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Algarve aposta em 
eventos fora do verão 
Objetivo é captar novos mercados alternativos ao inglês 
e atrair para a região mais turistas na época baixa 

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve 

Ana Laranjeira 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt  

TURISMO  O Algarve tem 
posto no terreno planos 
para atrair mais turistas na 
época baixa e os resultados 
já são notórios. "Em outu-
bro de 2018 - tradicional-
mente uma época intermé-
dia - o aeroporto [de Faro] 
teve um número de passa-
geiros mais alto do que em 
agosto de 2015. Foram mais 
de 900 mil passageiros em 
outubro de 2018; em 2017, 
[ainda não há dados finais 
de 2018] 70% do aumento 
de dormidas na região acon-
teceu fora da época alta. Há 
sinais muito concretos [de 
que o Algarve tem cada vez 
mais procura fora da época 
alta] até pelo número de 
empresas que estão a cres-
cer. Há cada vez mais oferta 
e isso só acontece porque há 
mais procura", diz ao IN/Di-
nheiro Vivo João Fernan-
des, presidente da Região de 
Turismo do Algarve. 

A Volta ao Algarve em bi-
cicleta, cuja próxima edição 
arranca no dia 20, é um dos 
pontos dessa estratégia. 
João Fernandes refere que o 
"turismo em bicicleta está a 
crescer em todo o mundo, 
sobretudo no norte da Euro-
pa, região onde estão os nos-
sos principais mercados  

emissores de turistas". O 
programa 365 Algarve - que 
tem muitas atividades cul-
turais - entra em ação de ou-
tubro a maio. 

BREETT: O DESAFIO DE 2019 
João Fernandes não esconde 
que 2019 vai ser um "ano 
particularmente desafian-
te", principalmente devido 
ao Brexit. O caminho passa 
por tentar captar mais visi-
tantes. "Estamos a trabalhar 
na diversificação de merca-
dos. Há muitos a responde-
rem de forma positiva, 
como o francês, o italiano, o 
espanhol e até o nacional -
que têm sido importantes 
para colmatar a quebra do 
britânico". 

Do outro lado do Atlânti-
co também têm chegado 
boas notícias: têm vindo dos 
EUA, Canadá e Brasil mais 
pessoas para a região, regis-
tando estes mercados um 
crescimento na ordem dos 
30%, embora o número de 
dormidas fique aquém do 
dos britânicos. "Apesar de 
terem uma base relativa-
mente exígua, quando com-
parada com os grandes mer-
cados, hoje, e como crescem 
com uma percentagem ele-
vada, já são muito impor-
tantes para colmatar o de-
créscimo dos britânicos". 

É, por isso, com algum oti- 

mismo que João Fernandes 
olha para este ano, acredi-
tando ser possível que 2019 
seja de consolidação dos 
"bons resultados de 2018". 
"É bom lembrar que termi-
námos 2018 com uma perda 
- em relação ao melhor ano 
de sempre, 2017 - no aero-
porto de [Faro] de 0,5%. E 
que crescemos mais de 4% 
em proveitos. É esse o cami-
nho que queremos conti-
nuar em 2019: consolidar o 
nível de procura mas cres-
cer em valor, atenuando a 
sazonalidade e concorrendo 
para uma procura que se es-
palhe mais a todo o territó-
rio". s 

EVENTO 

Volta ao Algarve 
em bicicleta 
começa no dia 20 

A Volta ao Algarve em 
bicicleta realiza-se de 
20 a 24 de fevereiro, 
passa por todos os con-
celhos do Algarve, com 
especial incidência no 
interior da região. Vai 
ser transmitida pela Eu-
rosport e pela TVI24, de-
vendo chegar a mais de 
iso milhões de lares na-
cionais e internacio-
nais, espalhados por 
mais de ioo países. 
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Volta ao Algarve em bicicleta é mais um dos argumentos da região para atrair turistas na época baixa.
Resultados da estratégia já se veem.
 
O Algarve tem posto no terreno planos para atrair mais turistas na época baixa e os resultados já são
notórios: "Em outubro de 2018 - tradicionalmente uma época intermédia - o aeroporto [de Faro] teve
um número de passageiros mais alto que em agosto de 2015. Foram mais de 900 mil passageiros em
outubro de 2018; em 2017, [ainda não há dados finais de 2018] 70% do aumento de dormidas na
região aconteceu fora da época alta. Há sinais muito concretos [de que o Algarve tem cada vez mais
procura fora da época alta] até pelo número de empresas - por exemplo de turismo de natureza - que
está a crescer. Há cada vez mais oferta e isso só acontece porque há mais procura", diz ao Dinheiro
Vivo João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
 
A Volta ao Algarve em bicicleta, cuja próxima edição arranca no dia 20, é um dos pontos dessa
estratégia. João Fernandes refere que o "turismo em bicicleta está a crescer em todo o mundo,
sobretudo no norte da Europa, região onde estão os nossos principais mercados emissores de
turistas", como é o caso do Reino Unido, Alemanha e França. O programa 365 Algarve - que tem
muitas atividades de cariz cultural - entra em ação de outubro a maio. O governo já indicou
inclusivamente que a quarta edição desta iniciativa vai arrancar no próximo mês de outubro.
 
O desafio de 2019
 
O líder da Região de Turismo do Algarve não esconde que 2019 vai ser um "ano particularmente
desafiante", principalmente devido ao Brexit. É das ilhas britânicas que chega a maioria dos turistas
que chega ao Algarve e os avanços e recuos no divórcio com a União Europeia, além da desvalorização
da libra face ao euro, afasta os britânicos do destino nacional mais procurado.
 
O caminho passa por tentar captar cada vez mais visitantes de outros destinos. "Estamos a trabalhar
na diversificação de mercados. Há muitos a responderem de forma positiva, como o francês, o
italiano, o espanhol e até o nacional - que têm sido muito importantes para colmatar a quebra do
britânico".
 
Do outro lado do Atlântico também têm chegado boas notícias: têm vindo dos Estados Unidos, Canadá
e Brasil mais pessoas para a região, registando estes mercados um crescimento na ordem dos 30%,
embora o número de dormidas destes hóspedes fique aquém das dos britânicas, que habitualmente
ficam mais tempo. "Apesar de terem uma base relativamente exígua, quando comparada com os
grandes mercados de procura no Algarve, hoje, e como crescem com uma percentagem elevada, já
são muito importantes para colmatar o decréscimo do mercado britânico".
 
É, por isso, com algum otimismo que João Fernandes olha para este ano, acreditando ser possível que
2019 seja de consolidação dos "bons resultados de 2018". "É bom lembrar que terminámos 2018 com
uma perda - em relação ao melhor ano de sempre, 2017 - no aeroporto de [Faro] de 0,5%. E que
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crescemos mais de 4% em proveitos. É esse o caminho que queremos continuar em 2019: consolidar
o nível de procura mas crescer em valor, atenuando a sazonalidade e concorrendo para uma procura
que se espalhe mais a todo o território".
 
Ana Laranjeiro
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Algarve aposta em atrair cada vez mais turistas em época baixa
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Volta ao Algarve em bicicleta é mais um dos argumentos da região para atrair turistas na época baixa.
Resultados da estratégia já se veem.
 
