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COVID-19 no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4ef18846-2f84-4366-9e88-

a480a1a01559&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve mais do que duplicou o número de novos casos de COVID-19 na última semana. As
autoridades de saúde suspeitam que a culpa seja sobretudo da nova estirpe identificada no Reino
Unido.
Comentários de Ana Cristina Guerreiro, delegada regional de Saúde do Algarve; António Pina,
presidente Comunidade Intermunicipal do Algarve.
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COVID-19 no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2859a135-d3c4-4923-8d13-

ce4a91dc8169&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O número de infetados no Algarve acompanha a tendência crescente no resto do país. Até à meia-
noite de ontem foram registados 419 novos casos. O concelho mais preocupante é Tavira onde há
mais de 1500 infetados por cada 100 mil habitantes.
Declarações de Ana Cristina Guerreiro, delegada regional de saúde do Algarve; Paulo Morgado, pres.
administração regional de saúde Algarve.
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Algarve não escapa à vaga de frio em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a8a8459a-1600-4d2e-a874-

08d49c0e405e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nem o Algarve escapa a esta vaga de frio. Os alunos estão habituados a temperaturas mais amenas e,
por isso, as escolas tentam arranjar estratégias para combater os dias de Inverno rigoroso.
Declarações de Carlos Luís, Dir. Agrupamento Escolas João de Deus; Francisco Soares, Dir.
Agrupamento Pinheiro e Rosa.
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Em análise: Mudanças do Brexit

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d7490e99-45af-42ba-a686-

76e48d6dd29c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Brexit mudou documentação necessária para os portugueses a residirem no Reino Unido e para os
britânicos a residir em Portugal. Em 3 semanas mais de 19 mil britânicos  viver em Portugal
solicitaram a troca atual de documentação de residência por um novo título. O pedido foi efetuado
através do novo portal lançado pelo SEF no dia 14 de dezembro, em colaboração com a Embaixada do
Reino Unido em Lisboa.
Comentários de Erica Diakos, inspetora SEF.
 
Repetições: RTP3 - Bom Dia Portugal , 2021-01-08 09:47
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Previsões para 2021 da Cushman & Wakefield

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d217a0fa-e60c-4fbc-af1d-

bb9940dfffe2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O otimismo é moderado nas previsões para 2021 da Cushman & Wakefield traçadas para o setor
imobiliário em Portugal.
Declarações de Andreia Almeida responsável pela área de pesquisa da empresa.
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LAZER  VENHA DAI 
POR PAULO FONTE 

O 

.7* 

Caminhos 
de Santiago 
são proposta • de turismo 

O ESPIRITUAL E RELIGIOSO JUNTAM-SE 
NUM PROJETO DE DINAMIZAÇÃO. 
ROTA É SEGUIDA POR MILHÕES 
DE PEREGRINOS DESDE O INÍCIO DO 
SÉCULO IX, QUANDO FOI DESCOBERTO 
O SEPULCRO DO APÓSTOLO 
SANTIAGO, QUE EVANGELIZOU 
NA PENÍNSULA IBÉRICA 

0  Turismo Centro Portu-
gal aposta no turismo 
espiritual e religioso e, 
nesse propósito, assi-

nou um protocolo de cooperação para a di-
namização do caminho de Santiago Via 
Portugal Nascente. 0 acordo foi rubricado 
entre o Turismo Centro e os municípios de 
Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Celori-
co da Beira, Guarda e Trancoso, com o obje-
tivo de certificação e dinamização da Via 
Nascente Portugal, no troço que une Vila 
Velha de Ródão a Celorico da Beira, municí-
pios também integrados no projeto. 

O presidente do Turismo do Centro de 
Portugal, Pedro Machado, refere que "em 
2011 passaram pelo caminho mais de 183 
mil pessoas, número que aumentou para as 
347 mil em 2019". Sobre a motivação, 40% 
apresentam uma justificação religiosa, 
49% revelam razão religiosa e outra e 11% 
não têm qualquer motivação religiosa. 

LOCAL DE CULTO 
O destino da rota milenar é a Catedral de 
Santiago de Compostela, em Espanha, sob 
a qual, reza a lenda, se encontra o túmulo 
do apóstolo Santiago, que evangelizou na 
Península Ibérica, então província de Roma. 
O culto popularizou-se ao longo da Idade 
Média, dando origem a peregrinações pro-
venientes de todo o Mundo. 

• r 

Podem identificar-se três percursos 
principais em direção a Compostela. 
O mais antigo é o Caminho do Norte  

ti 
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LAZER 

Caminhos 
de Santiago 
ROTA É APOSTA DO 
TURISMO CENTRO 
DE PORTUGAL 
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Rafael Ascenso Diretor-geral da Porta  
da Frente/Christie’s Internacional Real Estate

“A pandemia 
estabilizou 
os preços  
no luxo”

Vítor Andrade 

Sobre o mercado do imobiliário de 
luxo em Portugal, Rafael Ascenso ga-
rante que “continuamos a ter preços 
muito abaixo das principais cidades 
europeias”. E diz que Portugal conti-
nua a ser uma das melhores opções 
para viver e investir, com “uma das me-
lhores qualidades de vida do mundo”.

 P O mercado residencial de luxo em 
Portugal já atingiu o seu pico ou ainda 
há muito por explorar? 

 R A palavra luxo, no mercado imobili-
ário, pode ter várias conotações. Para 
uns pode ser viver em plena Avenida 
da Liberdade ou no Chiado, em Lis-
boa, junto às melhores lojas de marca 
e restaurantes. Para outros pode ser 
viver junto ao mar em Cascais ou no 
Estoril, e para outros ainda viver na 
tranquilidade da Malveira da Serra ou 
da Comporta. Para todos eles o nosso 
mercado tem procurado dar resposta 
através de uma oferta cada vez maior 
e mais diversificada nestes mercados. 
Até 2019 a procura era superior à ofer-
ta e os preços subiram. Mas já em 2019 
sentimos que o mercado estava final-
mente a estabilizar ao nível de preços. 
Penso que a pandemia veio acelerar 
esse processo de estabilização.

