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O Tribunal Central Administrativo Sul dá razão à empresa
preterida na adjudicação de duas campanhas de promoção
turísticas promovidas pela Associação de Turismo dos Açores
O T ribunal Central Administrativo Sul dá razão à empresa preterida na adjudicação de
duas campanhas de promoção turísticas promovidas pela Associação de T urismo dos
Açores

O Tribunal Central Administrativo Sul dá razão à empresa preterida na adjudicação de duas campanhas
de promoção turísticas promovidas pela Associação de Turismo dos Açores
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ASAE volta a fiscalizar esplanadas e manda encerrar sete
Em 248 inspeções, a ASAE encerrou esta segunda-feira sete esplanadas, duas lojas com
mais de 200 metros quadrados e mais dois restaurantes.

A ASAE fiscalizou esta segunda-feira 248 esplanadas e espaços comerciais em todo o país, numa ação
de “verificação do cumprimento dos requisitos legais”, com 28 brigadas envolvidas, 19 processos de
contraordenação instaurados e sete esplanadas encerradas.

“Como resultados operacionais desta ação, que envolveu 28 brigadas, regista-se a instauração de 19
processos de contraordenação, sendo 11 relacionados com as regras definidas no Decreto nº 6/2021,
de 3 de abril, por incumprimento das regras de funcionamento da atividade em esplanadas e ainda, oito
processos de contraordenação por infrações relacionadas com a atividade económica (licenciamento e
livro de reclamações)”, segundo o comunicado divulgado pela Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica (ASAE).

A ação de fiscalização Operação Esplanada Segura II, que decorreu de norte a sul do país, suspendeu
ainda a atividade de duas lojas no concelho do Porto, com áreas superiores a 200 metros quadrados, o
limite permitido na atual fase de reabertura de estabelecimentos com porta para a rua, segundo as
regras definidas pelo Governo para o desconfinamento.

Foi também “suspensa a atividade de dois estabelecimentos de restauração de bebidas, por estar a
admitir clientes no seu interior e encerradas sete esplanadas em estabelecimentos de restauração e
bebidas por incumprimento das regras de funcionamento das mesmas”.

No comunicado, a ASAE acrescenta que “continuará a desenvolver ações de fiscalização em prol da
defesa e da segurança dos consumidores e da sã e leal concorrência entre operadores económicos”.

Na semana passada a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) apelou em
comunicado à “responsabilidade dos clientes em restaurantes e cafés” para evitar um recuo no
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desconfinamento.

“Perante a euforia gerada em torno da reabertura das esplanadas, a APHORT lanc¸a um apelo a todos os
clientes para a necessidade urgente de manterem um comportamento responsa´vel no que diz respeito
ao cumprimento das medidas de higiene e seguranc¸a, nomeadamente o uso da ma´scara, em todos
os restaurantes e cafe´s, mesmo que em ambientes exteriores”, pediu.

No mesmo dia o Ministério da Administração Interna (MAI) defendeu um reforço da fiscalização nas
esplanadas e admitiu que estes espaços podem ser encerrados e os infratores responsabilizados em
caso de incumprimento das regras em vigor.
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Cultura e Mar entram para as prioridades do Plano de Resiliência
e recebem 500 milhões - Renascença
Ministro do Planeamento tem reuniões com os partidos nesta terça e quarta-feira. E
justifica à Renascença porque é que o Turismo não tem uma área prioritária.

A Cultura, com 243 milhões de euros, e o Mar, com cerca de 250 milhões, entram para as prioridades
do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), que o Governo começa a discutir nesta terça-feira com
os partidos. De acordo com o ministro do Planeamento, Nelson Souza, destas reuniões – que se
prolongam para quarta-feira – ainda podem surgir alterações ao documento, que será apresentado na
sexta-feira ao Presidente da República.

A nova versão do PRR decorre de dois tipos de alterações em relação ao documento inicial.

Por um lado, decorreu uma audição pública do documento durante a qual foram, segundo o ministro,
recebidos contributos de 1.700 entidades públicas e privadas. Ao mesmo tempo, foi decorrer o que
Nelson Souza chama de “cooperação com a Comissão Europeia” e que levou o Governo a “ajustar e
redimensionar as medidas”, de forma a ter sucesso nas negociações e um programa aprovado.

“No resultado destes dois processos, temos agora uma versão que esperamos seja a final e que
esperamos possa merecer a avaliação positiva quer da Comissão Europeia quer do Conselho Europeu”,
diz o ministro à Renascença.