Volta ao Algarve em bicicleta é mais um dos argumentos da região para atrair turistas na época baixa.
Resultados da estratégia já se veem. Em outubro do ano passado, a que se referem os dados mais
recentes, o aeroporto de Faro recebeu mais de 900 mil passageiros. © Global Imagens O Algarve tem
colocado em prática planos para atrair mais turistas na época baixa e os resultados já são notórios:
"Em outubro de 2018 - tradicionalmente uma época intermédia - o aeroporto [de Faro] teve um
número de passageiros mais alto do que em agosto de 2015. Foram mais de 900 mil passageiros em
outubro de 2018; em 2017, [ainda não há dados finais de 2018] 70% do aumento de dormidas na
região aconteceu fora da época alta. Há sinais muito concretos [de que o Algarve tem cada vez mais
procura fora da época alta] até pelo número de empresas - por exemplo de turismo de natureza - que
estão a crescer. Há cada vez mais oferta e isso só acontece porque há mais procura", diz ao Dinheiro
Vivo João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve. A Volta ao Algarve em bicicleta,
cuja próxima edição arranca no dia 20, é um dos pontos dessa estratégia. João Fernandes refere que
o "turismo em bicicleta está a crescer em todo o mundo, sobretudo no norte da Europa, região onde
estão os nossos principais mercados emissores de turistas", como é o caso do Reino Unido, Alemanha
e França. O programa 365 Algarve - que tem muitas atividades de cariz cultural - entra em ação de
outubro a maio. O governo já indicou inclusivamente que a quarta edição desta iniciativa vai arrancar
no próximo mês de outubro. O líder da Região de Turismo do Algarve não esconde que 2019 vai ser
um "ano particularmente desafiante", principalmente devido ao Brexit. É das Ilhas Britânicas que
chega a maioria dos turistas ao Algarve e os avanços e recuos no divórcio com a União Europeia, além
da desvalorização da libra face ao euro, afasta os britânicos do destino nacional mais procurado. O
caminho passa por tentar captar cada vez mais visitantes de outros destinos. "Estamos a trabalhar na
diversificação de mercados. Há muitos a responder de forma positiva, como o francês, o italiano, o
espanhol e até o nacional - que têm sido muito importantes para colmatar a quebra do britânico." Do
outro lado do Atlântico também têm chegado boas notícias: têm vindo dos Estados Unidos, do Canadá
e do Brasil mais pessoas para a região, registando estes mercados um crescimento na ordem dos
30%, embora o número de dormidas destes hóspedes fique aquém das dos britânicas, que
habitualmente ficam mais tempo. "Apesar de terem uma base relativamente exígua quando
comparada com os grandes mercados de procura no Algarve, hoje, e como crescem com uma
percentagem elevada, já são muito importantes para colmatar o decréscimo do mercado britânico." É,
por isso, com algum otimismo que João Fernandes olha para este ano, acreditando ser possível que
2019 seja de consolidação dos "bons resultados de 2018". "É bom lembrar que terminámos 2018 com
uma perda - em relação ao melhor ano de sempre, 2017 - no aeroporto de [Faro] de 0,5%. E que
crescemos mais de 4% em proveitos. É esse o caminho que queremos continuar neste ano: consolidar
o nível de procura mas crescer em valor, atenuando a sazonalidade e concorrendo para uma procura
que se espalhe mais a todo o território."
 
Ana Laranjeiro
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AHETA propõe que receitas da "Taxa Turística" sejam geridas em parceria com o setor
privado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/02/2019

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=720d3b15

 
A AHETA, associação representante dos interesses empresariais dos hotéis e empreendimentos
turísticos do Algarve, condena a introdução da "taxa turística" na região, considerando-a injusta e
desadequada das realidades turísticas regionais.
 
Para a AHETA, a introdução de uma taxa desta natureza, numa altura em que se vem verificando um
arrefecimento da procura, aliada a outras incertezas, como as consequências do Brexit, por exemplo,
traduzidas numa descida do mercado britânico de 8,5% em 2017 e 6,1% em 2018, "contribui para
transmitir uma sinal negativo junto dos mercados internacionais e, por essa via, acentuar ainda mais a
perda de competitividade face a outros destinos concorrentes".
 
Mesmo assim, a AHETA refere em comunicado que decidiu não se opor à introdução de mesma taxa,
desde que a receita arrecadada reverta para um "Fundo Específico Concelhio ou Regional", gerido em
parceria com o setor privado, cujas verbas sejam direcionadas para melhorar a atratividade do
destino, incluindo ações promocionais e estruturação e qualificação do produto turístico, bem como
para apoiar projetos de turismo sustentável e de recuperação e reabilitação de património histórico.
 
A AHETA defende ainda que as receitas resultantes da "Taxa Turística" devam reverter,
preferencialmente, para a realização de obras de construção, manutenção, requalificação de zonas
urbanas e turísticas carentes de planos de recuperação e benfeitorias de vária ordem em bens do
domínio público e privado dos diversos municípios da região.
 
Por outro lado, atendendo à importância da região como um todo para a atividade turística, conjugada
com o facto de cerca de 70 por cento das dormidas totais geradas na região se concentrarem em
apenas 3 (três) concelhos, (Albufeira, Loulé e Portimão), a AHETA, "no respeito pelo princípio da
subsidiariedade", aconselha que os montantes arrecadados pelos diversos municípios, na totalidade ou
em parte, possam refletir-se mais "equitativamente em todo o espaço regional".
 
A AHETA considera que é preciso evitar que a introdução da "Taxa Turística" possa contribuir para, no
contexto da oferta turística internacional, "altamente concorrencial e competitiva, beneficiar outros
destinos turísticos concorrentes onde esta taxa não é aplicada nem é previsível que o venha ser nos
curto e médio prazos".
 
11-02-2019
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Perda de rotas 
faz Algarve tremer 
Sofia Martins Santos 
sofia.santos@sol.pt  

Com o número de tu-
ristas britânicos a cair, 
Aeroporto de Faro re-
força negociações para 
substituir companhias. 

Como turismo a suportar as con-
tas públicas, ganham sempre es-
pecial importância as perspetivas 
que são feitas. A Associação dos 
Hotéis e Empreendimentos Turís-
ticos do Algarve (AHETA) já esti-
mou como deverá ser este ano e a 
aviação é uma questão que levan-
ta problemas. «Para 2019, as pre-
visões apontam para um au-
mento do volume de negócios 
na ordem dos 2 por cento, ten-
do os preços subido 1,5 por cen-
to em média. A situação finan-
ceira das empresas deverá 
manter-se nos níveis de 2018, 
enquanto os resultados líqui-
dos deverão melhorar ligeira-
mente», diz a associação. No en-
tanto, é dado destaque às quedas 
e à necessidade de pôr os merca-
dos internacionais debaixo de  

olho. «Realce para as quedas de 
6 por cento do principal mer-
cado fornecedor de turistas, o 
Reino Unido, assim como dos 
mercados Irlandês (-8,5%) e ho-
landês (-3,5%). O mercado fran-
cês assumiu-se, definitivamen-
te, como o 6° mais importante 
da região com um share de 
4,9% das dormidas totais». 

E se, por um lado, muitos apon-
tam o dedo ao Brexit, há quem 
sublinhe que é urgente olhar para 
o abandono do investimento em 
matéria de ligações aéreas. Desde 
que o descida do mercado britâ-
nico começou a dar nas vistas que 
se multiplicaram análises e aler-
tas. A Associação da Hotelaria de 
Portugal (AHP), por exemplo, des-
tacou que, «relativamente ao 
Reino Unido, que é o nosso 
principal mercado em dormi-
das, hóspedes e receitas, há di-
versos fatores que têm sido 
apontados. O Brexit e a conse-
quente quebra da libra face ao 
euro; rotas que não foram re-
postas após a falência de com-
panhias aéreas como a Mo- 

narch, a Air Berlin ou a Niki, 
com mais impacto na Madeira 
e no Algarve; e o ressurgimen-
to da concorrência de destinos 
como a Turquia, a Tunísia ou o 
Egito». 