 P Mas vai continuar a haver procura? 
 R A procura por produtos imobiliári-

os especiais vai certamente continuar 
e, provavelmente, crescer após o re-
gresso à normalidade, por parte dos 
clientes nacionais mas especialmente 

pelos estrangeiros. Existem vários 
projetos destinados a este segmento 
de mercado, pelo que não me parece 
que vá haver escassez de oferta. Os 
pressupostos que levaram tantos es-
trangeiros a escolher Portugal para 
investir e viver mantêm-se inaltera-
dos, e é por isso que, mesmo nesta 
altura, têm continuado a procurar e 
a comprar. É no entanto de prever 
que depois de ultrapassados os cons-
trangimentos atuais (principalmente 
de deslocações) esse interesse venha 
mesmo a crescer consideravelmente.

 P Durante o confinamento os estran-
geiros cancelaram muitas compras de 
casas de luxo no mercado nacional? 

 R No período de confinamento (de 
abril a junho) houve essencialmente 
um nível de concretização de negócios 
que estavam sob reserva. O número 
de cancelamentos foi muito baixo. Ti-
vemos, isso sim, alguns adiamentos, 
devido ao facto de grande parte dos 

clientes estrangeiros se encontrar im-
possibilitados de viajar para Portugal 
nesse período, o que resultou conse-
quentemente, numa queda temporária 
na procura. Apesar de todas as restri-
ções vigentes, em 2020, incluindo o 
período de confinamento, vendemos a 
mais de 20 diferentes nacionalidades 
— desde russos, suecos, chineses, ame-
ricanos, italianos, espanhóis, finlande-
ses, brasileiros — o que mostra que o 
interesse internacional não se perdeu.

 P Qual é o perfil do cliente estrangei-
ro neste segmento do mercado? 

 R São famílias com poder de compra 
que dão muito valor à qualidade de 
vida, à segurança e à tranquilidade. 
Normalmente são empresários ou 
profissionais liberais de sucesso, que 
valorizam coisas que a nós, portugue-
ses, nos parecem simples, como andar 
sem receios na rua a qualquer hora do 
dia ou da noite, serem recebidos com 
genuína simpatia, e acolhidos como 
iguais nos locais que escolhem para 
viver. É este o luxo que procuram, 
associado obviamente a produtos imo-
biliários de excelência.

 P Que tipo de produto imobiliário 
procuram e quais as suas preferências 
geográficas? 

 R Procuram casas maiores, com espa-
ços exteriores privativos e que possam 
aproveitar. Esta é uma tendência que 
foi assinalada também pela rede mun-
dial da Christie’s International Real 
Estate, um pouco por todo o globo. 
Tem havido também um aumento de 
interesse por localizações mais afas-

tadas dos centros cosmopolitas, onde 
muitas vezes se consegue estar a me-
nos de uma hora da capital e vivenci-
ar um estilo de vida completamente 
distinto, com maior tranquilidade, 
privacidade e espaço. 

 P Perante a crise sanitária, Portugal 
acabou por ser um refúgio para ricos 
de outros países? 

 R Notámos que muitos cidadãos bra-
sileiros, americanos, suecos e de ou-
tros países europeus optaram por pas-
sar as fases mais difíceis em Portugal. 
Quase todos os que já têm residência 
cá o fizeram, mas muitos outros arren-
daram ou compraram propriedades 
no segmento alto.

 P A maioria dos compradores neste 
segmento são estrangeiros ou naci-
onais? 

 R O comprador estrangeiro repre-
senta a maioria das nossas transações 
neste segmento médio-alto e alto, com 

mais de 65% da faturação e mais de 35 
nacionalidades, distribuídas por todos 
os continentes. O cliente nacional, con-
tudo, tem vindo a crescer nos últimos 
anos e a mostrar-se também cada vez 
mais relevante na aquisição de imóveis 
com valores mais altos. Especialmente 
neste ano, sentimos um incremento 
dos clientes nacionais quer para inves-
timento quer para habitação própria.

 P Quanto custou a casa mais cara 
vendida em Portugal em 2020? 

 R Não consigo dizer, já que não existe 
um diretório nacional de transações 
de imóveis residenciais. No nosso 
caso, fechámos este ano algumas ven-
das no intervalo de €4 milhões e €7 
milhões em Lisboa e em Cascais. A 
venda de valor mais elevado, iniciada 
em 2019 e concluída em 2020, foi de 
um imóvel na zona de Cascais acima 
dos €15 milhões.

 P O que é que se perspetiva para o 
ano de 2021, tendo em conta que a 
chegada da vacina anticovid traz con-
sigo uma onda de confiança? 

 R Acreditamos que em 2021 se con-
tinuará a tendência que sentimos no 
último trimestre de 2020: mais procura 
e um aumento gradual de negócios 
concretizados. É importante salientar 
que os fundamentos do mercado imobi-
liário continuam válidos e inalterados: 
Portugal continua a ser uma das me-
lhores opções para viver e investir, com 
uma das melhores qualidades de vida 
do mundo e um índice de segurança 
que o posiciona como o terceiro país 
mais pacífico do globo. Por outro lado, 
continuamos a ter um nível de preços 
muito abaixo das principais cidades 
europeias, com uma qualidade de cons-
trução e acabamentos muito acima des-
tas. Acreditamos que o sector irá sair 
ainda mais fortalecido, como destino de 
investimento não só para estrangeiros 
mas também para nacionais.

 P Há muita liquidez nos mercados 
internacionais a ser canalizada para 
o imobiliário? 

 R Sim, porque é um investimento 
mais seguro e, nesta altura, dos mais 
rentáveis. Se olharmos para as op-
ções, percebemos que as pessoas e as 
instituições com liquidez reduziram 
significativamente a sua confiança nos 
bancos, além de não receberem destes 
qualquer remuneração, e também 
não depositam grande confiança nos 
mercados financeiros com oscilações 
constantes. A alternativa é o imobiliá-
rio, especialmente em países estáveis 
e seguros.

 P Corre-se o risco de ficarem por ven-
der algumas residências de luxo ainda 
em construção em Lisboa, Porto e Al-
garve devido a um excesso de oferta? 

