recordes este ano com 
crescimentos totais de 7% 
em hóspedes, ultrapassan-
do os 20 milhões, e um au-
mento de 2,5% nas dormi-
das, para os quais o Porto e o 
Norte contribuíram positi-
vamente. 

ITALIANOS INVADEM 
João Fernandes, revela que, 
apesar de o Reino Unido, 
Alemanha e Holanda serem 
os grandes mercados emis-
sores do Algarve, a vinda de 
italianos e franceses está a 
ter um crescimento expo-
nencial. "0 mercado italia-
no está a crescer à razão de 
30% ao ano, porque, tal 
como os franceses, começa-
ram a procurar o destino 
para viver ao abrigo do esta-
tuto do residente não habi-
tual, e depois disso foram 
criadas pontes aéreas que 
ajudaram a que quem vive 
no Algarve se torne um em-
baixador do destino, que é 
mais fidelizante do que 
qualquer ação de promoção 
que nós façamos em qual-
quer ponto do mundo", ex-
plica João Fernandes. 

O responsável diz que a re-
gião tem feito "um traba-
lho, quer de requalificação 
da oferta, quer da diversifi-
cação, desenvolvendo no-
vas apostas para gerar pro-
cura na época baixa e até no 
interior do Algarve, como é 
o turismo da natureza".• 
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Os cinquenta anos  do turismo algarvio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Carlos Luís Figueira
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OPINIÃO | JOÃO LEAL
 
Ocorre este ano as  Bodas de Oiro  da instituição da Comissão Regional de Turismo do Algarve (CRTA),
a atual Região de Turismo do Algarve (RTA), elemento que marcou o início da regionalização turística
e de algum modo o princípio da desejada descentralização administrativa. Foi-o através da publicação
no n.º 65 do então Diário do Governo, hoje Diário da República, através do Decreto Lei 114/70,
datado de 13 de Maio daquele ano.
 
Para além de toda a ação desenvolvida ao longo de meio século e dos momentos de júbilo ou menos
desejáveis esta criação reveste-se de um profundo significado, não apenas para o sector turístico mas
para a Região, já que representou uma unanimidade e um querer de todas as autarquias de aquém -
Vascão e das suas então Comissões Municipais de Turismo ou Juntas de Turismo.
 
A data, pelo que em si representa tal como a valia da RTA, merece e deve ser devidamente
assinalada, com um conjunto de atos e celebrações que sejam o redobrar do que foi, é e testemunha
para  urbi et orbi  (à cidade e ao mundo) estas cinco décadas de vida. Unem-nos afetivos e
profissionais laços à entidade cinquentenária, à qual,  passe ventos e marés , alguns e algumas de
verdadeiro mau augúrio, demos o melhor do nosso querer e saber. Com ela continuamos porque
continuamos com este que é um dos grandes amores da nossa vida, o Algarve. Nesta hora em que
fazemos soar as trombetas proclamando a efeméride e a sua comemoração, cujo som esperamos seja
ouvido por quem de direito, recordamos a Comissão Administrativa da hora primeira, a do arranque
sempre presente na nossa lembrança. Era seu presidente esse algarvio de um querer inquebrantável,
apelidado pelo importante diário estadunidense  New York Times  de  Mr. Turismo  (O Senhor
Turismo), que foi o saudoso portimonense Dr. José Manuel Teixeira Gomes Pearce de Azevedo (Cônsul
Britânico no Algarve e Presidente da Junta dos Portos do Barlavento Algarvio e da Junta de Turismo da
Praia da Rocha), acompanhado por: Eng. João Olias Maldonado (Diretor dos Serviços de Urbanização
do Algarve), Major João Henrique Vieira Branco (Presidente da Câmara Municipal de Faro),
Comandante Cortes Carrasco (Capitão dos Portos de Faro e Olhão), Celestino Matos Domingues
(Delegado da TAP) e Dr. Pedro da Ponte (advogado).
 