Agora, o Algarve vê-se ainda a 
braços com as consequências da 
falência da Germania e tem esta-
do a intensificar esforços para re-
solver a questão. Para a Associa-
ção Turismo do Algarve (ATA), a 
falência desta companhia é 
«mais uma notícia que não 
queríamos ter recebido, espe-
cialmente tendo em conta que 
a Alemanha é um dos princi-
pais mercados tradicionais do 
Algarve. Esta falência impli-
ca a perda de 4 rotas para o 
destino». No entender da asso-
ciação, esta situação poderá re-
presentar uma «diminuição de 
aproximadamente 5% face ao 
número total de passageiros 
que aterram no aeroporto de 
Faro». A ATA, o Aeroporto de 
Faro e o Turismo de Portugal 
têm estado a reforçar negocia-
ções com outras companhias. 

Falência da companhia aérea Germania veio pressionar ainda mais o destino 
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COMÉRC INTERNAMNAÉ, 

Travão 
nas exportações 
agrava défice da 
balança comercial 
Compra de bens ao estrangeiro acelerou 
mais do que as vendas em 2018. Só os 
números do turismo podem virar a balança. Défice da balança comercial subiu 18% face a 2017. FOTO: PEDRO GRANADEIRO/Cd 

—ANA SANLEZ 
ana.sanlez@dinheirovivo.pt  

Dezembro já ia a meio quando os 
estivadores puseram fim à greve 
que transformou o porto de Setú-
bal num megaparque de estaciona-
mento. Foi o suficiente para que as 
exportações do último mês do ano 
pegassem de empurrão. O efeito 
Autoeuropa foi decisivo para que 
as vendas ao exterior acelerassem 
7,3% em dezembro. Segundo os 
dados do INE publicados ontem, a 
venda de "automóveis para trans- 

porte de passageiros" disparou 
quase 27% em dezembro. A mes-
ma paralisação tinha causado uma 
quebra nas vendas de 7% em no-
vembro. 

Ainda assim, o saldo da balança 
comercial fechou o ano no verme-
lho, já que as compras ao estrangei-
ro aumentaram 7,5% em dezem-
bro. Aqui também foi a aquisição 
de material de transporte que fez a 
diferença, com uma subida de 22%. 

No total, a diferença entre as 
compras e as vendas de bens em 
dezembro foi de 1615 milhões de  

euros, com sinal negativo. O INE 
lembra que, no entanto, "estas 
evoluções podem refletir efeitos de 
calendário, dado que dezembro de 
2018 teve mais dois dias úteis que 
dezembro de 2017". 

Mas não foi só em dezembro 
que Portugal saiu a perder: feitas as 
contas ao ano, o défice da balança 
comercial de bens acentuou-se em 
2,7 mil milhões de euros face a 
2017, para um total que ultrapassa 
os 17 mil milhões de euros. Nos 12 
meses de 2018, as exportações au-
mentaram 5,3% enquanto as im- 

portações deram um salto de 8%. 
O ano que passou foi o terceiro 

consecutivo em que as exporta-
ções aumentaram menos que as 
importações. O défice da balança 
comercial disparou 18% em com-
paração com 2017. Face a 2016 o 
aumento foi de 50%. Desde 2010 
que a diferença entre o valor das 
compras e das vendas ao estran-
geiro não era tão acentuada. Nes-
se ano, o défice foi superior a 21 
mil milhões de euros. 

No que toca a destinos, Espanha 
continuou a ser o principal cliente  

dos produtos nacionais, mas foi 
para Itália que as vendas dispara-
ram. Roma recebeu 243 milhões de 
euros em produtos nacionais em 
dezembro, mais 43% face ao mes-
mo mês do ano anterior. Foi o 
quinto maior destino das vendas ao 
estrangeiro. Destacaram-se tam-
bém os envios de bens para o Rei-
no Unido, com um aumento de 
29%, e para a Alemanha, que cres-
ceu 18,6%. 

Os números finais da balança co-
mercial só vão ficar fechados quan-
do forem publicadas as exporta-
ções e importações de serviços, 
que incluem o excedente do turis-
mo, setor que tem puxado pela 
economia. 

Um estudo publicado pelo Ban-
co de Portugal em dezembro esti-
mava que as exportações de turis-
mo atingissem os 16,8 mil milhões 
de euros em 2018, o equivalente a 
8,4% do PIB. Em 2017, as exporta-
ções totais de serviços ultrapassa-
ram ligeiramente os 30 mil mi-
lhões de euros, com o turismo a 
contribuir com 15,1 mil milhões, 
naquele que foi, até então, o maior 
valor de sempre. Nesse ano, o ex-
cedente da rubrica viagens e turis-
mo aumentou mais de dois mil 
milhões de euros, tendo-se fixado 
em quase 11 mil milhões. 
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Machado não defende 
turismo “municipalizado”

TURISMO “É um erro disper-
sar as competências de pro-
moção turísticas pelas Comu-
nidades Intermunicipais. O
modelo das Entidades Regio-
nais tem conseguido resulta-
dos notáveis”. A opinião é de
Pedro Machado, presidente da
Turismo Centro de Portugal
(TCP) sobre o processo de des-
centralização que está em
curso. Aliás, Pedro Machado
entende mesmo que a expe-
riência que se tem vivido na
região Centro pode ser um
exemplo a olhar pelas outras
regiões onde a articulação en-
tre as entidades regionais de
turismo e os municípios não
funciona tão bem. No Centro,
explica Pedro Machado, foi
criada uma matriz e o plano de
marketing foi articulado com
a CCDR Centro e foi mesmo
levado ao Conselho Regional.
Uma articulação que, admite,
não se passará no resto do país.

Se a descentralização avan-
çar nos moldes previstos, Pe-
dro Machado admite que as
entidades regionais se ocupem
mais dos “grandes eventos”
bem como da “estruturação
dos produtos” e da promoção
internacional, mas mesmo as-
sim há riscos. “As Aldeias do
Xisto, as Aldeias Históricas.
Qual é a CIM que promove?”,
pergunta, recordando que há
vários produtos que abarcam
mais do que uma CIM (é o caso
ainda do turismo católico e ju-

daico, das invasões francesas
e que essa descentralização po-
derá conduzir a uma “descon-
tinuidade” na promoção.

As entidades regionais po-
dem assumir maiores preocu-
pações com o planeamento
global mas depois haverá rit-
mos diferentes, consoante as
CIM, o que para o dirigentepo-
derá não ser benéfico.

O presidente da TCP falou
deste tema, num almoço que
promoveu com a Comunica-
ção Social durante o qual des-
tacou os números do sector de
2018 e adiantou os principais
eventos a realizar neste ano.
“Os resultados dos últimos
anos não poderiam ser mais
favoráveis. O crescimento da
procura do Centro de Portugal
tem sido verdadeiramente no-
tável2, disse Pedro Machado.