 R Falando apenas da região metropo-
litana de Lisboa e do Alentejo, que é 
onde operamos, não acreditamos que 
tal aconteça. Há que notar que um imó-
vel deste segmento nunca terá o ritmo 
de venda de um imóvel do segmento 
médio ou médio-baixo, sendo aquisi-
ções muito ponderadas e analisadas. 
Contudo, e uma vez que a tendência a 
nível global é de crescimento do inves-
timento no mercado premium, a nossa 
perspetiva é de que exista cada vez 
mais procura no nosso mercado. 

vandrade@expresso.impresa.pt

A CASA MAIS CARA 
VENDIDA EM 2020 
CUSTOU MAIS DE €15 
MILHÕES E FICA NA 
ZONA DE CASCAIS

EM 2020, INCLUINDO 
O PERÍODO DE 
CONFINAMENTO, 
VENDEMOS A MAIS DE 
20 NACIONALIDADES

FO
T

O
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São residências  
de músicos,  
escritores, pintores 
e autores de vários 
ofícios e artes

Casas  
com cultura  
lá dentro

São habitações antigas, lugares de 
criação. Algumas estão em ruínas, 
mas todas guardam memórias

Amadeu Araújo 

Muitas das casas dos artistas que 
fizeram a cultura portuguesa 
são visitáveis, algumas estão 
degradadas, outras fechadas, 
a reclamar obras. Todas ofere-
cem enormes potencialidades 
ao turismo cultural, atraindo 
visitantes e turistas.

Casas como a de Soutosa, em 
Moimenta da Beira, que guarda 
as memórias de Aquilino Ribei-
ro. Mandada construir no século 
XIX, recolhe os manuscritos do 
escritor e mais de oito mil livros. 
Recuperar a casa é vontade da 
autarquia que candidatou a re-
abilitação aos fundos comuni-
tários. Um investimento de €2 
milhões para regenerar a resi-
dência principal e duas casas, 
a da Boavista e a de São João, 
incluídas na propriedade.

“Não está em causa a degrada-
ção física do espaço, desejamos 

que esteja ao serviço da cultura”, 
diz o presidente do município. 
José Eduardo Ferreira lembra 
que a propriedade, que Aqui-
lino Ribeiro herdou em 1918 e 
onde viveu várias décadas, “tem 
valor arquitetónico e histórico, 
a envolvente foi decisiva como 
inspiração”. O projeto inclui a 
criação de um museu, loja e re-
sidência para criadores. 

Casas que contam histórias, 
mas precisam de público 

“Estas casas, que foram lugares 
de criação reúnem um potenci-
al enorme”, diz Sobral de Car-
valho, arqueólogo da Energias 
Criativas, empresa que promove 
roteiros culturais. “Contam uma 
história, facilmente atraem pú-
blico, mas precisam ser mapea-
das e recuperadas”. Porém “há 
desmazelo nalgumas, como su-
cede com a casa onde viveu Na-
dir Afonso”, em Chaves, “aban-

donada e maltratada”, apesar de 
ali ter nascido um dos maiores 
pintores mundiais, como consta 
da lápide colocada na fachada. 

Melhor sorte teve a casa onde 
Miguel Torga nasceu, em São 
Martinho de Anta, Sabrosa, que 
vai ser recuperada e adaptada a 

espaço museológico do escritor 
e médico. O edifício, datado de 
1950, foi doado pelos herdeiros e 
será alvo de obras, para acolher 
visitantes e divulgar as raízes 
do escritor. Foi nesta casa que 
foram escritas algumas páginas 
do diário de Torga e que será 
requalificada com €340 mil, 
financiados pelo programa de 
valorização turística do interior. 

Perdida entre herdeiros está a 
casa de Fernando Namora, em 
Pavia, no Alentejo. O médico e 
escritor viveu na Casa do Con-
de, no município de Mora, entre 
1946 e 1951. Nas silenciosas ruas 

da vila, a típica moradia “está 
fechada”, lamenta Custódia Ca-
sanova, guia cultural.

“São muitos os turistas que 
querem visitar a residência, 
mas os herdeiros não se enten-
dem e a casa, onde estão algu-
mas memórias do escritor, não 
recebe visitas.” Na outra casa 
onde viveu Fernando Namora, 
em Monsanto, há apenas uma 
placa com uma citação da obra 
“A Nave de Pedra”, o livro que 
escreveu sobre a Beira Baixa. 

João de Sousa Rodolfo, arqui-
teto e professor universitário, 
defende que estes imóveis de-

vem ser “fruídos pela comunida-
de”. A única possibilidade, “no 
âmbito privado é o turismo de 
habitação, como a Casa de Amá-
lia Rodrigues na Zambujeira do 
Mar”. Resta, diz Sousa Rodolfo, 
a “promoção pública”.

Férias com Vergílio Ferreira

Será o destino da Vila Josefine, 
em Melo, onde este ano come-
çam as obras na casa onde es-
creveu Vergílio Ferreira, que ali 
passava férias, quando se des-
locava à aldeia onde nasceu. O 
imóvel, no concelho de Gouveia, 
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Depois de 
reconvertidos, estes 
imóveis transformam- 
-se em ativos  
de turismo cultural 

A casa onde Vergílio 
Ferreira passava 
férias em Melo vai 
ser transformada em 
residência para criadores 
(à esq.); a de Fernando 
Namora, em Pavia, 
está fechada porque 
os herdeiros não se 
entendem (foto pequena, 
em cima); não há certezas 
se Camões residiu em 
Constância, o povo 
assume-o e as ruínas da 
casa foram preservadas 
(foto pequena, em baixo); 
a casa de Aquilino Ribeiro 
vai ser reabilitada (pág. 
anterior) FOTOS D.R.

foi comprado pela autarquia por 
€75 mil e vai funcionar como re-
sidência artística, para alojar cri-
adores nacionais e estrangeiros.

O arquiteto Sousa Rodolfo 
defende “a contextualização 
da criação artística no espaço 
físico que serviu de cenário à 
sua produção e é recomendável 
preservar o ambiente original, 
povoado por muitas memórias 
exteriores que tem, certamente, 
uma participação importante 
na génese dos sentimentos que 
cada obra ali criada transmite”.

O arqueólogo da Indústrias 
Criativas concorda e reforça que 

“o potencial dessas casas está 
na memória, nas histórias que 
contam e as pessoas que identi-
ficam”. De outra forma “ficam 
umas lápides, que sinalizam um 
local do qual não se tira valor”, 
diz Pedro Sobral de Carvalho. 
Como a casa do fadista Augusto 
Hilário, em Viseu ou da acordeo-
nista Eugénia Lima, em Castelo 
Branco, sinalizadas com uma 
única placa.

Casa Memória de Camões

Já em Constância a figura de 
Camões serve de ícone à vila 

com uma casa à beira Tejo que 
o poeta terá habitado, entre 
1547 e 1548.