Nota: O autor não escreveu o artigo ao abrigo do novo acordo ortográfico
 
João Leal
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new
window)Click to email this to a friend (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click
to share on WhatsApp (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)More
 
https://jornaldoalgarve.pt/author/lidia/
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Algarve tem "obrigação" de reutilizar águas tratadas na agricultura
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2020

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=664783a6

 
O Algarve tem a "obrigação" de reutilizar águas residuais tratadas na agricultura, atividade com
elevado consumo de água, o que a par de uma maior eficiência na rega pode ajudar "já" a combater a
seca na região, disse uma investigadora.
 
Numa altura em que o Algarve se confronta com uma situação de seca, Manuela Moreira da Silva, do
Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve, defende uma aposta
em soluções integradas, como a dessalinização, mas considerou que a região tem a "obrigação de
implementar a reutilização de águas residuais tratadas" na agricultura.
 
Segundo disse à Lusa a professora universitária, esta medida "pode ser já aplicada" porque muitas das
Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Algarve já fazem o tratamento de águas
provenientes de esgotos "com muita qualidade", permitindo a sua utilização nas regas agrícolas e uma
poupança da água disponível para consumo humano.
 
"O Algarve tem um conjunto de ETAR que já produzem efluentes tratados com muita qualidade e
temos nova legislação para a reutilização destas águas residuais tratadas", sinalizou, assegurando que
o mestrado que dirige "tem estudos feitos sobre o uso de efluentes tratados na rega de laranjal",
cujos resultados são "altamente promissores".
 
A docente frisou que estes efluentes urbanos tratados se avolumam no verão, quando a população
triplica, devido à época alta do turismo, podendo ser utilizados "numa lógica de proximidade",
proporcionando a "rega das culturas com uma água que tem mais azoto do que a água subterrânea ou
do que a água tratada para consumo humano".
 
"Poupamos água, energia e fertilizantes de azoto", afirmou, lembrando que "grande parte dos
consumos de água no Algarve não precisam de água tratada para consumo humano" e podem ser
feitos com "uma água com uma qualidade inferior".
 
Há, contudo, uma "grande dificuldade", que passa por "criar os sistemas de distribuição, as redes
secundárias, desta água que não é potável, sem que se cruze com a água potável, porque senão fica
contaminada", alertou a investigadora.
 
"Grande parte dos nossos consumos -- cerca de 70% - estão associados à agricultura", disse Manuela
Moreira da Silva, lembrando que há também na região cada vez mais culturas de regadio, como a de
abacate, que necessitam de mais rega do que as culturas tradicionais, como a laranja.
 
A investigadora mostrou-se favorável a que o Algarve tenha agricultura de regadio, mas defendeu que
esta "deve ser gerida de forma eficiente", devendo ser assegurado que não haja, como acontece em
grande parte das situações, "desperdícios nos sistemas de rega que rondam muitas vezes os 40%, ou
mesmo mais".
 
"Laranja e abacate são ambos precisos e na minha perspetiva devemos equacionar muito bem o que o
Algarve deve produzir e produzi-lo de forma eficiente. Hoje em dia já há sistemas de rega
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extremamente eficientes e devia haver um forte controlo e apoios para os produtores agrícolas
melhorarem a eficiência dos seus sistemas de rega", defendeu.
 
A docente considera que as barragens são "uma solução de há 20 anos" com "impactos na
biodiversidade", defendendo soluções "integradas" para o Algarve poder combater as alterações
climáticas, como a dessalinização, hipótese já admitida pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, mas frisou que a região pode "investir já na melhoria da eficiência da rega".
 
O importante, segundo a investigadora, é "definir estratégias e começar a definir etapas para
cumprir", porque há na atualidade "tecnologia disponível para utilizar", no entanto, é preciso primeiro
"perceber que percentagem exatas de águas são necessárias em cada caso".
 