Sobre os eventos em agenda,
além da forte aposta na BTL,
em Março, destacou o Rally de
Portugal (30 Maio a 2 Junho),
a  Maratona da Europa, em
Aveiro (28 Abril), o Campeo-
nato do Mundo de Trail, em
Miranda do Corvo (6 a 9 Ju-
nho) e ainda cinco  provas de
ciclismo no Calendário Inter-
nacional, mas também provas
internacionais de Surf, uma
Taça Europeia de Clubes de
Futebol de Praia ( Nazaré), o
Rugby de praia na Figueira da
Foz, uma Taça do Mundo de
Parapente em Manteigas, entre
outros. JLC |

Pedro Machado usou da palavra no restaurante Refeito

DIÁRIO DE COIMBRA
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APAVT pede medidas urgentes para resolver inoperacionalidade do aeroporto da
Madeira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/02/2019

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=813318cf

 
A recente falência da companhia aérea Germania Airlines, que surge no seguimento da falências de
outras transportadoras aéreas, assim como a crescente inoperacionalidade do aeroporto da Madeira
estão a preocupar a APAVT
 
A recente falência da companhia aérea Germania Airlines, que surge no seguimento da falências de
outras transportadoras aéreas, assim como a crescente inoperacionalidade do aeroporto da Madeira
estão a preocupar a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT).
 
A associação emitiu esta segunda-feira, dia 11, um comunicado de imprensa onde afirma que a
falência da Germania "constitui mais um golpe no Turismo da Madeira, já demasiado exposto pela
crescente inoperacionalidade do aeroporto do Funchal, infraestrutura determinante para a rápida
substituição do tráfego afetado por estas situações".
 
"Não deixa de ser irónico que, quando a IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) continua
a exigir do nosso setor cada vez mais garantias, e a impor crescentes restrições à atividade, sejam os
seus próprios associados a anunciar, uns atrás de outros, falências que deixam os consumidores sem
solução, e os destinos e todos os seus stakeholders afetados", afirma o presidente da APAVT, Pedro
Costa Ferreira.
 
Sobre a Madeira, o presidente da APAVT pede ao Governo e todas as autoridades competentes que
tomem "decisões urgentes com vista à adoção de políticas e investimentos que permitam solucionar a
recente inoperacionalidade do aeroporto Cristiano Ronaldo".
 
"Num destino cuja economia depende em mais de 26% do Turismo, é incompreensível e inaceitável
que não se faça nada para resolver este problema. A substituição do tráfego transportado por estas
transportadoras que faliram, bem como o desenvolvimento de novas ligações, está absolutamente
dependente da operacionalidade do aeroporto. E o mesmo se passa relativamente ao transporte dos
próprios residentes , refere Costa Ferreira.
 
2019-02-11 11:49:01+00:00
 
Publituris
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Estação Náutica do Baixo Guadiana juntou parceiros para afinar estratégia e plano de
ação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/02/2019

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f287f9b5

 
Consciente de que o turismo se tem vindo a afirmar, de forma
continuada, como sector prioritário para Portugal, e reconhecendo a valia dos
recursos e potencialidades que o país apresenta em matéria de turismo náutico, a
Fórum Oceano lançou um projeto tendo em vista o desenvolvimento, promoção e
certificação de Estações Náuticas, que constituem uma rede de oferta turística náutica
de qualidade, organizada a partir da valorização integrada dos recursos náuticos
de um território e da sua promoção e divulgação. Para além disso, devem agregar
entidades locais e regionais identificadas com um território, nomeadamente marinas
e portos de recreio, clubes náuticos, administrações locais, entidades regionais
e locais de turismo, operadores marítimo-turísticos, estabelecimentos hoteleiros
e de restauração, entre outros, que devem constituir um modelo inovador de diversificação
da oferta turística, do combate à sazonalidade, do aumento do gasto por visitante,
da imagem de referência e qualidade e da promoção conjunta ao nível nacional e internacional.
 
A iniciativa beneficiou do enquadramento fornecido pela
FEDETON - Federação Europeia de Destinos Náuticos, gestora da rede
internacional das Estações Náuticas, e a Associação Naval do Guadiana foi uma
das entidades portuguesas contatadas pela Fórum Oceano com vista ao nascimento
da Estação Náutica do Baixo Guadiana (ENBG), a quem foi entregue o certificado
no dia 16 de novembro do ano transato, tendo como principais parceiros os quatro
municípios portugueses do Guadiana, designadamente Vila Real de Santo António,
Castro Marim, Alcoutim e Mértola, assim como o Ayuntamiento de Ayamonte e a
Região de Turismo do Algarve. E a missão é clara, a criação de uma nova forma
de descobrir o levante algarvio, combinando desporto e atividades complementares
sempre em contato com o rio, o mar e a natureza. Atividades como a vela,
kitesurf, windsurf, padel surf, wakeboard, ski aquático, jet ski, parasailing,
canoagem, snorkeling, mergulho, quads, paintball, aluguer de embarcações,
excursões marinhas, pesca e a manutenção, reparação e parqueamento de
embarcações.
 
Todas estas atividades são combinadas com serviços
complementares como o alojamento, a gastronomia local, o cicloturismo ou o
pedestrianismo, contribuindo para uma experiência única. A ideia, então, é
otimizar as infraestruturas já existentes no território para se dinamizarem
novos mercados, o que pode acontecer com a introdução da vertente náutica no
Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António e a criação de um Centro de
Alto Rendimento de Vela e Canoagem. O Rio Guadiana, a Baia de Monte Gordo e o
início da Ria Formosa são, por isso, um cenário ideal para os amantes da
náutica e dos desportos aquáticos, enquadrando-se as 50 milhas navegáveis 365
dias por ano do Rio Guadiana com o litoral atlântico de areia fina e águas
cristalinas. "O vasto território que esta estação alberga e as suas condições
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naturais merecem que ele seja trabalhado de uma forma mais eficaz e que conduza
a resultados muito melhores do que os alcançados até à data", defendeu Luís
Madeira, presidente da Associação Naval do Guadiana, durante o primeiro
Conselho da ENBG.
 
Longe vão os tempos em que toda esta zona vivia da indústria
conserveira, agora é o turismo que pode alavancar a economia local, mas Luís
Madeira frisou que esta Estação Náutica será aquilo que os parceiros aderentes
desejem que ela seja. "O êxito depende do empenho de todos, porque falta uma
oferta integrada e de qualidade. A Associação Naval do Guadiana assumiu a
iniciativa de avançar com este projeto, bem como os custos inerentes, mas tudo
isto só foi possível porque a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António
disponibilizou, desde o primeiro momento, um quadro para trabalhar a tempo
inteiro neste processo. Julgo que estamos um passo à frente das outras Estações
Náuticas que foram certificadas em Portugal, mas o futuro está dependente do
empenho dos municípios e dos parceiros", voltou a frisar o dirigente
associativo.
 
O projeto foi, como referido, prontamente abraçado pelo
Município de Vila Real de Santo António, por ser "importante para todo o
território do Baixo Guadiana", salientou a edil Conceição Cabrita, lembrando
que ainda no dia anterior tinha reaberto o antigo Hotel Guadiana e mais
projetos hoteleiros estão em andamento. "Este projeto é mais uma valência para
valorizar todas as potencialidades em redor do Rio Guadiana e irá contribuir
para a redução da sazonalidade", manifestou a autarca vila-realense, antes de
passar a palavra a João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve,
um dos parceiros institucionais da ENBG. "É um conceito de integração da oferta
com critérios de qualidade, que vai desde o alojamento à capacidade de
construção naval, passando pela cultura e desporto, e que é claramente
conciliável com a estratégia definida pela Região de Turismo do Algarve para a
diversificação da oferta deste destino. Para além dos atrativos principais do
 Sol e Mar ,  Golfe  e  Turismo Residencial , que já estão consolidados, há que
criar oportunidades para captar outros visitantes", defende João Fernandes.
 
