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Tribunal de Loulé: «não faz sentido 
obras em espaço devoluto» diz tutela
O Grupo Parlamentar do 
Partido Comunista Portu-
guês (PCP) deu, na sexta-
-feira, 13 de setembro, a co-
nhecer a resposta do gabi-
nete do Secretário de Esta-
do Adjunto e dos Assuntos 
Parlamentares, em relação 
ao «Inaceitável estado de 
abandono do piso térreo do 
Palácio da Justiça de Loulé», 
questão levantada pelo de-
putado comunista Paulo Sá, 
no final de julho.

Entende o governo, que 
as fotografias que acompa-

nhavam a pergunta do de-
putado Paulo Sá, «não se re-
ferem a espaços do tribunal, 
nem a espaços intervencio-
nados na sequência das in-
filtrações».

O espaço referido «res-
peita a metade do piso térreo 
que foi utilizado pelo Institu-
to dos Registos e Notariado 
(IRN) e que deixou de o ser, 
estando nesta data a aguar-
dar novo destino».

A tutela explica que «a 
outra ala do mesmo piso tér-
reo continua ocupada por 

serviços do IRN. Neste mo-
mento, estamos perante um 
espaço devoluto e não faria 
sentido realizar obras num 
momento em que ainda não 
foi decidida a nova afetação 
do mesmo». E informa ain-
da que «foi estudada a pos-
sibilidade de instalar o Tri-
bunal Administrativo e Fis-
cal (TAF) de Loulé na refe-
rida ala vazia do piso tér-
reo do Palácio de Justiça de 
Loulé, mas concluiu-se que 
o TAF careceria da totalida-
de da área deste piso. Já fo-

ram encetadas diligências no 
sentido de se encontrar um 
novo espaço para realojar 
os serviços do IRN que ali se 
mantêm, o que viabilizaria a 
reinstalação do TAF de Loulé 
na totalidade do piso térreo, 
mas até ao momento, ainda 
não foi encontrada uma res-
posta (foi contactada a Di-
reção-Geral do Tesouro e Fi-
nanças, a Câmara Municipal 
de Loulé e já foi publicitado 
um procedimento com vista 
ao arrendamento de um es-
paço mas sem resposta)».
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No âmbito de uma candidatura aprovada ao Fundo Ambien-
tal, ao programa JUNTAr+, submetida em maio e aprovada 
no mês agosto, a autarquia vai poder desenvolver o projeto  
Oficina Comunitária de S. Pedro. A iniciativa terá um apoio 
de 15902,00 euros e será apoiado em cerca de 80 por cen-
to. A ideia é  desenvolver um espaço colaborativo e de parti-
lha, onde as pessoas se reúnem para consertar objetos como 
por exemplo reparar eletrodomésticos e aparelhos mecâni-
cos, computadores, mobiliário, bicicletas, vestuário e calça-
do, com o apoio de voluntários e pessoal especializado.

O Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020, através 
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
(CCDR) do Algarve lançou o aviso nº ALG-18-2019-14, que 
visa a integração de jovens no mercado laboral, através do 
Programa de Estágios Profissionais na Administração Local 
(PEPAL), o qual abrangerá 113 jovens no Algarve. A medida 
destina-se a jovens desempregados até aos 30 anos, ou 35 
se portadores de deficiência ou com incapacidade, detento-
res de licenciatura, de cursos técnicos superiores profissio-
nais ou cursos tecnológicos de nível secundário e conta com 
1250.000,00 euros de financiamento.
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A Docapesca adjudicou a empreitada de reabilitação do edi-
fício da lota da Fuzeta, no concelho de Olhão, pelo valor de 
299200 euros e um prazo de execução de 130 dias, visando 
a melhoria das condições higio-sanitárias da infraestrutura 
e a valorização do pescado transacionado. A necessidade de 
requalificação desta lota foi identificada em estreita articu-
lação com a Câmara Municipal de Olhão e a intervenção re-
flete a intenção de otimização funcional das operações de 
escolha, acondicionamento, pesagem e expedição de pesca-
do segundo as mais recentes exigências no domínio da higie-
ne e segurança alimentar. Pretende-se respeitar a conceção 
arquitetónica e construtiva original. O projeto será cofinan-
ciado pelo Programa Operacional MAR2020.

No âmbito do Programa Nacional de Desporto para Todos 
(PNDpT), o Instituto Português do Desporto e Juventude 
(IPdJ) assinou, dia 10 de setembro, em Faro, 31 contratos-
-programa de apoio financeiro a associações e clubes des-
portivos do Algarve de base local, que irão promover ativi-
dades desportivas para todos em 20 modalidades diferen-
tes, envolvendo cerca de 20 mil praticantes, abrangendo 11 
concelhos. Trata-se de um investimento na ordem dos 251 
mil euros para apoio ao desenvolvimento desportivo de 
base local, dos quais o IPdJ disponibilizou 103 mil euros.

Algarve atinge o máximo de 
três milhões de dormidas em julho
O Instituto Nacional de Es-
tatística (INE) assinala um 
abrandamento no ritmo de 
crescimento da atividade de 
alojamento turístico, em Por-
tugal, em julho. Contudo, no 
Algarve os principais indica-
dores turísticos mensais fo-
ram positivos e o destino al-
cançou pela primeira vez a 
marca das três milhões de 
dormidas no mês de julho 
(+0,7 por cento do que em 
igual período do ano anterior).

Em julho, os estrangei-
ros voltaram a alavancar a 
atividade turística regional, 
realizando 2,147 milhões de 
dormidas (+1,4 por cento ou 
+28850 dormidas de não re-

sidentes), a que se somam 
856 mil dormidas de portu-
gueses, totalizando 3,003 
milhões de pernoitas.

Segundo o INE, o Algarve 
registou um terço das dormi-
das da hotelaria de Portugal 
nos primeiros sete meses do 
ano. «Relativamente ao seg-
mento da hotelaria, o Algarve 
representou 33,2 por cento 
das dormidas desde o início 
do ano, secundado pela Área 
Metropolitana de Lisboa, com 
uma quota de 25,5 por cen-
to», detalha o instituto.

Ao nível da região, este 
indicador apresenta uma 
evolução de 2,7 por cento, 
para 11,6 milhões de dormi-

das na hotelaria algarvia no 
período acumulado de ja-
neiro a julho. Analisando as 
dormidas acumuladas desde 
o início do ano nos estabele-
cimentos de alojamento tu-
rístico por município, cinco 
concelhos algarvios – Albu-
feira, Loulé, Portimão, Lagoa 
e Tavira – destacam-se entre 
os 10 maiores do país. 

Em relação aos hóspedes 
e aos proveitos, os resulta-
dos mensais do destino são 
ainda mais expressivos, com 
crescimentos de 5,3 por cen-
to no número de hóspedes, 
para 662 mil, e de 6,5 por 
cento nos proveitos totais, 
para 212,4 milhões de euros. 

Desde o início de 2019, a re-
gião algarvia acumula já 2,8 
milhões de hóspedes (+8,5 
por cento) e 644,6 milhões 
de euros de proveitos totais 
(+7,6 por cento).

No mês de julho, o Aero-
porto de Faro movimentou 
1,173 milhões de passagei-
ros, um aumento de 2,2 por 
cento face ao ano anterior, 
com destaque para os pas-
sageiros com origem e desti-
no no Reino Unido (+4,1 por 
cento) e na Irlanda (+6,1 por 
cento). Nos primeiros sete 
meses de 2019, o movimento 
de passageiros no Aeroporto 
de Faro cresceu 5,7 por cen-
to, para 5,1 milhões.