Lusa
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Seca: Algarve tem "obrigação" de reutilizar águas tratadas na agricultura
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=830a2a19

 
Manuela Moreira da Silva, do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do
Algarve, defende uma aposta em soluções integradas
 
Manuela Moreira da Silva
Bióloga e Professora da Universidade do Algarve
Doutorada em Ciências e Tecnologia do Ambiente
O Algarve tem a "obrigação" de reutilizar águas residuais tratadas na agricultura, atividade com
elevado consumo de água, o que a par de uma maior eficiência na rega pode ajudar "já" a combater a
seca na região, disse uma investigadora.
 
Numa altura em que o Algarve se confronta com uma situação de seca, Manuela Moreira da Silva, do
Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve, defende uma aposta
em soluções integradas, como a dessalinização, mas considerou que a região tem a "obrigação de
implementar a reutilização de águas residuais tratadas" na agricultura.
 
Segundo disse à Lusa a professora universitária, esta medida "pode ser já aplicada" porque muitas das
Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Algarve já fazem o tratamento de águas
provenientes de esgotos "com muita qualidade", permitindo a sua utilização nas regas agrícolas e uma
poupança da água disponível para consumo humano.
 
"O Algarve tem um conjunto de ETAR que já produzem efluentes tratados com muita qualidade e
temos nova legislação para a reutilização destas águas residuais tratadas", sinalizou, assegurando que
o mestrado que dirige "tem estudos feitos sobre o uso de efluentes tratados na rega de laranjal",
cujos resultados são "altamente promissores".
 
A docente frisou que estes efluentes urbanos tratados se avolumam no verão, quando a população
triplica, devido à época alta do turismo, podendo ser utilizados "numa lógica de proximidade",
proporcionando a "rega das culturas com uma água que tem mais azoto do que a água subterrânea ou
do que a água tratada para consumo humano".
 
"Poupamos água, energia e fertilizantes de azoto", afirmou, lembrando que "grande parte dos
consumos de água no Algarve não precisam de água tratada para consumo humano" e podem ser
feitos com "uma água com uma qualidade inferior".
 
Há, contudo, uma "grande dificuldade", que passa por "criar os sistemas de distribuição, as redes
secundárias, desta água que não é potável, sem que se cruze com a água potável, porque senão fica
contaminada", alertou a investigadora.
 
"Grande parte dos nossos consumos - cerca de 70% - estão associados à agricultura", disse Manuela
Moreira da Silva, lembrando que há também na região cada vez mais culturas de regadio, como a de
abacate, que necessitam de mais rega do que as culturas tradicionais, como a laranja.
 
A investigadora mostrou-se favorável a que o Algarve tenha agricultura de regadio, mas defendeu que
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esta "deve ser gerida de forma eficiente", devendo ser assegurado que não haja, como acontece em
grande parte das situações, "desperdícios nos sistemas de rega que rondam muitas vezes os 40%, ou
mesmo mais".
 
"Laranja e abacate são ambos precisos e na minha perspetiva devemos equacionar muito bem o que o
Algarve deve produzir e produzi-lo de forma eficiente. Hoje em dia já há sistemas de rega
extremamente eficientes e devia haver um forte controlo e apoios para os produtores agrícolas
melhorarem a eficiência dos seus sistemas de rega", defendeu.
 
A docente considera que as barragens são "uma solução de há 20 anos" com "impactos na
biodiversidade", defendendo soluções "integradas" para o Algarve poder combater as alterações
climáticas, como a dessalinização, hipótese já admitida pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, mas frisou que a região pode "investir já na melhoria da eficiência da rega".
 
O importante, segundo a investigadora, é "definir estratégias e começar a definir etapas para
cumprir", porque há na atualidade "tecnologia disponível para utilizar", no entanto, é preciso primeiro
"perceber que percentagem exatas de águas são necessárias em cada caso".
 
