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Albufeira comemora Dia Mundial do Turismo
No próximo dia 27 de setembro celebra-se o Dia Mundial do T urismo, uma data
importante para Albufeira, que centra a sua atividade económica no setor turístico,
acolhendo anualmente milhares de turistas.

No próximo dia 27 de setembro celebra-se o Dia Mundial do Turismo, uma data importante para
Albufeira, que centra a sua atividade económica no setor turístico, acolhendo anualmente milhares de
turistas.

Para assinalar a data, o município vai oferecer brindes e flores aos visitantes dos Mercados Municipais dos
Caliços e das Areias de São João, entre as 9h00 e as 10h00, e a quem estiver na praia da Oura e de
Olhos de Água, entre as 10h30 e as 12h30.

Na baixa da cidade vai haver animação a cargo da Orquestra Improvável, das 16h00 às 18h00. A
Orquestra interpreta temas que vão de Michael Jackson a Donna Summer, Kool & The Gang e Britney
Spears. Os quatro músicos, de estilos bem diferentes, juntam-se a um animado maestro para contagiar
o público com a euforia da sua atuação.

O Dia Mundial do Turismo celebra-se desde 1980, no dia 27 de setembro. Este dia foi escolhido por ser a
data em que, no ano de 1970, entraram em vigor as diretivas que são consideradas como mais
marcantes para o turismo global.

Este ano, o dia é dedicado à temática do “Turismo para um crescimento inclusivo”. A Organização
Mundial do Turismo, enquanto agência especializada das Nações Unidas para o turismo responsável e
sustentável, está a orientar o setor no sentido de uma recuperação e crescimento inclusivos.

Ademar Dias

Notícia

1/35

https://www.algarvenoticias.com/pt-pt/noticias/albufeira-comemora-dia-mundial-do-turismo


EXPRESSO

24/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Um sorriso que faz toda a diferença
O produto turístico pode ser o melhor e o mais inovador, mas sem mão de obra
qualificada e preparada para bem receber, a experiência não será verdadeiramente
marcante e de valor acrescentado
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‘TAP e Alitalia: o contribuinte é quem paga’
SÉRGIO PALMA BRITO ANALISTA SÉNIOR DE TURISMO E TRANSPORTE AÉREO
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Turismo - Verão foi “animador”, mas “crise não acabou”
Verão “superou as expectativas”, mas os níveis de 2019 (ano recorde para o sector)
ainda estão longe. Empresas querem continuação dos apoios
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Bastam 15 km de nova linha para ligar Faro a Sevilha
Há mais de dez anos que a RAVE equacionou uma solução faseada para ligar as redes
ferroviárias do Algarve e da Andaluzia implicando um investimento mínimo para Portugal
e a utilização do Alfa Pendular
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Lisboa quer turistas a sentirem-se livres
O mais recente vídeo lançado pelo T urismo de Lisboa (AT L) celebra a liberdade após uma
temporada onde as pessoas se viram obrigadas a colocar os seus sonhos em pausa.

O mais recente vídeo lançado pelo Turismo de Lisboa (ATL) celebra a liberdade após uma temporada
onde as pessoas se viram obrigadas a colocar os seus sonhos em pausa.

Neste vídeo, desafia-se os visitantes a aproveitarem o que de melhor Lisboa tem, para cumprir com a
lista de desejos de todos os turistas apaixonados por experiências novas e únicas.

Depois de promover Lisboa como o lugar para estar junto das pessoas que mais gostamos, para
quebrar a rotina, para nos sentirmos vivos e para sorrir, o novo vídeo assenta no repto “Lisbon: a new
way to be free”, mostrando diversas actividades a explorar em Lisboa.

Desde a observação das espécies animais nos seus ‘habitats’ naturais, à viagem memorável pelo rio
Tejo, passando pelas maravilhas gastronómicas da região, o objectivo é que os turistas se sintam livres
para serem e fazerem aquilo que mais desejam.

Este é o quinto vídeo da série promovida pelo Turismo de Lisboa, que explora o conceito “LISBOA, a new
way…”, sendo que um outro objectivo é comunicar nos mercados estrangeiros o destino de Lisboa,
através dos canais digitais do Visit Lisboa e das agências de comunicação em  Espanha, França, Itália,
Reino Unido, Alemanha e Rússia.
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Petisco tem uma rota no Algarve
Roteiro Gourmet
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Reabertura de discotecas: o que dizem os proprietários?
Voltam aos horários habituais, sem limitação.