Ali foi criada a Associação 
Casa Memória de Camões, 
que se propôs homenagear a 
obra do maior autor portu-
guês. Matias Coelho, presi-
dente da associação e histori-
ador, alerta, no entanto, que 
“não existe prova documental 
da presença de Camões em 
Constância, mas uma enorme 
tradição popular, documenta-
da desde 1880”.

A sede da Associação é 
precisamente um imóvel de 

cinco pisos, erguido sobre 
os escombros daquela que o 
povo assume ter sido a casa 
de Camões. “Ruínas que fo-
ram danificadas pelo ciclone 
de 1941 e que não puderam 
ser classificadas”, explica o 
historiador. Matias Coelho 

garante “não querer enganar 
ninguém”, mas a memória le-
vou a associação a adquirir 
dois imóveis, contíguos, para 
a criação da Casa de Camões.

Surgiu um edifício que dei-
xou no rés do chão a preser-
vação da casa quinhentista 
onde Camões terá vivido. “E 
existem registos inequívocos 
que a datam no século XVI”. A 
casa está, no entanto, “fecha-
da porque faltam conteúdos e 
um projeto museográfico para 
abrir a casa ao público”.

O historiador estima que o 
custo da musealização “ultra-

passe” os €500 mil e aponta as 
“mais-valias que traria a uma 
casa que tem até um jardim, 
projetado por Gonçalo Ribei-
ro Teles que reúne as plantas 
da lírica camoniana”. 

Revisitar Ruy Belo  
em Rio Maior

Mais recente é a decisão so-
bre a casa do poeta Ruy Belo, 
em Rio Maior, que será recu-
perada. A Câmara Municipal 
abriu um concurso para a re-
abilitação do imóvel de São 
João da Ribeira, onde nasceu 
o poeta, num investimento de 
€300 mil.

“Temos uma grande heran-
ça cultural nestes imóveis, 
são casas de cultura, capazes 
de atrair turistas e visitantes. 
Urge defender este patrimó-
nio”, remata Sobral de Car-
valho.

economia@expresso.impresa.pt 
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Restrições deixam a sua marca na economia 

15% das empresas 
podem não resistir 
este ano à pandemia 

Criação de novas sociedades recuou 24% no ano passado 
mas retalho esteve em contraciclo graças às lojas online 

Ana Marcela 
ana.marcela@dinheirovivo.pt 

DINÂMICAS  Depois de a pan-
demia ter levado à insolvên-
cia de mais de 2200 empre-
sas no ano passado, os im-
pactos económicos não pa-
recem dar tréguas: 15% das 
sociedades apresentam ris-
co de não resistir à crise e 
3% assinalam um risco ele-
vado, de acordo com o Baró-
metro da Informa D&B. 
Alojamento, restauração, 
atividades turísticas, trans-
porte de passageiros estão 
entre os setores mais afeta-
dos. Atrasos nos pagamen-
tos subiram. 

A pandemia teve um forte 
impacto em 34% do tecido 
empresarial português, com 
mais de 205 mil entidades 
fortemente afetadas pelas 
medidas de contenção. 

Apesar de a indústria ter 
sido em 2020, como em 
2019, o setor com o maior 
número de insolvências 
(586, de um total de 2270), 
alguns setores apresentam 
já uma subida dos novos 
processos, como é o caso do 
alojamento e restauração, 
com 292 novas situações, 
mais 106 que no ano ante-
rior, destaca a Informa 
D&B. Em 2020, os pedidos  

de insolvência subiram 
3,2% face a 2019, ou seja, 
mais 71 casos. 

Foi igualmente nos seto-
res de alojamento e restau-
ração, atividades turísticas, 
transporte que mais cresceu 
o número médio de dias de 
atraso nos pagamentos: três 
dias desde fevereiro, "sendo 
o exemplo mais significati-
vo o do setor do alojamento 
e restauração, que neste pe-
ríodo já aumentou em mais 
de uma semana (+7,1 dias) 
os atrasos de pagamento aos 
seus fornecedores, sendo 
atualmente de 36,8 dias", 
destaca a consultora. No fi-
nal de 2020, apenas 15,9% 
das empresas pagaram a 
tempo e horas os fornecedo-

  

res. O número médio de 
dias de atraso foi de 27,3. 

NOVAS EMPRESAS 

Quanto à constituição de 
novas empresas, "após for-
te evolução nos últimos 
anos e um recorde em 2019 
(49 525)", em 2020, caiu 
para as 37 558 entidades, 
"uma redução de 24% face 
ao ano anterior e que corres-
ponde a um valor seme-
lhante ao que se registou 
em 2016". 

No entanto, o retalho pas-
sou a ser o terceiro maior se-
tor em número de consti-
tuições, graças às empresas 
de comércio online, onde as 
novas sociedades subiram 
46% em relação a 2019. • 
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ENTREVISTA ANDRÉ JORDAN Fundador do Grupo André Jordan 

"Existe uma compreensão 
limitada em Portugal 
do fenómeno do turismo" 

Empresário deixa um alerta para a necessidade de apoiar este sector numa altura de crise provocada 
pela pandemia, porque "é um investimento e um capital de qualidade que tem de ser preservado". 

André Franciszek Spitzman Jor-
dan, nasceu na Polónia em 1933, 
mas cresceu no Brasil, país onde, 
em 1940, procurou abrigo com a 
sua família para fugir às persegui-
ções nazis da Segunda Guerra 
Mundial. Chegou a Portugal em 
1971, três anos após a morte do seu 
pai, para criar o projeto da Quinta 
do Lago, na região do Algarve. 
No início dos anos 90 arrancou em 
Lisboa o empreendimento que tem 
desenvolvido até aos dias de hoje, 
juntamente com o filho Gilberto 
Jordan, o Belas Clube de Campo. 
No seu último livro, "Uma Viagem 
pela Vida", André Jordan relata 
quase um século de histórias pro-
fissionais e pessoais, e onde na sua 
nova edição não falta também a 
crise e os desafios provocadas pela 
pandemia do coronavírus. 
Em entrevista ao Jornal Económi-
co (JE), aquele que é considerado 
por muitos como o 'pai' do turismo 
português, fala das mudanças que 
viu no país nos últimos 50 anos, as 
perspetivas e desafios que esperam 
os sectores do turismo e do imobi-
liário e os desejos para 2021. 