Há 12 minutos
 
Lusa
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Hotel de Portimão distinguido pela CNN como um dos mais bonitos da Europa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2020

Meio: Postal do Algarve Online Autores: Filipe Vilhena

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=da7b2fe3

 
O hotel de Portimão Bela Vista Hotel & SPA acaba de ser distinguido como um dos mais bonitos da
Europa
 
A modernidade, elegância e ousadia na decoração foram pontos a favor para a nomeaçãoFoto D.R.
Localizado na Praia da Rocha de Portimão, o Bela Vista Hotel & SPA acabou de ser distinguido pela
CNN como um dos "20 of Europe's Most Beautiful Hotels" (20 Hotéis Mais Bonitos da Europa).
 
O hotel abriu portas em 1934 e desde aí tem desde ai tem surgido dezenas de alojamentos de luxo,
que mantém a qualidade elevada.
 
Também a decoração foi apontada como fator para a vitória. Os tetos de madeira trabalhos e
mosaicos coloridos dá ao Bela Vista Hotel & SPA uma modernidade, elegância e até ousadia.
 
Portimão ficou ao lado de grandes hóteis da França, Itália, Inglaterra, Grécia, Irlanda e Alemanha,
Hungria, Espanha e República Checa.
 
Além desta mais recente distinção, o Bela Vista Hotel & SPA - Relais & Chateaux foi indicado para o
prémio "Melhor Boutique Hotel de Luxo do país", pelo World Luxury Hotel Awards (2014); "Traveller's
Choice 2016", pelo TripAdvisor e o "Top 25" dos hotéis de luxo em Portugal.
 
Há 21 minutos
 
Filipe Vilhena

Página 17



A18

Algarve tem "obrigação" de reutilizar águas tratadas na agricultura, diz investigadora
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2020

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=891ece89

 
Manuela Moreira da Silva lembra que grande parte do consumo na região não requer água com
qualidade para consumo humano.
 
O Algarve tem a "obrigação" de reutilizar águas residuais tratadas na agricultura, atividade com
elevado consumo de água, o que a par de uma maior eficiência na rega pode ajudar "já" a combater a
seca na região, disse uma investigadora.
 
Numa altura em que o Algarve se confronta com uma situação de seca, Manuela Moreira da Silva, do
Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve, defende uma aposta
em soluções integradas, como a dessalinização, mas considerou que a região tem a "obrigação de
implementar a reutilização de águas residuais tratadas" na agricultura.
 
Segundo disse à Lusa a professora universitária, esta medida "pode ser já aplicada" porque muitas das
Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Algarve já fazem o tratamento de águas
provenientes de esgotos "com muita qualidade", permitindo a sua utilização nas regas agrícolas e uma
poupança da água disponível para consumo humano.
 
"O Algarve tem um conjunto de ETAR que já produzem efluentes tratados com muita qualidade e
temos nova legislação para a reutilização destas águas residuais tratadas", sinalizou, assegurando que
o mestrado que dirige "tem estudos feitos sobre o uso de efluentes tratados na rega de laranjal",
cujos resultados são "altamente promissores".
 
A docente frisou que estes efluentes urbanos tratados se avolumam no verão, quando a população
triplica, devido à época alta do turismo, podendo ser utilizados "numa lógica de proximidade",
proporcionando a "rega das culturas com uma água que tem mais azoto do que a água subterrânea ou
do que a água tratada para consumo humano".
 
"Poupamos água, energia e fertilizantes de azoto", afirmou, lembrando que "grande parte dos
consumos de água no Algarve não precisam de água tratada para consumo humano" e podem ser
feitos com "uma água com uma qualidade inferior".
 
Há, contudo, uma "grande dificuldade", que passa por "criar os sistemas de distribuição, as redes
secundárias, desta água que não é potável, sem que se cruze com a água potável, porque senão fica
contaminada", alertou a investigadora.
 
"Grande parte dos nossos consumos -- cerca de 70% - estão associados à agricultura", disse Manuela
Moreira da Silva, lembrando que há também na região cada vez mais culturas de regadio, como a de
abacate, que necessitam de mais rega do que as culturas tradicionais, como a laranja.
 