Mais de um ano e meio depois, as discotecas podem reabrir. Os proprietários acreditam que poderia ter
sido mais cedo. Muitos espaços não resistiram a esta paragem forçada pela pandemia e os que
conseguiram estão ansiosos para ter casa cheia.

Mais de um ano e meio depois, o pesadelo parece ter fim à vista, mas fez vítimas. Este espaço, no
Algarve, já não existe como discoteca. João é também proprietário do MoMe, a antiga Kapital, um
espaço emblemático da noite de Lisboa

Diz que a medida poderia ter chegado mais cedo e que os prejuízos são avultados, mas neste momento
só pensa na reabertura.

As discotecas voltam ao tempo pré-pandemia. Não há de acontecer muito no Algarve. O Verão já
passou e com ele levou os turistas que dariam vida à noite por estas bandas.

No resto do país, seria bem diferente, não fosse a descapitalização do setor. As poucas discotecas que
resistem dizem-se prontas para o que aí vem.
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Lay-off simplificado acaba para discotecas. Governo mantém
Apoio à Retoma
Depois de mais de ano e meio fechados, os bares e as discotecas vão poder reabrir
portas, a partir de outubro. T al significa, contudo, que deixarão de poder beneficiar do
lay-off simplificado.

Outubro trará uma nova fase de desconfinamento e, à boleia, a reabertura de bares e discotecas, depois
de mais de ano e meio sujeitos ao dever de encerramento. Tal implica que estes estabelecimentos
deixarão de poder beneficiar do lay-off simplificado — regime extraordinário que permite aos
empregadores reduzirem os horários ou suspenderem os contratos de trabalho –, segundo indicou ao
ECO fonte oficial do Ministério do Trabalho. Em alternativa, terão à disposição o apoio à retoma
progressiva, medida que, de resto, manter-se-á acessível para todos os empregadores com quebras de
faturação de, pelo menos, 25%, enquanto houver restrições à atividade económica.

Face aos avanços na vacinação contra a Covid-19 e a evolução da crise pandémica, o Governo aprovou,
esta quinta-feira, em Conselho de Ministros uma resolução que determina que, a partir de 1 de outubro,
o país passará do estado de contingência para o estado de alerta, iniciando, assim, uma nova fase de
desconfinamento. É nesse contexto que os bares e discotecas poderão reabrir portas, sendo que, desde
março de 2020, não tinham autorização para tal. Tal significa que perderão, contudo, a possibilidade de
beneficiarem do lay-off simplificado.

Bares e discotecas reabrem a 1 de outubro com certificado Ler Mais

Neste último ano e meio, estes estabelecimentos contaram com essa medida extraordinária para apoiar
a manutenção dos seus postos de trabalho, uma vez que, ao abrigo deste regime, os empregadores
podem reduzir os horários de trabalho ou até mesmo suspender os contratos ao mesmo tempo que
recebem da Segurança Social um apoio para o pagamento dos salários.

Aliás, desde agosto do ano passado, que esta medida está disponível somente para as entidades
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empregadores sujeitas ao dever de encerramento (total ou parcial) de instalações e estabelecimentos
por determinação legal ou administrativa de fonte governamental — como têm estado os bares e
discotecas –, sendo abrangidos, explica a Segurança Social, os trabalhadores “afetados por esse dever”.
Em março, o Governo flexibilizou o acesso ao lay-off simplificado, permitindo também que as empresas
em paragem total ou parcial resultante da interrupção das cadeias de abastecimento globais, ou da
suspensão ou cancelamento de encomendas, nas situações em que mais de metade da faturação do
ano anterior tenha sido efetuada a atividades ou setores atualmente suspensos ou encerrados por
determinação legislativa ou administrativa de fonte governamental beneficiem deste regime. Os dados
mais recentes revelados pelo Ministério do Trabalho indicam que, no total, em julho, havia 589 empresas
no lay-off simplificado.

À luz destas regras, o Ministério do Trabalho explicou ao ECO, esta quinta-feira, já depois do Conselho de
Ministros, que “uma vez que bares e discotecas deixam de ter atividade suspensa deixam de ter acesso
ao lay-off“. A medida em causa manter-se-á, ainda assim, em vigor e poderá ser “utilizada sempre que
existam situações de suspensão de atividades por decisão governamental”. Ou seja, se o país voltar a
confinar, as empresas já terão à sua disposição uma medida para apoiar os empregos.