Dessa “avaliação ponderada” resultou a inclusão da Cultura e do Mar nas “linhas prioritárias”, que são
lideradas pela Habitação e pela Saúde.

Para a Cultura vai “um valor significativo” de 243 milhões de euros, destinados a duas grandes
componentes: “uma ligada à digitalização e uma outra na recuperação e valorização do património
cultural”.

Cerca de 250 milhões de euros vão para a chamada Economia do Mar, onde se pretende “uma intensa
atividade de pesquisa e de utilização deste potencial, sempre ainda pouco explorado pelos nossos
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agentes económicos, através de um processo acelerado de investigação e de transferência desse
conhecimento para as atividades económicas”.

O ministro diz que também haverá verbas para “o apoio ao desenvolvimento da pesca e de outras
atividades ligadas ao mar.

“Estas são as duas novas grandes áreas que vão ter um lugar bastante significativo e relevante”, afirma
o ministro, admitindo que estes 500 milhões para a Cultura e para o Mar saem de outras áreas.

“Procedemos àquilo que se chama um redimensionamento, uma racionalização de custos em diversas
áreas e, a partir daí, fomos criativos o suficiente e sem eliminar, sem pôr em causa a viabilidade das
restantes medidas conseguimos encontrar financiamento que nos pudesse ajudar a incluir estas duas
áreas no PRR”, justifica Nelson Souza.

Apesar de falar numa versão final do PRR, Nelson Souza assume que “ainda não está completamente
fechado o quadro de negociações com a Comissão Europeia”.

“Ainda temos em aberto algumas ações destinadas a reforçar o apoio às empresas como preocupação
transversal”, acrescenta o ministro.

Uma das principais críticas ao PRR tem sido a excessiva estatização da distribuição de verbas. Para lhes
dar resposta, Nelson Souza diz ter esperança de que ainda apossam ser encontradas soluções para
medidas adicionais de apoio às empresas.

Outra crítica é o facto de o Turismo não ter uma área própria neste programa, crítica a que o ministro
também tenta dar resposta. “O turismo continua a ter uma grande prioridade no acesso à generalidade
das medidas, quer no domínio da qualificação dos recursos humanos, quer nas medidas de capitalização
e de financiamento das empresas, quer no domínio da inovação de processos, quer em áreas especificas
como a transferência energética e as alterações climáticas”, afirma Nelson Souza.

E acrescenta: “Todas essas preocupações também vão, certamente, fortalecer as capacidades das
atividades turísticas e da atividade hoteleira em particular no sentido de retomarem rapidamente a sua
capacidade competitiva, reganharem a força que ainda há pouco tempo exibiam e prepararem-se melhor
para os novos desafios.”

Nelson Souza salienta que não qualquer medida setorial para as empresas e reforça: “O turismo terá
mais do que a porta aberta, terá uma porta de entrada rápida a tudo o que são medidas transversais de
apoio às empresas no quadro do PRR.”

Ao longo desta semana, o Governo espera ir encerrando o PRR, na terça e quarta-feira com as reuniões
com os partidos com representação parlamentar; na quinta-feira, com uma revisão do programa em
Conselho de Ministros e uma “relevante reunião” com a Comissão Europeia.

Na sexta-feira, será a vez de ir apresentar o documento ao Presidente da República, que tem vindo a
promover conversas com economistas sobre as perspetivas económicas para a próxima década e para
a utilização da chamada “bazuca” europeia de que o PRR é uma parte.

“A reunião com o sr. Presidente da República vem no seguimento destas reuniões, pelo que beneficia,
certamente, de um conjunto de informações adicionadas. Teremos naturalmente a oportunidade e o
gosto de transmitir ao sr. Presidente da República uma versão mais avançada do que a do dia de hoje”,
garante o ministro, que espera ter o PRR aprovado pelas instituições europeias antes do verão e receber
as primeiras verbas ainda neste semestre da presidência portuguesa da União Europeia.

5/13



JORNAL ECONÓMICO

13/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

PCP quer usar "bazuca" europeia para reforçar "potencialidades"
do aeroporto de Beja
Os comunistas consideram que o aeroporto de Beja está "desaproveitado", devido à
"total ausência de vontade política", e apelam à criação de uma intermodalidade de
serviços e transportes para que se possa tirar partido das suas "potencialidades".