Aos 87 anos ainda pensava ter 
de lidar com uma pandemia? 
A vida é realmente uma caixinha de 
surpresas. O que posso dizer é que a 
humanidade e o progresso têm vin-
do a negligenciar a natureza e ela 
reage de várias maneiras. Este é um 
caso clássico que penso que vamos 
conseguir controlar. Não tenho a 
certeza se poderá ser dominada, 
mas será controlada. A ingenuidade 
do ser humano é capaz de encon-
trar uma forma de conciliar esta si-
tuação que está mais ligada também 
ao aquecimento global, mas tam-
bém há falta de um acompanha-
mento civilizacional. 

O seu livro "Uma Viagem 
pela Vida" é um testemunho 
daquilo que foi a sua vida 

90% do investimento 
estrangeiro em 
habitação foi feito 
sem financiamentos, 
sem apoios ou 
hipotecas, ou seja 
com capital próprio. 
É muito importante 
e atrativo para o país 
que assim seja 

profissional e pessoal? 
Escrevi este livro por duas razões: 
uma foi que realmente as mudan-
ças que ocorreram na minha vida 
foram dramáticas, profundas e 
queria deixar este testemunho. 
Não sou um filósofo, nem um 
cientista, mas sou um observador. 
Por outro lado, quis deixar tam-
bém esta obra aos meus descen-
dentes, porque nós somos uns so-
breviventes. No lado dos meus 
pais, eu e a minha irmã fomos re-
fugiados do Holocausto, mas a 
grande maioria da minha família 
que ficou na Polónia faleceu. Ficá-
mos muito poucos, mas mesmo as-
sim quis mostrar que somos resi-
lientes e que vamos continuar. 

A sua vida profissional 
foi feita em torno do turismo 
e imobiliário. Como olha 
para estes sectores 
em contexto pandémico? 
Penso que existe uma compreensão 
limitada em Portugal do fenómeno 
do turismo. O turismo não é todo 
igual, existem vários tipos e a maio-
ria das pessoas não compreende 
isso. Há o turismo de visita, que é 
aquele turismo de massa de dois ou 
três dias, que utiliza o alojamento 
local e gasta pouco dinheiro. De-
pois temos o turismo de férias, 
onde as famílias ficam por duas ou 
três semanas e alugam uma casa, fi-
cam no hotel ou num resort. Este é 
o turismo que mais interessa, por-
que tende a repetir-se, se as pessoas 
gostarem do país. Por fim, temos o 
turismo residencial que é o mais 
rentável, porque o turista investe 
com a compra de um terreno, de 
uma casa ou apartamento e passa a 
vir todos os anos. Gasta dinheiro, 
cria emprego e faz um investimen-
to importante para o país. 
Se fizermos um levantamento da-
quilo que existe em património 
imobiliário estrangeiro no país in-
vestido sem qualquer benesse fiscal 
ou outra qualquer são milhões de 
euros. Mesmo assim é muito peque-
no em relação a países como a Espa-
nha. Por exemplo, nós temos 50 mil  

ingleses que têm casa em Portugal e 
Espanha tem um milhão. 

De que forma terá de ser feito 
o processo de recuperação, 
não só para 2021 mas 
para os anos seguintes? 
É importante que exista uma pro-
moção direcionada para os seg-
mentos do turismo de férias e resi-
dencial. Tem de existir um marke-
ting para convocar as empresas em 
cada um dos sectores a participa-
rem num esforço coletivo, com a 
ajuda do Governo e coordenação 
das autoridades do turismo. 

Quais são as perspetivas 
do imobiliário residencial 
para os portugueses? 
Os portugueses demonstraram 
uma enorme resiliência e discipli-
na. Uma das coisas mais extraordi-
nárias é que na verdade, com toda 
a tecnologia, ciência e vacinas, até 
agora a única coisa que se provou 
efetivamente e funcional em rela-
ção ao vírus é um pedaço de pano 
na cara. 

Está em Portugal há 50 anos. 
Que diferenças pode assinalar 
nestes dois sectores ao longo 
do tempo? 
Na área do imobiliário houve uma 
enorme profissionalização. Hoje a 
qualidade do produto imobiliário é 
extraordinária, o país está ao nível 
dos maiores mercados e como so-
mos pequenos evitamos as loucu-
ras das torres de 50 andares. Há um 
ano em Nova Iorque vendiam-se 
apartamentos em torres de 50 me-
tros construídas em ruas estreitas 
com vista para o Central Parque, 
mas não dava para ver nada, por-
que se estivermos no último andar, 
o Central Parque é um pontinho lá 
em baixo e pagaram 300 mil dóla-
res. Hoje não os conseguem vender 
por preço nenhum, ninguém com-
pra. Nós conseguimos manter uma 
escala urbana, não ter ambições ex-
cessivas em termos de construção. 
Temos uma construção sóbria e de 
qualidade numa arquitetura con-

 

RODOLFO ALEXANDRE REIS 
rreis@jornaleconomico.pt 
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temporânea muito correta e bonita 
que é fruto da influência da escola 
do Siza Vieira. No Belas Clube de 
Campo já trabalharam mais de 150 
arquitetos, em casas privadas, mas 
a maior parte em projetos feitos 
por nós. Nós e muitos outros pro-
motores estamos a acompanhar 
bem a evolução da tecnologia em 
relação à sustentabilidade e quali-
dade do ambiente. Portugal é mui-
to atrativo por si mesmo porque 
tem uma melhor qualidade de vida. 
O que eu fiz quando cheguei foi 
precisamente demonstrar aos por-
tugueses e ao mundo que Portugal 
tem uma qualidade de vida e pre-
servação do ambiente acima da 
média dos outros países. 

Acredita que Portugal 
continuará a ser visto 
como um país para investir, 
mas também para viver? 
Sim, mas temos de ter cuidado. O 
que aconteceu na promoção bem 
intencionada por parte das autori-
dades do turismo e dos próprios 
empresários de promover Portu-
gal como um país barato, isso deu 
mal resultado, porque atraímos 
um turismo que não é rentável. 
Claro que não houve a tal degrada-
ção que muitos dos inimigos do 
turismo falam, pelo contrário, a 
Baixa de Lisboa e do Porto foram 
recuperadas quando estavam pro-
fundamente degradadas e ao mes-
mo tempo atraímos pela qualidade 
do nosso produto. O alojamento 
local em Portugal tem muito mais 
qualidade do que noutro lado, mas 
a preços que não compensam, por 
isso é que agora estão todos muito 
preocupados seja a hotelaria, sejam 
as pessoas que investiram no aloja-
mento local, mas penso que tam-
bém vai haver uma certa tendência 
a que muitos desses alojamentos e 
até mesmo hotéis se transformem 
em habitação permanente. 