O Presidente da Região de Turismo do Algarve destaca,
igualmente, o facto desta aposta na náutica beneficiar também o interior da
região, ou seja, concorre para uma maior coesão territorial. "Já foi feito um
trabalho interessante pela Associação Naval do Guadiana no que toca à oferta
existente, mas é importante também analisar qual o seu desempenho, até porque,
por vezes, temos dificuldade em aferir qual o número de embarcações, a sua
nacionalidade, o tempo de permanência, o gasto médio. Há que conhecer de uma
forma mais profissional quem nos procura, para depois conseguirmos dar uma
resposta à altura da exigência, mesmo do ponto de vista do marketing
promocional", frisou João Fernandes. "Existe uma multiplicidade de atividades
possíveis de desenvolver no Baixo Guadiana, não só na época baixa, mas também
para os mercados para os quais já existem acessibilidades aéreas e junto dos
quais o Algarve tem uma forte notoriedade".
 
Texto: Daniel Pina | Fotografia: Daniel Pina/Algarve
Informativo®
 
Consciente de que o turismo se tem vindo a afirmar, de forma
continuada, como sector prioritário para Portugal, e reconhecendo a valia dos
recursos e potencialidades que o país apresenta em matéria de turismo náutico, a
Fórum Oceano lançou um projeto tendo em vista o desenvolvimento, promoção e
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certificação de Estações Náuticas, que constituem uma rede de oferta turística náutica
de qualidade, organizada a partir da valorização integrada dos recursos náuticos
de um território e da sua promoção e divulgação. Para além disso, devem agregar
entidades locais e regionais identificadas com um território, nomeadamente marinas
e portos de recreio, clubes náuticos, administrações locais, entidades regionais
e locais de turismo, operadores marítimo-turísticos, estabelecimentos hoteleiros
e de restauração, entre outros, que devem constituir um modelo inovador de diversificação
da oferta turística, do combate à sazonalidade, do aumento do gasto por visitante,
da imagem de referência e qualidade e da promoção conjunta ao nível nacional e internacional.
 
A iniciativa beneficiou do enquadramento fornecido pela
FEDETON - Federação Europeia de Destinos Náuticos, gestora da rede
internacional das Estações Náuticas, e a Associação Naval do Guadiana foi uma
das entidades portuguesas contatadas pela Fórum Oceano com vista ao nascimento
da Estação Náutica do Baixo Guadiana (ENBG), a quem foi entregue o certificado
no dia 16 de novembro do ano transato, tendo como principais parceiros os quatro
municípios portugueses do Guadiana, designadamente Vila Real de Santo António,
Castro Marim, Alcoutim e Mértola, assim como o Ayuntamiento de Ayamonte e a
Região de Turismo do Algarve. E a missão é clara, a criação de uma nova forma
de descobrir o levante algarvio, combinando desporto e atividades complementares
sempre em contato com o rio, o mar e a natureza. Atividades como a vela,
kitesurf, windsurf, padel surf, wakeboard, ski aquático, jet ski, parasailing,
canoagem, snorkeling, mergulho, quads, paintball, aluguer de embarcações,
excursões marinhas, pesca e a manutenção, reparação e parqueamento de
embarcações.
 
Todas estas atividades são combinadas com serviços
complementares como o alojamento, a gastronomia local, o cicloturismo ou o
pedestrianismo, contribuindo para uma experiência única. A ideia, então, é
otimizar as infraestruturas já existentes no território para se dinamizarem
novos mercados, o que pode acontecer com a introdução da vertente náutica no
Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António e a criação de um Centro de
Alto Rendimento de Vela e Canoagem. O Rio Guadiana, a Baia de Monte Gordo e o
início da Ria Formosa são, por isso, um cenário ideal para os amantes da
náutica e dos desportos aquáticos, enquadrando-se as 50 milhas navegáveis 365
dias por ano do Rio Guadiana com o litoral atlântico de areia fina e águas
cristalinas. "O vasto território que esta estação alberga e as suas condições
naturais merecem que ele seja trabalhado de uma forma mais eficaz e que conduza
a resultados muito melhores do que os alcançados até à data", defendeu Luís
Madeira, presidente da Associação Naval do Guadiana, durante o primeiro
Conselho da ENBG.
 
Longe vão os tempos em que toda esta zona vivia da indústria
conserveira, agora é o turismo que pode alavancar a economia local, mas Luís
Madeira frisou que esta Estação Náutica será aquilo que os parceiros aderentes
desejem que ela seja. "O êxito depende do empenho de todos, porque falta uma
oferta integrada e de qualidade. A Associação Naval do Guadiana assumiu a
iniciativa de avançar com este projeto, bem como os custos inerentes, mas tudo
isto só foi possível porque a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António
disponibilizou, desde o primeiro momento, um quadro para trabalhar a tempo
inteiro neste processo. Julgo que estamos um passo à frente das outras Estações
Náuticas que foram certificadas em Portugal, mas o futuro está dependente do
empenho dos municípios e dos parceiros", voltou a frisar o dirigente
associativo.
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O projeto foi, como referido, prontamente abraçado pelo
Município de Vila Real de Santo António, por ser "importante para todo o
território do Baixo Guadiana", salientou a edil Conceição Cabrita, lembrando
que ainda no dia anterior tinha reaberto o antigo Hotel Guadiana e mais
projetos hoteleiros estão em andamento. "Este projeto é mais uma valência para
valorizar todas as potencialidades em redor do Rio Guadiana e irá contribuir
para a redução da sazonalidade", manifestou a autarca vila-realense, antes de
passar a palavra a João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve,
um dos parceiros institucionais da ENBG. "É um conceito de integração da oferta
com critérios de qualidade, que vai desde o alojamento à capacidade de
construção naval, passando pela cultura e desporto, e que é claramente
conciliável com a estratégia definida pela Região de Turismo do Algarve para a
diversificação da oferta deste destino. Para além dos atrativos principais do
 Sol e Mar ,  Golfe  e  Turismo Residencial , que já estão consolidados, há que
criar oportunidades para captar outros visitantes", defende João Fernandes.
 
O Presidente da Região de Turismo do Algarve destaca,
igualmente, o facto desta aposta na náutica beneficiar também o interior da
região, ou seja, concorre para uma maior coesão territorial. "Já foi feito um
trabalho interessante pela Associação Naval do Guadiana no que toca à oferta
existente, mas é importante também analisar qual o seu desempenho, até porque,
por vezes, temos dificuldade em aferir qual o número de embarcações, a sua
nacionalidade, o tempo de permanência, o gasto médio. Há que conhecer de uma
forma mais profissional quem nos procura, para depois conseguirmos dar uma
resposta à altura da exigência, mesmo do ponto de vista do marketing
promocional", frisou João Fernandes. "Existe uma multiplicidade de atividades
possíveis de desenvolver no Baixo Guadiana, não só na época baixa, mas também
para os mercados para os quais já existem acessibilidades aéreas e junto dos
quais o Algarve tem uma forte notoriedade".
 
Texto: Daniel Pina | Fotografia: Daniel Pina/Algarve
Informativo®
 
Daniel Pina
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Estudo estratégico defende o regresso 
de uma Região de Turismo do Oeste
Um estudo estratégico para o turismo do Oeste defende a criação de uma entidade promotora de cariz intermunicipal, no seio da 
OesteCIM. O documento, realizado pela consultora Design Thinkers, aponta falhas na comunicação da região enquanto destino turístico 
e defende a criação de eventos de exposição mediática internacional, a reprogramação da sinalética da região e a promoção de rotas 
temáticas.