A investigadora mostrou-se favorável a que o Algarve tenha agricultura de regadio, mas defendeu que
esta "deve ser gerida de forma eficiente", devendo ser assegurado que não haja, como acontece em
grande parte das situações, "desperdícios nos sistemas de rega que rondam muitas vezes os 40%, ou
mesmo mais".
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"Laranja e abacate são ambos precisos e na minha perspetiva devemos equacionar muito bem o que o
Algarve deve produzir e produzi-lo de forma eficiente. Hoje em dia já há sistemas de rega
extremamente eficientes e devia haver um forte controlo e apoios para os produtores agrícolas
melhorarem a eficiência dos seus sistemas de rega", defendeu.
 
A docente considera que as barragens são "uma solução de há 20 anos" com "impactos na
biodiversidade", defendendo soluções "integradas" para o Algarve poder combater as alterações
climáticas, como a dessalinização, hipótese já admitida pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos
Fernandes, mas frisou que a região pode "investir já na melhoria da eficiência da rega".
 
O importante, segundo a investigadora, é "definir estratégias e começar a definir etapas para
cumprir", porque há na atualidade "tecnologia disponível para utilizar", no entanto, é preciso primeiro
"perceber que percentagem exatas de águas são necessárias em cada caso".
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Jazz nas Adegas em fevereiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2020

Meio: Terra Ruiva Online

URL: http://www.terraruiva.pt/2020/02/15/jazz-nas-adegas-em-fevereiro/

 
O Jazz nas Adegas continua no mês de fevereiro, nos dias 28 e 29, com a atuação do "Jazz BWM", na
adega Cabrita Wines (Silves), com uma sessão às 21h e outra às 17h.
 
O Jazz nas Adegas é organizado pela Câmara Municipal de Silves e integra a programação cultural 365
Algarve, contando com produção artística do Ginásio Clube de Faro. Trata-se de uma iniciativa que
pretende dinamizar culturalmente os locais onde se produzem os Vinhos de Silves, numa simbiose
entre o vinho, o seu produtor e a música, proporcionando uma experiência única ao público, em locais
pouco usuais para a apresentação de um concerto de Jazz.
 
Os ingressos têm um custo associado de 12 euros (inclui, para além do concerto, prova de vinhos do
produtor, degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de
Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho), encontrando-se à venda na plataforma BOL em
https://cmsilves.bol.pt/. O evento destina-se a maiores de 18 anos.
 
Partilhe nas redes socias:
Facebook0Pinterest0TwitterLinkedin
 
Terra Ruiva
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Reino Unido voltou em 2019 a ser principal mercado emissor de turistas para Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/02/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3ede9a6e

 
O Reino Unido manteve-se em 2019 o principal mercado emissor de turistas para Portugal,
 
representando 19,2% das dormidas de estrangeiros, e tem vindo a registar sucessivos crescimentos
desde 2013, apenas interrompidos em 2018, divulgou hoje o INE.
 
Entre 2013 e 2019, este mercado apresentou um aumento de 51,2% no número de hóspedes e de
32,2% no número de dormidas. Neste período, as dormidas do mercado britânico apresentaram
sucessivos crescimentos, com exceção do ano 2018, em que se registou um decréscimo de 5,4% ,
refere o Instituto Nacional de Estatística (INE) numa análise ao comportamento do mercado britânico
na atividade turística em Portugal ao longo dos últimos sete anos, atendendo à concretização do
'Brexit' em 31 de janeiro passado.
 
No ano passado, o Reino Unido representou 19,2% das dormidas de não residentes em 2019 (19,6%
no ano precedente) - em 2013 chegou a atingir um peso de 23,4% -, tendo os hóspedes britânicos
ascendido a 2,1 milhões (+5,9%) e as dormidas a 9,4 milhões (+1,5%), voltando a apresentar
evoluções positivas depois de em 2018 terem registado decréscimos (-2,7% e -5,4%,
respetivamente).
 