O arrendamento a longo prazo 
será uma alternativa para 
os investidores portugueses? 
Certamente que sim. 

Qual será o papel 
dos investidores estrangeiros 
nos próximos tempos? 
Depende de como soubermos de-
monstrar a qualidade de vida em 
Portugal que é um país com um 
bom clima, mas onde a segurança 
também é muito importante. Da 
própria culinária portuguesa, não 
estou a falar de restaurantes com 
estrelas, mas da comida clássica do 
dia a dia. Temos todas as condi-
ções para atrairmos um mercado 
que corresponde ao nosso produ-
to. Ou seja, não estamos a querer 
atrair os milionários, mas quere-
mos atrair um público com capaci-
dade financeira que venha contri-
buir para o bem estar do desenvol-
vimento dos portugueses. 

Qual deveria ser a principal  

mensagem do Estado para 
o investidor estrangeiro? 
Repare, 90% do investimento es-
trangeiro em habitação foi feito 
sem financiamentos, sem apoios 
ou hipotecas, ou seja com capital 
próprio. É muito importante e 
atrativo para o país que assim seja. 
O problema não está aí. As empre-
sas promotoras podem e devem 
ser apoiadas, mas o mercado tem 
que funcionar pelos próprios 
meios. Nunca tive nos nossos em-
preendimentos nenhum apoio do 
Estado, nunca lhes fui pedir di-
nheiro para nada e a maior parte 
dos meus concorrentes também 
não e isso é muito positivo. Claro 
que nesta situação de crise, este se-
tor e principalmente o do turismo 
propriamente dito tem que ser 
apoiado, porque é um investimen-
to e um capital de qualidade que 
tem de ser preservado. 

Como vê esta mudança 
no regime dos vistos gold? 
Existe um mal-entendido em rela-
ção aos vistos gold, porque pen-
sam que dão nacionalidade, mas 
não dão, apenas comprovam que 
têm residência. Qualquer pessoa 
mesmo que não invista pode re-
querer um visto de residência e 
muitas fazem isso. No Belas Clube 
de Campo temos algumas dezenas 
de residentes estrangeiros que alu-
gam aqui casa porque trabalham 
em empresas portuguesas e todos 
eles têm o visto de residência e não 
possuem nenhum visto gold. 

O teletrabalho veio para ficar? 
É um fenómeno que previ na pri-
meira entrevista que dei em Portu-
gal no início dos anos 70. Nessa al-
tura falei sobe o trabalho à distân-
cia e ainda nem haviam telemó-
veis, mas hoje muitas pessoas tra-
balham a partir daí e comunicam 
com a maior das facilidades. 

Qual é o seu maior desejo 
a nível pessoal 
e profissional para 2021? 
Estabilidade, a nível sanitário, na 
saúde, na economia e emprego. 
Temos de procurar essa estabilida-
de. Claro que vai depender muito 
do caminho da pandemia e depen-
de não só dos recursos humanos 
que o Estado colocar à disposição 
que são muito importantes, mas 
também do comportamento da 
população no sentido de evitar 
comportamentos que facilitem a 
vida ao vírus. 

Com a chegada da vacina, 
essa estabilidade pode começar 
este ano? 
Tenho essa esperança, mas não 
sou cientista e ninguém sabe mui-
to bem, porque isto é tudo novo, 
mesmo para a ciência. Nos Estados 
Unidos estão a distribuir dezenas 
de milhões de vacinas em poucos 
dias. Vamos ver como as coisas 
funcionam em Portugal. • 
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“Não tinha  
ilusões quanto  
ao apoio de 
António Costa”
Ex-eurodeputada considera “perfeitamente possível” disputar  
a segunda volta com Marcelo Rebelo de Sousa, garante que se for 
eleita irá lutar pela convergência à esquerda, critica obstruções  
à Justiça e diz que o primeiro-ministro foi “extemporâneo, 
despropositado e incorreto” na Autoeuropa. ● P4 e 5

PROTAGONISTA

Face ao aumento do número de casos e terceira vaga da Covid-19, epidemiologistas 
pedem extensão do estado de emergência, pelo menos, até ao fim de janeiro. E alertam 
que as eleições presidenciais devem ser adaptadas ao contexto pandémico. ● P6 e 7

ASSESSORIA JURÍDICA DE M&A 

Morais Leitão, VdA, 
Cuatrecasas, Uría  
e Garrigues lideram 
M&A em 2020 ● P24

AÇÃO CONTRA O SUPERVISOR 

Isabel dos Santos 
acusa BdP de lhe 
restringir direito  
de defesa  ● Última

ENTREVISTA 

“Há uma 
compreensão 
limitada,  
em Portugal,  
do fenómeno  
do Turismo” ● P16

CONFERÊNCIA COM APOIO JE 

Sedes recebe Adolfo 
Mesquita Nunes  
e Sérgio Sousa Pinto  
na segunda-feira ● Última

BANCA 

Sete propostas para  
a compra da operação 
do Novo Banco  
Espanha ● P20

Antigo CEO da Saudi Arabian 
na ‘short-list’ para liderar TAP
Jaan Binderberger, com mais de 40 anos na indústria da aviação, é um dos nomes da ‘short list’ entregue ao Governo 
pela consultora Korn Ferry, apurou o JE ● TAP enviou seis aparelhos Airbus para “cemitério” no Reino Unido. ● P3 e 18

PUB

ey.com

BARÓMETRO EY
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CASO PROCURADOR EUROPEU 

“Ministra  
da Justiça não  
tem condições  
para continuar  
no cargo” ● P8

Rui da Silva Leal 
Advogado, membro do Conselho Superior do MP

ÁGUAS E AMBIENTE 

DST vence grupo 
de Carlos Slim  
na corrida  
pelo controlo  
da Aquapor ● P19

André Jordan 
Empresário

Especialistas 
pedem estado  
de emergência  
até final de janeiro
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O que aí vem  
para o turismo?

Entrando no novo ano, uma per-
gunta se impõe cuja resposta terá 
um especial impacto na economia 
portuguesa, a de saber como se mo-
vimentará o sector do turismo quer 
a nível nacional quer global. 