Os bares e as discotecas que saiam do lay-off simplificado, mas ainda precisem de apoio ao emprego
poderão aceder, em alternativa, ao apoio à retoma progressiva, indica o gabinete de Ana Mendes
Godinho. Este regime dirige-se aos empregadores que tenham quebras de faturação de, pelo menos,
25%, também garante um apoio para o pagamento dos salários e permite a redução de horários, mas,
nesse caso, tal corte do período de trabalho tem limites que variam consoante a situação da empresa.

OCDE recomenda reforço do lay-off perante choques económicos Ler Mais

De notar que, a partir de outubro, com o desconfinamento, também este regime mudará de regras para
os bares e discotecas. É que, até aqui, estes empregadores, se apresentassem quebras de faturação
iguais ou superiores a 75%, poderiam cortar até 100% o período normal de trabalho de todos os seus
trabalhadores. Isto “desde que o encerramento de instalações e estabelecimentos [fosse] estabelecido
por determinação legislativa ou administrativa de fonte governamental, no contexto das medidas
aplicadas no âmbito da pandemia da doença Covid-19?.

Assim, com a reabertura da atividade, estas empresas não só deixam de poder aceder ao lay-off
simplificado, como passam a ter condições diferentes no apoio à retoma progressiva: Caso apresentem
quebras de, pelo menos, 75% poderão cortar até 100% os horários apenas de até 75% dos
trabalhadores ao seu serviço. Em alternativa, poderão reduzir até 75% o período de trabalho de todos
os seus trabalhadores. Já caso tenham quebras de, pelo menos, 25% (mas inferiores a 40%) poderão
cortar os horários, no máximo, em 33%. Para quebras de faturação de, pelo menos, 40% (mas
inferiores a 60%), o limite é de 40%. E para quebras de, pelo menos, 60% (mas inferiores a 75%), o
teto está fixado em 60% do período normal de trabalho.

O fim do apoio à retoma progressiva chegou a estar marcado para este mês, mas em agosto o
Governo decidiu prorrogá-lo. Num decreto-lei publicado em Diário da República, o Executivo deixou claro
que, independentemente da data de apresentação do pedido de apoio, o empregador poderá beneficiar
desta medida até ao final do mês em que “por determinação legislativa ou administrativa de fonte
governamental, vigorem medidas restritivas de atividades económicas, tais como regras em matérias de
horário de funcionamento, de ocupação ou de lotação de estabelecimentos ou eventos, bem como
limitações à circulação de pessoas no território, ou condicionamento de acesso de turistas oriundos dos
principais mercados emissores de turistas, no âmbito da pandemia da doença Covid-19?.

A nova fase de desconfinamento trará o fim de uma série de medidas restritivas — como a eliminação do
limite máximo de pessoas por grupo em restaurantes, o fim da exigência de certificado digital ou teste
negativo para acesso a restaurantes, o fim dos limites em matérias de horários e o fim dos limites de
lotação no comércio — mas o Governo, garantiu ao ECO o Ministério do Trabalho, manterá em vigor o
apoio à retoma progressiva, “dado que ainda subsistem restrições à atividade”.

Governo aperta regras de acesso ao apoio à retoma Ler Mais

Por outro lado, a partir de outubro, as empresas que adiram ao apoio à retoma progressiva terão um
novo dever face às regras que tinham de cumprir até agora: o de manter em funcionamento a sua
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atividade em todos os estabelecimentos, “salvo nas situações em que o encerramento seja estabelecido
por determinação legislativa ou administrativa de fonte governamental”. Além disso, esses
empregadores ficarão impedidos por mais tempo (90 dias em vez de 60 dias) de avançar com
despedimentos coletivos, por extinção do posto de trabalho ou por inadaptação, bem como de distribuir
dividendos.

Outro apoio de que bares e discotecas beneficiaram, nos últimos tempos, foi da majoração do Apoiar,
programa de subsídios a fundo perdido, mas a reabertura dos estabelecimentos agora aprovada não
influencia, de modo algum, a ajuda a receber.