O Partido Comunista Português (PCP) quer que o Governo aproveite a “bazuca” europeia para dotar o
aeroporto de Beja das acessibilidades necessárias à sua utilização. Os comunistas consideram que o
aeroporto está “desaproveitado”, devido à “total ausência de vontade política”, e apelam à criação de
uma intermodalidade de serviços e transportes para que se possa tirar partido das suas
“potencialidades”.Num projeto de resolução entregue na Assembleia da República, o PCP dá conta de que
o início efetivo do aeroporto em 2011 (com um voo inaugural de Beja para Cabo Verde) levou à
concretização das revindicações das populações, mas rapidamente revelou-se uma “desilusão, pois, aos
dias de hoje o aeroporto continua sem um adequado aproveitamento e sem dar o contributo, que pode
dar, para o desenvolvimento regional”.“O desaproveitamento do Aeroporto de Beja tem dado azo a
manobras demagógicas e de ataque ao projeto ou de silêncio cúmplice, que escondem sempre os
responsáveis por não se usufruir desta grande infraestrutura aeroportuária, onde foi feito um
considerável investimento público que tem condições excecionais para ser, de imediato, integrado no
sistema aeroportuário nacional”, diz o PCP.Considerando este projeto como um “elemento decisivo na
promoção da coesão territorial”, o PCP entende que o que impede o aproveitamento do aeroporto de
Beja é “a total ausência de vontade política para a sua utilização a que não é alheio o processo que,
entretanto, decorreu de privatização da ANA que entregou nas mãos da multinacional Francesa – VINCI
Airports – a gestão da rede de aeroportos com base nos critérios do lucro e não do desenvolvimento do
país e do território”.O PCP sugere, por isso, ao Governo que mobilize “os recursos financeiros
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necessários, aproveitando o Plano de Recuperação e Resiliência, o novo Quadro Financeiro Plurianual, ou
ainda pela utilização de verbas do Orçamento de Estado” e inclusive pelo “recurso a crédito tendo em
consideração que o país até se consegue financiar com juros negativos”, para garantir a valorização do
aeroporto de Beja no sistema aeroportuário nacional, “aproveitando todos os seus recursos e
potencialidades”.Para os comunistas, o foco desse investimento devem ser as acessibilidade. A
modernização e eletrificação de toda a Linha do Alentejo, incluindo a ligação ao aeroporto de Beja, e a
conclusão do IP8 na sua totalidade, entre Sines e Vila Verde de Ficalho, são por isso essenciais, para um
intermodalidade que conjugue as valências rodoviária, ferroviária e aérea.O PCP diz ainda que o
aeroporto de Beja poderá ser um “promotor da fixação de população e da indústria na região”, bem
como o desenvolvimento endógeno do turismo, indústria, manutenção aeronáutica e carga/logística, e
que o Governo deve articular “entre os diferentes níveis de planeamento local, regional e nacional as
utilizações a dar ao aeroporto aproveitando todas as suas potencialidades e dimensões”.“Quem tem
responsabilidade governativas não pode continuar a permitir que o investimento público ansiado e
promotor do desenvolvimento, possa ser transformado num problema, o que lhe falta é vontade política
para o concretizar”, sublinha o partido liderado por Jerónimo de Sousa. Ler mais
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Sitava diz que despedimentos no âmbito do plano de
reestruturação estão a provocar o “suicídio” da TAP
O sindicato questiona razão pela qual os responsáveis da empresa “vêm de novo insistir
em mais despedimentos”
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Madeira investe 1 milhão na promoção do destino com nova
imagem de marca
A Madeira vai investir um milhão de euros em ações de promoção e comunicação do
destino utilizando a nova imagem de marca, que hoje foi apresentada ao público, indicou
o secretário regional do Turismo e Cultura.

"Todas as campanhas que a Madeira tem preparadas para o curto e médio prazo já incorporam a nova
'marca Madeira'", disse Eduardo Jesus, sublinhando que "será uma grande revolução na comunicação" do
destino.

O novo logótipo, que foi apresentado na Praça do Povo, no Funchal, consiste na palavra 'Madeira', com
letras formadas a partir de círculos e semicírculos de várias cores sobrepostos, e resultou de um "grande
estudo de conceção", que envolveu um inquérito a cerca de 9.000 agentes e profissionais do setor do
turismo.

O governante explicou que a nova imagem pretende representar o "sentimento de pertença" do destino,
bem como a união, a convergência e a inclusão subjacentes, sendo que o círculo foi considerado o
símbolo que melhor representa a mensagem.

"Esta representação é o final de uma história que nós queremos que seja o início de uma outra", disse
Eduardo Jesus, mostrando-se confiante na reabertura plena da atividade turística no arquipélago já a
partir do verão.