Na sua edição anual em que ante-
cipa tendências e comportamentos 
dos diferentes mercados e sectores, a 
revista “The Economist” destaca que 
os turistas se aventurarão mais em 
2021, mas enfrentarão ainda cance-
lamentos e quarentenas. As chegadas 
internacionais nas 60 maiores eco-
nomias do mundo aumentarão 8% 
de acordo com a previsão, mas defi-
nharão mesmo assim 15% abaixo dos 
níveis de 2019, sendo que as viagens 
de negócios sofrerão e muito este 
ano as consequências da pandemia. 

A Morgan Stanley calcula que 31% 
das viagens de negócios serão substi-
tuídas por reuniões online e a “The 
Economist” avisa que milhões de 
empregos relacionados com o turis-
mo estarão em risco em todo o mun-
do. Menos exatamente 32 milhões 
em 2021, segundo o World Travel 
and Tourism Council (WTTC), a 
somar aos 143 milhões já afetados. 

Gloria Guevara, a presidente do 
WTTC, falou esta semana ao “Fi-
nancial Times” sobre a imprescindí-
vel coordenação entre o sector e os 
diferentes governos nacionais, e 
apontou o dedo à atitude individua-
lista de cada país e à ausência de uma 
abordagem sistemática e concertada 
entre as nações. 

O diálogo entre a União Euro-
peia e o WTTC deve, na minha 
opinião, ser uma das preocupações 
por parte da presidência portugue-
sa do Conselho da UE. O ecossiste-
ma do sector das viagens e turismo 
contribuiu com 10,3% do PIB mun-
dial em 2019. No caso português, é 
sabido que o turismo é nossa maior 
atividade económica exportadora, 
tendo sido em 2019 responsável 
por 52,3% das exportações de servi-
ços e por 19,7% das exportações to-
tais, com as receitas turísticas a re-
gistarem um contributo de 8,7% 
para o PIB nacional, tal como divul-
gado pelo Turismo de Portugal. 

Infelizmente, o programa da 
Presidência portuguesa tem ape-
nas, na sua página 19, três breves 
parágrafos com generalidades so-
bre o Turismo, no capítulo da 
competitividade. É certo que é 
também mencionado que, na se-
quência da Convenção Europeia 
do Turismo em outubro de 2020, a 
Presidência organizará um “Fó-
rum de Alto Nível sobre Sustenta-
bilidade e Turismo” em maio, no 
Porto, mas esse evento será já pra-
ticamente no final dos seis meses 
do exercício. 

A Confederação do Turismo 
Português e a Associação Portu-
guesa das Agências de Viagens e 
Turismo – como aliás o “Jornal 
Económico” noticiou – já avisaram: 
o sector está “em modo de sobrevi-
vência” e as empresas com “uma ca-
pacidade de financiamento reduzi-
da, tanto por balanços destruídos e 
consequentes dificuldades de diálo-
go com a banca, como por dificul-
dade de acesso aos esquemas de re-
capitalização previstos”. 

É urgente olhar para tudo isto e 
decidir tendo em conta a realidade 
nacional inserida num enquadra-
mento europeu e global. Há que sa-
ber, ao mesmo tempo, olhar para 
cada árvore e para a floresta. ●

O PODER DA PALAVRA

JOÃO GONÇALVES PEREIRA 
Deputado e Vereador do CDS-PP na CML
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A Volta ao Algarve 2021, que vai para a estrada 17 e 21 de fevereiro, conta com 25 equipas, 14 das
quais do WorldTour, um número recorde de participação de formações do escalão maior do ciclismo
mundial.
 
A Federação Portuguesa de Ciclismo refere em comunicado enviado às redações, que o pelotão da
prova, a única da categoria UCI ProSeries que se corre em Portugal, "se baseou em critérios de
qualidade desportiva, relevância das equipas para o ciclismo nacional e representatividade dos
principais mercados emissores de turismo para o Algarve".
 
A 47.ª edição da prova contará com as 12 equipas do WorldTour que participaram na edição de 2020 -
Astana, Bora-hangrohe, Cofidis, Deceuninck-QuickStep, Groupama, INEOS, Intermarché-Wanty-
Gobert, Israel Start-Up Nation, Lotto Soudal, Team DSM, Trek-Segafredo e UAE Emirates - às quais se
juntam a Jumbo-Visma e a Movistar.
 
A organização indica ainda que vão convidar as nove equipas continentais portuguesas e garante ter
convidado duas ProTeams, o segundo nível internacional, com forte ligação ao ciclismo português: a
espanhola Caja Rural e a norte-americana Rally Cycling.
 
O percurso da prova que ainda não foi divulgado, mas deverá manter as características habituais, com
etapas para 'sprinters', trepadores e contrarrelogistas.
 
A Volta ao Algarve ganha cada vez mais destaque, no início da temporada mundial de ciclismo, por ser
uma etapa de preparação para equipas e ciclistas, face aos desafios que se perspetivam a cada novo
ano.Partilhe:
 
tweet
 
Redação
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Algarve hotels count 
cost of ‘cancelled’  
New Year’s celebrations
LOSSES  ||  After an abys-
mal year, hotels in the 
Algarve are still counting 
the cost of the absolute dev-
astation delivered to hopes 
for some kind of business 
for ‘New Year’.

“We truly never imag-
ined restrictions would be 
so severe,” AHETA hoteliers’ 
association boss Elidérico 
Viegas admitted.

The government’s total 
ban on public gatherings 
of any kind; the 10.30pm 
curfew for restaurants; the 
11pm curfew for everyone 
‘out and about’ put paid to 
New Year’s Eve as anyone 
has ever known it.

-

only 80 bothered to stay 
open at all - and almost all of 
these had very few guests.

2020 has basically brought 
with it losses to the sec-
tor of around €800 million, 

calculates AHETA - and the 
months ahead appear bleak.

With government meas-
ures falling short of AHETA’s 
proposals, Viegas not only 
forecasts the ‘loss’ (through 
redundancies) of ‘highly 

business is likely to return to 
levels enjoyed in 2019. 

166 hotels in Portugal 
for sale

Portugal’s hotel sector has 
been hit hard by the pan-
demic, with at least 166 
hotels for sale at the end of 
October 2020, according to 
a report by real estate web-
site Idealista.