Os destinos preferenciais dos hóspedes britânicos foram o Algarve (63,4% das dormidas do mercado),
a Madeira (18,5%) e a Área Metropolitana de Lisboa (10,8%).
 
Segundo o INE, no Algarve as dormidas de britânicos representaram 37,3% do total das dormidas de
não residentes na região (37,0% em 2018) e foram o mercado  mais significativo , enquanto na
Madeira 26,6% das dormidas de não residentes foram de hóspedes do Reino Unido (27,3% no ano
anterior).
 
Em 2019, o mercado britânico registou aumentos em todas as regiões de Portugal, com exceção da
Madeira (-7,5%), destacando-se o crescimento registado no Norte (+19,2%), seguido da Área
Metropolitana de Lisboa (+5,7%).
 
Os dados do INE apontam que, no último ano, a hotelaria concentrou 91,9% das dormidas de
britânicos, com destaque para as tipologias de hotéis (48,1%) e hotéis-apartamentos (21,3%),
seguida pelo alojamento local (7,2%) e o turismo no espaço rural e de habitação (0,9%).
 
Nos hotéis, a procura centrou-se nas unidades de cinco e quatro estrelas (37,0% e 50,1%,
respetivamente), enquanto na tipologia de hotéis-apartamentos sobressaíram particularmente as
unidades de quatro estrelas (67,4%) , nota.
 
Em 2019, o terceiro trimestre concentrou 35,2% das dormidas anuais de britânicos, seguindo-se o
segundo trimestre (peso relativo de 31,3%), o quarto trimestre (19,3%) e o primeiro trimestre
(14,2%).
 
O rácio entre os meses com maior e com menor procura foi de 3,4 (3,7 em 2018), conclui o INE.
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Alemanha | Feira "F.re.e"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2020

Meio: + Algarve Online

URL: https://www.maisalgarve.pt/noticias/internacionais/19649-alemanha-feira-f-re-e-2

 
A Associação Turismo do Algarve irá marcar presença em mais uma edição da feira F.re.e que
decorrerá de 19 a 23 de fevereiro, em Munique, na Alemanha.
 
A F.R.E.E Munique é um dos maiores eventos turísticos do norte da Europa, com cerca de 1300
expositores de mais de 70 países e mais de 14.000 visitantes na edição de 2019, o local perfeito para
estabelecer contacto com profissionais do sector e a plataforma ideal para apresentar novos produtos
e serviços a profissionais especializados.
 
Este certame apresenta, para além dos destinos mais populares, os melhores meios recomendados
para viajar, actividades de lazer bastante diversificadas, férias tailor-made, programas especiais e
destaques para crianças.
 
Para informações adicionais consultar o website da feira: www.free-muenchen.de
 
Produto: Natureza
 
Mercado: Alemanha
 
ATA
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"A cultura é vagarosa, não se conseguem resultados a correr", afirma Adriana Freire
Nogueira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/02/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bd563d10

 
Abriram, no dia 2 de
fevereiro, as candidaturas para os apoios à Ação Cultural da Direção Regional
de Cultura do Algarve referentes a 2020, sendo que decorrem, também, as
inscrições para a programação deste ano do DiVaM -
Dinamização e Valorização dos Monumentos, alusiva ao tema  Direitos Humanos,
Igualdade e Não Discriminação .
Apenas dois dos assuntos abordados numa simpática conversa com Adriana Freire
Nogueira, numa manhã solarenga de Inverno, nas Ruínas Romanas de Milreu.
 