Joel Ribeiro

jribeiro@gazetacaldas.com

Para dinamizar uma nova estra-
tégia para o turismo do Oeste, 
a Design Thinkers – empresa de 
consultoria direcionada para a 
inovação – defende a criação de 
uma entidade intermunicipal para 
a promoção do turismo. No estu-
do que divulgou na OesteCIM no 
passado dia 29 de Janeiro, defen-
de a criação e gestão da comuni-
cação de uma marca para o turis-
mo do Oeste. Teria também que 
gerir o processo de internaciona-
lização, promovendo eventos in-
ternacionais, a presença em feiras 
nos principais mercados emisso-
res de turistas, bem como parce-
rias com agências estrangeiras.
A esta entidade deveria ainda ca-
ber a gestão de projectos relacio-
nados com o turismo, assim como 
as candidaturas a fundos de fi-
nanciamento e sua gestão, e ain-
da a relação com Lisboa e com o 
Turismo do Centro.

COMUNICAR DE FORMA CLARA

A Design Thinkers começou a 
apresentação do seu estudo 
apontando falhas na forma como 
a região se promove online en-
quanto marca de destino turístico. 
Num exercício simples de pesqui-
sa no Google, a consultora confir-
mou a falta de foco na comunica-
ção da região enquanto destino.
Os resultados da pesquisa com a 
expressão “Oeste Portugal” de-
volve, naquele motor de bus-
ca, informação sobre localização 
geográfica e a marca institucio-
nal, mas não transmite um produ-
to turístico, nem a percepção do 
que a região tem para oferecer.
Quando a pesquisa se altera para 

“costa Oeste”, apenas os três pri-
meiros resultados levam realmen-
te para o Oeste. Os restantes re-
metem para a Costa Vicentina. 
Por comparação, este destino tu-
rístico da costa alentejana comu-
nica a sua oferta de forma directa 
e estruturada. Isto deve-se ao fac-
to de entidades públicas e priva-
das alinharam a sua comunicação 
depois de terem definido a praia 
e o road trip (viagem por estra-
da para visitar vários locais) como 
principais produtos.
O primeiro passo para o turismo 
do Oeste, então, é encontrar uma 
marca, definir aquilo que realmen-
te diferencia a região, para depois 
comunicar  essa marca a uma só 
voz, ao invés de cada município se 
promover apenas a si próprio. Essa 
comunicação deve envolver todas 
as entidades, públicas e privadas, 
nessa visão comum.
A empresa realça que deve ser 
aproveitada a proximidade com 
Lisboa, com três perspectivas di-
ferentes. É que a região pode cap-
tar o excedente de turistas que aí 
se deslocam, pode atrair os turis-
tas que procuram Lisboa, mostran-
do que num arco de proximidade 
têm outras experiências que po-
dem complementar a oferta da ca-
pital, e pode ainda ser um destino 
por excelência para os moradores 
da grande Lisboa para a pausa de 
fim-de-semana.
O facto de a região possuir muitos 
recursos em poucos quilómetros 
de distância, pode contribuir para 
transformar os turistas de um dia 
em turistas de fim-de-semana.

DEFINIR PÚBLICO ALVO

A definição de públicos alvo é um 
passo importante para direcionar 
essa comunicação. Esta foi outra 

falha que a empresa encontrou 
na elaboração do estudo, uma vez 
que não existe um turista tipo defi-
nido pelas autarquias. 
No entanto, a pesquisa da Design 
Thinkers permitiu estabelecer sete 
perfis principais: o turista religio-
so e histórico, a família portuguesa 
que vem passar o fim-de-semana, 
o surfista amador, a família vera-
neante que muitas vezes tem liga-
ção sentimental com a região, os 
amantes de natureza e aventura, 
os amantes da boa vida que pro-
curam gastronomia e vinhos, e o 
turista que está só um dia.
A partir destes perfis, é ago-
ra preciso perceber as dificulda-
des e as necessidades que cada 
tipo de turista sente na região, 
defende a empresa. É também 
necessário juntar toda a oferta 
turística que a região tem para 
oferecer, criar pacotes, comu-
nicá-los e gerar condições para 
que os empreendedores dinami-
zem negócios.
A Design Thinkers recolheu algu-
mas ideias junto dos empreen-
dedores que participaram nas 
sessões de workshops de em-
preendedorismo da OesteCIM e 
da AIRO. De entre estas ideias, 
destaque para a necessidade de 
construção de uma marca para o 
turismo do Oeste, a catalogação 
do património existente, a criação 
de App do Oeste que possa ajudar 
o turista a explorar o que a região 
tem para oferecer. Os empreen-
dedores focaram ainda a neces-
sidade de uniformizar a sinaléti-
ca em toda a região, de modo a 
que esta possa também direcio-
nar os turistas para o que pode 
visitar nas proximidades do local 
onde se encontra, e reclamaram 
mais cursos profissionais na área 
do turismo.

Pedro Janeiro, da Design Thinkers, 
adiantou que em relação ao pro-
grama de sinalética para a re-
gião, já existe a possibilidade de 
se iniciar um projecto piloto em 
2020.
A encerrar a apresentação, a em-

presa anunciou 30 ideias a ser 
implementadas até 2021, com al-
gumas já para este ano, como a 
catalogação das praias e do pa-
trimónio e o lançamento de uma 
aplicação móvel para a região di-
recionada aos turistas, que po-

derá até incluir programas de fi-
delização. Estas ideias incluem 
a realização de festas, como o 
Oktoberfest do Vinho, e a criação 
de diversos tipos de rotas - como 
de BTT, ou de peregrinação – e 
de packs turísticos temáticos. 

Plataforma de crowdfunding em perspectiva
No passado dia 29 de Janeiro a AIRO e a OesteCIM deram por encerrado um ciclo de workshops dedica-
dos ao empreendedorismo. Paulo Simões, primeiro secretário executivo da OesteCIM, anunciou que está 
em estudo a criação de uma plataforma de crowdfunding para dar apoio aos empreendedores da região.
Neste ciclo foram efectuadas 48 acções e três concursos de negócios, que envolveram 72 empreendedo-
res, envolvendo cerca de mil pessoas. Jorge Barosa, director da AIRO, destacou que os cinco vencedores 
dos concursos de empreendedorismo “constituíram empresa e estão a trabalhar”. Actualmente está já a 
decorrer a iniciativa do empreendedorismo nas escolas com cerca de 7000 alunos.
Paulo Simões destacou a dinâmica que estas iniciativas estão a ter na comunidade da região, mas alertou 
para a necessidade de dar o passo seguinte para que estas ideias que surgem tenham condições para re-
sultar, de facto, em empresas estáveis.
“Estamos a pensar constituir uma plataforma de crowdfunding”, anunciou, acrescentando que é preciso 
juntar empreendedores com parceiros interessados em investir nesses negócios “porque a taxa de mor-

talidade sobre os concursos de empreendedorismo é elevada”.  J.R.