O secretário regional destacou os aspetos relacionados com a segurança do destino face à pandemia de
covid-19, indicando que a Madeira foi a "primeira e única" região turística portuguesa que optou por uma
certificação contra riscos biológicos e, por outro lado, montou uma operação de triagem nos portos e
aeroportos, em vigor desde 01 de julho de 2020.
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"Lideramos também o processo da criação de um corredor verde, que nos deixa outra vez na dianteira,
no que diz respeito ao acolhimento de pessoas vacinadas ou que já tiveram contacto com a covid-19 e
que se encontram bem e não precisam de ser testadas nem rastreadas", disse.

Eduardo Jesus esclareceu que durante o período pandémico a Madeira registou "tendências diferentes"
das habituais, com maior procura oriunda de novos mercados - como Lituânia - e de novos segmentos,
nomeadamente turistas jovens e "nómadas digitais".
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Festa da Flor em Outubro vai assinalar a retoma da
“normalidade” na Madeira
O Governo da Madeira prevê que a reabertura total das actividades ocorra em Outubro e
agendou para a primeira semana desse mês a realização da Festa da Flor, um dos
maiores cartazes turísticos da região.

O Governo da Madeira prevê que a reabertura total das actividades ocorra em Outubro e agendou para a
primeira semana desse mês a realização da Festa da Flor, um dos maiores cartazes turísticos da região.

“O primeiro grande evento e a reabertura, por assim dizer, da normalidade, será a Festa da Flor, que se
pretende realizar na primeira semana de Outubro, depois de cerca de 70% da população vacinada”, disse
Miguel Albuquerque, presidente do Governo da Madeira.

O governante, que falava à margem da apresentação da nova marca da Madeira (para ler mais
clique aqui), reafirmou que as autoridades de saúde preveem vacinar até Setembro 70% da população
do arquipélago, com cerca de 260 mil habitantes.

De acordo com os dados mais recentes, já foram administradas cerca de 60.000 doses de vacinas
contra a covid-19 na região, que registou no Domingo 310 casos activos de covid-19, num total de
8.599 confirmados desde Março de 2020, e 71 óbitos associados à doença.

"Na primeira semana de Outubro vamos fazer a Festa da Flor nos moldes tradicionais e alguns eventos
serão calendarizados nos meses posteriores", disse, realçando que até lá não vai ocorrer nenhum outro
certame de grande envergadura.

A Festa da Flor acontece habitualmente em Maio e é um dos maiores cartazes da região, atraindo
milhares de turistas e madeirenses ao Funchal, mas a data e o seu figurino foram alterados em 2020
devido às medidas de contenção do novo coronavírus.

Miguel Albuquerque sublinhou que, este ano, o executivo está "optimista" na retoma e num "novo ciclo"
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no turismo da Madeira.

As actividades comerciais, industriais e de serviços, tal como a restauração, encerram durante a semana
às 18h e aos fins-de-semana às 17h, sendo que o horário de entrega de refeições ao domicílio decorre
até às 22h, todos os dias da semana.

Clique para ver mais: Madeira
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Briefing - A Madeira marca o território
“Madeira. T ão tua” é a assinatura, que em conjunto com o novo logotipo, dá vida à nova
marca territorial apresentada pela Associação de Promoção da Madeira.

Partindo da mensagem de que a Madeira “é um lugar de pertença, um lugar onde todos sentem que
fazem parte”, a identidade visual está mais moderna e representa “a Madeira como é: simples, vibrante
e playful”. O logótipo é composto a partir da desconstrução do círculo - símbolo associado à ideia de
inclusão e ao espírito madeirense. Graficamente, o círculo representa a ideia de união e perfeição, mas
também diversidade.

A estratégia da marca contou com a colaboração da Bloom Consulting e a nova identidade partiu do
trabalho da agência criativa BAR e estará presente em todos os materiais de comunicação da Região
Autónoma da Madeira, dentro e fora de fronteiras.

“A nova Marca Madeira pretende despoletar um sentimento único e ser capaz de transmitir o nosso
propósito: Fazer com que cada pessoa sinta que é aqui que pertence!”, diz o diretor executivo da APM,
Nuno Vale. “Este sentimento de pertença…transcrito na expressão “Belong”, na língua inglesa, é a razão
porque a marca existe. É muito mais do que os benefícios ou as características unificadoras de uma
região. O propósito da marca é um norte, capaz de unificar as nossas gentes e quem nos visita em torno
de uma perceção comum e daquilo que nos propomos ser e fazer”, acrescenta.

“Madeira, tão tua” assenta em quatro pilares: “um lugar onde me sinto bem; um lugar onde me sinto
entre amigos; um lugar em que vivo como um local; e um lugar ao qual quero sempre voltar”.
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