In the Centre of Portugal 
alone, there were 53 hotels 
for sale, 15% more than in 
March. The North of Por-
tugal and the Algarve top 
the list of places with more 

hotels for sale, with 37 and 
29 respectively.

The Island of Madeira 
saw the biggest rise in the 
six months registered, with 
the number of hotels for sale 

-
lishments in March and 10 
in October). 

The northern region of 
Portugal and Lisbon actually 
saw a drop in hotels for sale, 
with 37 and 17 hotels (-21% 
and -19%) respectively.

All regions in Portugal 
saw a decline in overnight 
stays in October, with the 
sharpest decline seen in Lis-
bon, Algarve and the Azores, 
according to the National Sta-
tistics Institute. Overnight 
stays in Portugal decreased 
63.3% in October compared 
to the same month in 2019.

Lisbon, Algarve and the 
Azores saw a drop in over-
night stays of 76.7%, 63.7% 
and 61.4% respectively. 
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By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

INFRASTRUCTURE  ||  Portu-
gal’s infrastructure authority 
(Infraestruturas de Portugal) 
has announced the launch of 

-
tion of the Algarve’s railway 
between Lagos and Tunes.

The works are expected 
to cost around €23 mil-
lion and be completed “by 
the end of 2023,” according 
to an announcement pub-
lished in the state gazette 
Diário da República.

The news came less than 
two months after the launch 

-
cation of the other stretch 
of the railway between 
Faro and Vila Real de Santo 
António (see story ‘€23 mil-
lion tender launched for 

-
tion between Faro and VRSA’ 
at portugalresident.com).

Several major changes and 
improvements are in the 
pipeline. Renovations are 
planned for the Portimão 
and Vale da Lama railway 
bridges, while the level 
crossings in Silves, Estôm-
bar and Portimão are due to 
make way for overpasses. 

project is expected to cost 
€65 million, 85% of which 
will be covered by EU funding.

But the truth is that the 
works should have been 
completed by the end of 
2020, according to the initial 
projections.

In November 2019, IP jus-

of the region’s railway was 
stalled by the need to carry 
out environmental impact 
assessments – which ini-
tially were not expected to 
be required.

Meanwhile, regular train 
passengers have often 
complained about the 
“embarrassing state” of the 
region’s railway.

“Trains that never arrive, 
one-hour delays, replace-
ment buses and closed down 
stations and stops” are 
just some of the issues that 
have been signalled by the 
Algarve railway users’ com-
mission (CULA).

Expectations are high that 

into the 21st century, mak-
ing travelling by train in the 
Algarve the enjoyable expe-
rience many believe it has 
the potential to be.

However, the project 
has already faced some 
opposition.

In July, Lagos Council 
expressed concerns about 
the planned electrification 
of the railway in Lagos, 

saying it could become 
an eyesore, particularly 
in Meia Praia, an area 
renowned for its sprawling 
beach and dunes.

The council said the works 
could have “permanent 

-
tive consequences” on Meia 
Praia’s otherwise mostly 
natural scenery.

It also said the pros do not 
outweigh the cons, stress-

of the railway would bring 
only minor improvements 
to people’s train-riding 
experience.

At the heart of the council’s 
concerns was the construc-
tion of seven-metre-high 
overhead lines to power the 
trains and the possibility of 
even higher overpasses.

However, these concerns 
have not yet been addressed 
by Infraestruturas de Portu-
gal – at least not publicly.

Tender launched for Algarve railway 
electrification between Lagos and Tunes
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“Off season” events programme 
comes to an end; but no official 
announcement is made
CULTURE  ||  The Communist 
party is demanding answers 

programme appears to have 
-

cial announcement from the 
government has been made. 
The initiative was created 

cultural calendar outside the 
summer season.

-
gramme has been respon-
sible for bringing a variety 

to areas or communities that 
are “off the beaten track”.

of State for Cultural Herit-

that it was “important” to 
continue the work that the 

programme has accom-

announcement about the 

cultural agents are still in 
the dark about the future 

there seems to be no indica-

-
cerns brought forth by the 
PCP Communists.

Apart from providing a 
region-wide ‘winter events 

support to event organisers.
PCP has stressed how 

the end of the programme 
jeopardises the survival of 

-
ciations and companies 

whose events were part of 

fear these entities and their 
employees would have to rely 
on the “good will of munici-

-
sion in terms of arts and 
culture” would be lost.

They add that the crea-
tion of a new programme 
led by municipalities would 
not have the “universal and 
integrated approach that the 
region needs”.

The party has also ques-
tioned whether the govern-
ment has even “listened” to 
cultural entities before mak-

channelled into the scheme 
every year will now be spent.
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CULTURA 

PCP contra fim do programa 365 Algarve 
O Partido Comunista Portu-

guês (PCP) enviou ao Governo 
um pedido de esclarecimento 
sobre o fim do programa cultu-
ral 365 Algarve, que pretendia 
"estimular o pleno desenvolvi-
mento dos residentes e turistas 
algarvios através das artes e da 
cultura", anunciou o partido. 

Através deste programa, era 
oferecida, fora da época alta 
da região. uma oferta cultural 
que "teve a sua relevância no 
combate à sazonalidade". 

"Uma notícia que não deixa 
de causar perplexidade quando 
atravessamos um dos momen-
tos mais difíceis para a cultura, 
os seus criadores e trabalhado-
res", revela o partido. 

O PCP acrescenta em co-

  

municado que "o Governo, 
por decisão do Ministério da 
Economia, que tutela o turis-
mo, vem pôr fim a um projeto 
com alguma relevância para 
cerca de duas dezenas de as-

  

sociações culturais e empresas 
ligadas à realização de eventos 
culturais e artísticos, que assim 
ficam com a sua sobrevivência 
em causa". 

No entanto, segundo o parti-

  

do político, este programa será 
substituído por outro projeto, 
"assente na iniciativa dos mu-
nicípios, mas sem o carácter 
universal e integrado que se 
exigia nesta região". 

No documento, o PCP exige 
o esclarecimento dos motivos 
que levaram ao fim do 365 
Algarve, o balanço do mesmo, 
o valor do investimento do 
novo programa e as fontes de 
financiamento. 

O 365 Algarve foi desen-
volvido em parceria entre a 
Cultura, Economia e Turismo, 
financiada pelo Turismo de 
Portugal e pela Região de 
Turismo do Algarve, com um 
investimento de 1,5 milhões 
por ano. 
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