Joana Pinto Luz apresentou o estudo da Design Thinkers foi feita num workshop de empreendedorismo realizado na sede da OesteCIM
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Francisco Antunes - o caldense 
que fundou uma construtora 
de sucesso na América

O caldense Francisco Antunes (ou Frank Antunes nos Estados 
Unidos) tinha 21 anos quando fugiu de um navio para entrar em 
terras americanas como ilegal. Aí, anos mais tarde, viria a fundar 
uma construtora de sucesso. Antes de emigrar para a América, ha-
via estado embarcado, a viajar pela Europa e África, já depois de 
ter sido mobilizado para a tropa na Índia.  Pág. 4 e 5

Assembleia de Freguesia da Foz do Arelho 

reuniu para decidir o que já estava decidido
O pagamento de uma dívida de 
4000 euros a Filipe Mateus por 
uma auditoria feita às transferên-
cias de contas entre a associação 
e a Junta da Foz do Arelho foi o 
tema em discussão numa inusita-
da Assembleia de Freguesia, reali-
zada a 1 de Fevereiro, que acabou 
por decidir – por unanimidade - 
que se saldasse a dívida.   Pág. 16

Um estudo estratégico realizado 
pela consultora Design Thinkers 
para o turismo do Oeste defende 
a criação de uma entidade promo-
tora de cariz intermunicipal, no seio 
da OesteCIM, reatando a tradição 

existente desde os anos 70 do sé-
culo passado. 
São apontadas graves deficiências 
ao actual modelo de promoção do 
destino turístico do Oeste herdado 
do período da troika, e defende-

-se simultaneamente a criação de 
eventos de exposição mediática in-
ternacional, a reprogramação da si-
nalética da região e a promoção de 
rotas temáticas.
A esta entidade deveria ainda ca-

ber directamente a gestão de pro-
jectos relacionados com o turismo, 
assim como as candidaturas a fun-
dos de financiamento e sua gestão, 
e ainda a relação com Lisboa e com 
o Turismo do Centro.  Pág. 10

Estudo defende o regresso da Região de Turismo do Oeste

Acórdão do Supremo 

obriga Câmara de 

Óbidos a pagar quase 

800 mil euros no 

processo do Pingo Doce

O Supremo Tribunal de Justiça considerou “improcedente” o recur-
so interposto pela autarquia de Óbidos relativamente ao processo 
da compra e venda de terrenos, no caso que ficou conhecido como 
o do Pingo Doce e fixou em 520 mil euros mais juros, que totaliza 
quase 800 mil euros, o valor a pagar aos antigos proprietários. Estes 
tinham pedido inicialmente 1,2 milhões de euros de indemnização, 
mas o Tribunal das Caldas decidiu-se que deveria ser 1,02 milhões, 
montante que depois de vários recursos interpostos pela Câmara 
acabou por ser fixado agora em quase 800 mil euros.  Pág. 17

Ministro do Ambiente disponível 
para as câmaras assumirem dragagem 
permanente da Lagoa de Óbidos

O Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, mostrou estar dis-
ponível para que, após a segunda fase das dragagens na Lagoa 
de Óbidos, os municípios das Caldas e de Óbidos comprem uma 

draga, com o apoio financeiro do Estado, para manter uma intervenção 

permanente naquele sistema lagunar. O governante esteve na Foz do 
Arelho a 5 de Fevereiro para lançar o concurso para as dragagens nos 
braços da Barrosa e do Bom Sucesso.   Pág. 2
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Á ELEIÇÕES 

NOVO PRESIDENTE QUER REERGUER 
TURISMO DO NORTE 
O novo presidente da Turis-
mo do Porto e Norte de 
Portugal (TPNP) disse 
ser "hora de reerguer 
e de deixar de falar 
do passado", prome-
tendo "trabalhar em 
conjunto", "no presen-
te e futuro" da região. 
Luis Pedro Martins acres-
centou que vai "unir esforços 
em nome da marca Porto e Nor- 
te" e "privilegiar os programas transver-
sais ao território", apontando os exem-
plos dos Caminhos de Santiago e do 
projeto da estrada EN2. 

O atual presidente da TPNP to-
mou posse para um manda-

to cuja duração são cinco 
anos. 
As eleições foram an-
tecipadas na sequência 
da detenção, em outu-
bro, e prisão preventiva 

do anterior presidente 
da TPNP, Meichior Mo-

reira, no âmbito de uma in- 
vestigação da Policia Judiciária. 

Meichior Moreira está em prisão pre-
ventiva por causa de uma alegada vi-
ciação de procedimentos de contrata-
ção pública. 
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Ex-presidente da Turismo Porto vai recorrer de manutenção de prisão preventiva
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/02/2019

Meio: Açoriano Oriental Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=77fa5554

 
2019-02-09T02:12:00+0000
 
Ex-presidente da Turismo Porto vai recorrer de manutenção de prisão preventiva
 
Lusa/Ao online
 
Nacional
 
9 de Fev de 2019, 01:12
 
A defesa do ex-presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Melchior Moreira, vai
interpor recurso à manutenção de prisão preventiva que foi declarada pela juíza, disse esta sexta feira
à Lusa fonte ligada ao processo.
 
Melchior Moreira foi detido a 18 de outubro de 2018 pela Polícia Judiciária e está a aguardar
julgamento em prisão preventiva há mais de três meses no âmbito da investigação designada por
Operação Éter.
 
A defesa do ex-presidente da TPNP tinha requerido, a 21 de janeiro, "apresentações periódicas" em
substituição da prisão preventiva aplicada, com o argumento de que o arguido deixou de ter qualquer
ligação à TPNP, porque aquela entidade de turismo tinha ganhado a 18 de janeiro um novo presidente,
após eleições antecipadas.
 
Fonte ligada ao processo adiantou à Lusa que o requerimento da defesa de Melchior Moreira não foi
aceite e que ia recorrer da decisão judicial.
 
Melchior Moreira foi destituído da função de presidente da Comissão Executiva da TPNP e está em
prisão preventiva desde que foi detido a 18 de outubro do ano passado no âmbito da Operação Éter,
uma investigação que ainda está em curso e que está a investigar uma alegada viciação de
procedimentos de contratação pública.
 
A defesa recebeu uma notificação sobre a decisão da juíza na manutenção da prisão preventiva de
Melchior Moreira e, por isso, vai recorrer da decisão interpondo um recurso.
 
Melchior Moreira tinha sido reeleito para a função de presidente da TPNP a 04 de junho de 2018 e era
o seu quinto e último mandato na TPNP, depois de ter arrecadado com 98,36% dos votos para um
cargo que exercia desde 2008.
 
No dia 18 de janeiro deste ano, em eleições antecipadas, Luís Pedro Martins, 50 anos, ex-diretor
executivo da Torre dos Clérigos do Porto e licenciado em 'design' pela Escola Superior de Artes e
Design em 1995, passou a ser o sucessor de Melchior Moreira, tendo tomado posse esta terça-feira,
dia 05 de fevereiro.
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Acidente na praia Maria Luísa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fb64b5eb-a9cc-4af6-b1b4-

f4d6346e250f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
10 anos depois da queda de uma falésia que matou 5 pessoas na praia Maria Luísa, o Estado vai ser
julgado. O julgamento está marcado para o dia 15 de março no Tribunal Administrativo e Fiscal de
Loulé.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2019-02-08 19:30
 TVI 24 - Notícias , 2019-02-09 10:30
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O investimento de 17,5 milhões que foi adiado para o porto de Portimão Iria permitir a receçao 
de navios cruzeiros até 272 metros (em vez dos atuais navios de 215 metros), Já em 2020 

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO PREVISTAS PARA 2019 NOVAMENTE ADIADAS 

Região perde milhões 

por ter um porto pequeno 
O Algarve está a perder milhares de passageiros e milhões de euros por ano por não ter um porto 

de cruzeiros capaz de acolher navios de grandes dimensões. Neste caso, o tamanho importa e as obras 

que deveriam arrancar este ano em Portimão iriam permitir receber cruzeiros até 272 metros, em vez 

dos atuais navios de cerca de 215 metros. No entanto, a requalificação do único terminal de cruzeiros 

da região foi adiada. É caso para dizer que o Algarve fica a ver navios... outra vez! 

> NUNO COUTO 

O Algarve está a ficar para 
trás num dos segmentos turís-
ticos que mais tem crescido em 
Portugal e em todo o mundo. 
Há mais de uma década que 
ás obras de requalificação do 
porto de Portimão - onde está 
o único terminal de cruzeiros 
da região - são consideradas 
fundamentais para permitir re-
ceber navios de maior dimen-
são e, por sua vez, com maior 
capacidade de passageiros. 