Até 13 de março, as associações culturais do Algarve podem
candidatar-se ao Programa de Apoio à Ação Cultural da Direção Regional de
Cultura do Algarve, sendo critérios de elegibilidade prioritários o combate à
exclusão social e à desertificação do interior do Algarve; o reforço do papel
das artes e da cultura na sensibilização para questões como o respeito pelos
direitos humanos, a igualdade e não discriminação, a integração das comunidades
ciganas, a promoção da participação dos jovens, os desafios colocados pelas
migrações e integração sócio territorial; a educação para a cultura e para as
artes; a valorização do património imaterial do Algarve e preservação das
tradições, memórias e identidade, incluindo a revitalização de núcleos e
centros históricos; a inovação cultural, projetos multidisciplinares e
multiculturais. Abertas estão também, até 29 de fevereiro, as
candidaturas para a programação DiVaM - Dinamização e Valorização dos
Monumentos para 2020, sob o mote  Direitos Humanos, Igualdade e Não
Discriminação , porque, mesmo nas democracias mais consolidadas, se assiste ao
reaparecimento de movimentos extremistas, de violência e de incitamento ao
ódio, que tendem a bipolarizar as sociedades e a normalizar um discurso que
ataca as minorias. Assim, pretende-se questionar quais as responsabilidades das
entidades culturais naquilo que é o pensamento, o debate e a prática, no âmbito
da nossa vida em comum, na nossa região e no mundo. Do mesmo modo, procura-se
saber como pode o património e a sua dinamização ajudar a dar resposta às violações
de direitos humanos que acontecem todos os dias e tão perto de nós.
 
Perante isto, avizinham-se semanas muito preenchidas para
Adriana Freire Nogueira, Diretora Regional de Cultura do Algarve, mas assim
exigem os monumentos sob a sua alçada e que registaram, em 2019, uma subida
significativa de visitantes. Um desempenho que apenas foi beliscado pela queda
de afluência na Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, em Vila do Bispo, "porque
um operador turístico deixou de passar por lá", explica a entrevistada. Ao
todo, quase meio milhão de pessoas visitaram, no ano transato, a Fortaleza de
Sagres (454.190), a Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe (7.344), os Monumentos
Megalíticos de Alcalar (9.643) e a Villa Romana de Milreu (19.414), o que
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obriga a cuidados constantes com a sua manutenção. "Estamos a falar de ruínas e
de espaços que estiveram soterrados mais de um milénio e até a chuva - que
tanta falta nos faz - é destrutiva de toda esta beleza", afirma, enquanto
mirava a tranquilidade das Ruínas Romanas de Milreu, em Estoi. "Neste momento
está a decorrer a fase de requalificação da Casa Rural em Milreu e, em breve,
começa a segunda e última fase de requalificação dos mosaicos. Tentamos manter
tudo da maneira mais agradável possível para os visitantes e de modo a que eles
não coloquem em causa os próprios monumentos. As pessoas gostam imenso desta
vila romana porque é bastante percetível, conseguem distinguir os vários
espaços que aqui existiam", aponta, sempre sorridente.
 
Texto: Daniel Pina | Fotografia: Daniel Pina
 
Leia a entrevista completa em:
https://issuu.com/danielpina1975/docs/algarve_informativo__236
 
Daniel Pina
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Futuro do 365 
Algarve ainda 
é uma incerteza 
Com a quarta edição do programa a entrar na reta final, 
presidente do Turismo de Portugal diz que se está a  
avaliar o impacte do programa na região e que para já 
ainda se desconhece se será, ou não, para continuar

a nível de diversificação e de 
captação de novos mercados 
como o Canadá e os Estados 
Unidos da América. Ao nível 
de mercados europeus tam-
bém temos crescido bastan-
te. Temos apostado na seg-
mentação e na diversificação 
de produto. O cycling, o wal-
king e o enoturismo já come-
çam a ter algum movimento 
e alguma expressão. O Algar-
ve está a tomar as medidas 
certas e estamos todos aten-
tos. Obviamente que o Brexit, 
considerando o peso e a im-
portância que tem para o 
mercado da região. Faz-nos 
ter atenção redobrada. No 
último ano já fizemos tra-
balho para tentar mitigar ao 
máximo os constrangimen-
tos que possam existir, como 
o Portugal Health Passport 
[passaporte com hospitais 
privados para o mercado bri-
tânico], campanhas de pro-
moção específicas como o 
#Brelcome e até apostas em 
segmentos muito concretos 

como os casamentos, para 
o qual o Algarve tem poten-
ciais únicos. Até agora temos 
vindo a crescer. O ano passa-
do foi um ano de crescimen-
to. Vamos continuar a fazer 
o nosso trabalho em conjun-
to: Algarve, Turismo de Por-
tugal e privados e através da 
agência, com a nossa delega-
ção no Reino Unido, acredi-
to que vai correr bem. Não 
é uma questão do Algar-
ve estar preocupado, mas 
sim atento, tal como temos 
de estar em relação a qual-
quer mercado. Obviamente 
que quando há um que tem 
um maior peso e uma maior 
expressão, a atenção tem de 
ser redobrada».

Já em relação aos núme-
ros para 2020, o responsá-
vel considera que há espa-
ço para continuar a tendên-
cia positiva. «Apesar da fa-
lência da Thomas Cook e de 
toda uma série de constran-
gimentos, crescemos expres-
sivamente em 2019. Tudo 

fruto desta campanha de di-
versificação de mercados, 
de captação de novas rotas, 
e de mostrarmos que o país 
é bom para visitar ao lon-
go de todo o ano e em todo 
o território. Somos estrutu-
ralmente muito fortes ao ní-
vel das empresas e das enti-
dades públicas. Estamos em 
consenso muito grande so-
bre aquilo que queremos fa-
zer e que temos de fazer. Isso 
é o mais importante. Espero 
que continuemos a crescer e 
temos espaço para isso».

Por fim, questionado so-
bre a possibilidade de uma 
próxima edição do 365 Algar-
ve, programa cultural de ani-
mação turística em época bai-
xa, Luís Araújo disse que não 
há certezas. «Vamos fechar a 
quarta edição e estamos nes-
te momento a recolher infor-
mação, a avaliar, a ver como 
correu e se cumpriu objetivos 
para apresentar à secretária 
de Estado para depois se to-
mar a decisão».

Maria Simiris
maria.simiris@barlavento.pt

Luís Araújo, presidente do 
Turismo de Portugal marcou 
presença no segundo dia do 
8º Congresso da Associação 
Portuguesa de Empresas, de 

Congressos, de Animação Tu-
rística e de Eventos (APECA-
TE), na sexta-feira, dia 7 de 
fevereiro, que, pela primei-
ra vez, se realizou no Algar-
ve, em Faro.

Com a saída do Reino 
Unido, um dos maiores mer-

cados turísticos do Algarve, 
da União Europeia no último 
dia de janeiro, deverão os 
operadores turísticos temer 
uma descida dos números? 
Araújo respondeu ao barla-
vento otimista. «O Algarve 
já tem feito muito trabalho 
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Rita Marques 
abriu trabalhos
da APECATE P4

Rogério Bacalhau
quer Centro de 
Congressos P5

Antiga Moagem de Faro
vem abaixo em maio P3

LAMA Teatro vai andar 
«À Babuja» num épico algarvio P12

Na Rota da 
Laranja até 
as estátuas  
contam
histórias

Futuro do
365 Algarve
ainda é uma
incerteza

A nova Rota da Laranja de Silves, 
apresentada à imprensa na manhã 
de sexta-feira, dia 7 de fevereiro, 
será uma experiência à medida de 
cada visitante. Duas Aplicações di-
gitais usam a Realidade Aumentada 
e a Realidade Virtual para mostrar 
pontos de interesse, na senda dos 
segredos do território. P7

Questionado sobre a possibilidade 
de uma quinta edição do 365 Algar-
ve, programa cultural de animação 
turística em época baixa, Luís Araú-
jo, presidente do Turismo de Portu-
gal, disse ao barlavento que para já 
não há certezas. Governo vai avaliar 
os resultados. P5
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