Os números a que o JORNAL 
DO ALGARVE teve acesso dão 
bem conta dos milhares de 
passageiros - e dos milhões de 
euros - que a principal região 
turística do país está a perder 
a cada ano que passa. As con-
tas são fáceis de fazer: em 
2018, o terminal de cruzeiros 
de Lisboa recebeu mais de 577 
mil passageiros (cerca de 300 
navios), o Funchal recebeu per-
to de 538 mil passageiros (283 
navios) e até o novo terminal 
de Leixões, inaugurado há três 
anos, recebeu mais de 117 mil 
passageiros (101 navios). 

Já Portimão, que recebe 
cruzeiros desde 2007, ficou 
abaixo dos 37 mil passageiros 
em 2018 (66 navios), o que, 
mesmo assim, representou um 
crescimento homólogo de 23%, 
embora esta subida tenha si-
do um reflexo do retomar da li-
gação entre o porto de Porti-
mão e a Região Autónoma da 
Madeira. 

E estes números só não dis-
param, à semelhança do que 
está a acontecer nos outros 
terminais de cruzeiros nacio-
nais, porque o porto de Porti-
mão não está preparado para 
receber navios de grandes di-
mensões. 

Requalificação do porto 
novamente adiada 

O início da requalificação do 
porto algarvio, que estava pre-
visto para junho de 2019, com 

Lisboa " - 
Funchal (Madeira) - 
Leixões 
Portimão  

um prazo de conclusão fixado 
em outubro de 2020, foi nova-
mente adiado. A ministra do 
Mar, Ana Paula Vitorino, reco-
nheceu recentemente, em res-
posta a José Carlos Barros, de-
putado do PSD eleito pelo Al-
garve, um "deslizar dos pra-
zos", explicando que "surgiram 
aspetos mais complexos liga-
dos à arqueologia" no decurso 
do processo de avaliação de 
impacte ambiental, o que leva 
à "necessidade de elaboração 
de estudos adicionais" e a um 
"deslizar dos prazos" para o 
lançamento da empreitada. 

Porém, para José Carlos 
Barros, "este é mais um lamen-
tável exemplo de investimento 
público anunciado para o Algar-
ve nesta legislatura e que não 
será concretizado", numa obra 
de "particular importância es-
tratégica para o turismo e a 
economia da região". 

Quem também não está sa-
tisfeita com este adiamento 
das obras é a.presidente da Cã-
mara de Portimão, Isilsa Go-
mes, que há anos anda a rei-
vindicar este investimento no 
porto de cruzeiros. Em decla-
rações esta semana ao JOR-
NAL DO ALGARVE, a autarca diz  

que o derrapar dos prazos "é 
uma fonte de grande preocupa-
ção e indignação". 

Já a Administração dos Por-
tos de Sines e do Algarve (APS) 
não quer tecer comentários a 
propósito das declarações da 
ministra. Mas confirma ao JOR-
NAL DO ALGARVE que estas 
obras são essenciais para po-
tenciar a estratégia de desen-
volvimento do turismo de cru-
zeiros no Algarve. 

"As obras consistem no alar-
gamento do cais de acostagem 
e as dragagens no canal de 
acesso no porto de Portimão, 
sendo que o valor do investi-
mento estimado para a realiza-
ção das obras conforme cons-
ta do projeto de execução é da 
ordem dos 17,5 milhões de 
euros", adianta a APS, frisan-
do que este investimento irá 
melhorar as condições de 
acesso marítimo ao porto de 
Portimão, aprofundando o ca-
nal para uma cota de 10 me-
tros, contra os atuais 8,5 me-
tros, "permitindo assim o rece-
bimento de navios cruzeiros 
até um comprimento de 272 
metros, em vez dos atuais na-
vios de cerca de 215 metros". 

180 mil passageiros 
de cruzeiros em 2030 

A APS acentua ainda ao 
JORNAL DO ALGARVE que con-
sidera este investimento "um 
fator de decisiva importância 
para o desenvolvimento deste 
segmento de negócio na região 
do Algarve em geral, e no do 
porto de Portimão em particu- 

lar, uma vez que contribuirá 
para melhorar a oferta da in-
fraestrutura portuária às com-
panhias de navegação", que 
neste momento não escolhem 
o Algarve por ter um porto tão 
pequeno e um canal de nave-
gação pouco profundo. 

Depois das intervenções, e 
de acordo com as previsões do 
próprio Governo, o porto de 
Portimão deverá passar dos 
atuais 37 mil passageiros por 
ano pa-ra 180 mil em 2030, 
enquanto o número de esca-
las de navios poderá chegar 
aos 190 movimentos por ano, 
face aos 66 registados no ano 
passado. 

"Para se ter uma ideia, vai 
ser possível que navios com a 
capacidade de cerca de 2.500 
cruzeiristas possam confor-
tavelmente atracar no cais do 
porto de Portimão, em vez de 
ficarem fundeados ao largo 
da nossa cidade", referiu ao 
JORNAL DO ALGARVE Pedro 
Poucochinho, chefe da divisão 
de informação, comunicação 
e marca da Câmara de Porti-
mão, esperando que finalmen-
te sejam dados passos con-
cretos para aproveitar o po-
tencial do porto de Portimão, 
"eliminando os constrangimen-
tos que até agora impediram o 
seu desenvolvimento, aprovei-
tando-se o potencial da porta 
de entrada do Algarve ao seg-
mento turístico dos cruzeiros". 

O problema é que estas 
obras já foram noticiadas por 
diversas vezes mas nunca che-
garam a avançar. 

Número de passageiros 

de cruzeiros em 2018: 
577.603 (cerca de 300 navios) 
537.800 (283 navios) 
117.000 (101 navios) 
36.786 (66 navios) 
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"Está a pagar o justo pelo pecador", desabafa o presidente da caniara, Ruí André, 

111.Qntqndo que a ajuda ainda ndo esteja a chegar às vitimas 

Futsal feminino 

GDC Machados 
sagra-se tricampeão 
do Algarve 

P 19 

Amaro Antunes corre 

numa equipa de topo 

Ciclista algarvio quer 

brilhar no WorldTour 

1 'd 

Marcelo Rebelo de Sousa 

e António Costa presentes 

Misericórdias 
de todo o país 
rumam a Albufeira 

P 3 

Universidade 
do Algarve 
faz 40 anos 
e continua a crescer 

P4 

PS insiste em auditoria 
à empresa municipal 
de Faro 

o 

.Campanha de assmantes 
JORNAL"ALGARVE 

PAGUE a sua assinatura/Proponha 2 assinantes 

e ganhe 1 ano grátis! 
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OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO PREVISTAS PARA 2019 NOVAMENTE ADIADAS 

Região perde milhões 

por ter um porto pequeno 
O Algarve está a perder milhares de passageiros e milhões de euros por ano por não ter um porto de cruzeiros capaz de acolher navios 

de grandes dimensões. Neste caso, o tamanho importa e as obras que deveriam arrancar este ano em Portimão iriam permitir receber 

cruzeiros até 272 metros, em vez dos atuais navios de cerca de 215 metros. No entanto, a requalificação do único terminal de cruzeiros 

da região foi adiada. É caso para dizer que o Algarve fica a ver navios... outra vez!
E3 

CONTA SOLIDÁRIA SÓ CONSEGUIU 4 MIL EUROS DESDE O INCÊNDIO 
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