Apesar do desconfinamento, e em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro, António Costa,
deixou um aviso, esta quinta-feira: “Não podemos esquecer que a pandemia não acabou“. E atirou:
“Temos o dever individual de continuar a prevenir e a combater esta pandemia“. Isto avisando que vem
aí um “período de invernia” caracterizado por um elevado risco de infeções respiratórias.
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Saiba tudo o que muda a partir de 1 de outubro. Costa diz que
eventual terceira dose vai decorrer em paralelo com vacina da
gripe
O primeiro-ministro anunciou, esta quinta-feira após o Conselho de Ministros, que o país
entra numa próxima fase de desconfinamento, como estava previsto, no dia 1 de
outubro, data em que serão levantadas várias restrições. António Costa falou ainda de
uma eventual terceira dose contra a covid-19 e garantiu que, se for essa a decisão, o
país está preparado.

A DGS e o Infarmed estão a analisar o recurso a uma dose extra da vacina contra a covid-19 e a
Agência Europeia do Medicamrnto (EMA) vai tomar uma decisão na próxima semana, sublinhou o chefe
de Governo na sua declaração.

"Temos vacinas para qualquer decisão que vá a ser tomada. Os centros de vacinação vão manter-se
como existem para dar execução à decisão que venha a ser tomada", acrescentou.

Assim, a vacinação da eventual terceira dose deverá decorrer em paralelo com a vacinação da gripe,
mas esta última terá prioridade, pois "é certa".

O primeiro-ministro sublinhou que terá de haver pelo menos 14 dias de intervalo entre os dois fármacos
e o processo deverá estará concluído até ao mês de dezembro, antes da época do Natal e do Ano Novo.

Sobre a nova fase de desconfinamento, que começa a 1 de outubro, Costa embora tenha anunciado o
levantamento de várias medidas, fez questão de lembrar que a pandemia ainda não acabou e que esta
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nova fase “assenta na responsabilidade individual”.

"Podemos considerá-la controlada no momento em que atingimos 85% da população vacinada, mas as
vacinas não são 100% eficazes", salientou. E acrescentou: "Vamos ter pela frente um período de
invernia, um período frio e com elevado risco de infeções respiratórias, que se traduzirão
necessariamente num maio risco de doenças como a gripe, mas também maior risco de contração de
covid".

Foi também assim que o primeiro-ministro justificou a continuação da obrigatoriedade do isso de
máscara em vários locais: transportes públicos, lares, hospitais, salas de espetáculos, eventos,
congressos e nas grandes superfícies comerciais. Na sequência de dúvidas que surgiram recentemente,
Costa fez questão de confirmar o uso de máscara nas escolas não é obrigatório nos espaços exteriores,
nem “no comércio local”, ou restaurantes. Em relação aos bares e discotecas que vão voltar também a
abrir portas, o equipamento facial de proteção não é exigido, mas é necessário o certificado digital.

A apresentação do documento continua também a ser exigida em viagens e grandes eventos.

Veja tudo o muda a partir de 1 de outubro e consulte na íntegra o plano apresentado pelo Governo.

Abertura de bares e discotecas com certificado digital Fim dos limites de horários Restaurantes sem limite
máximo de pessoas por grupo Fim da exigência de certificado digital em restaurantes, estabelecimentos
turísticos e alojamento local Fim dos limites de lotação,designadamente para: Casamentos e batizados,
Comércio e Espetáculos culturais

Uso obrigatório de máscara

Transportes públicos Lares Hospitais Salas de espetáculos e eventos Grandes superfícies

Exigência de Certificado Digital

Viagens por via aérea ou marítima Visitas a lares e unidades de saúde Grandes eventos culturais,
desportivos ou corporativos Bares e discotecas
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TAP tem €657 milhões já cobrados de voos ainda por fazer |
Groundforce é para ser salva
T AP tem €657 milhões já cobrados de voos ainda por fazer | Groundforce é para ser
salva
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Trambolhão da economia portuguesa em 2020 foi maior do que
se pensava. INE revê queda do PIB para 8,4%
Afinal, o Produto Interno Bruto encolheu 8,4% em termos reais no ano passado, indica o
Instituto Nacional de Estatística. É uma revisão em baixa face à queda de 7,6%
anteriormente divulgada. Contração no alojamento, restauração, transporte e
armazenagem foi maior do que inicialmente estimado

O trambolhão inédito da economia portuguesa no ano passado, na sequência da pandemia de covid-19 e
das medidas restritivas para a combater, foi, afinal, ainda mais severo do que se pensava, com o
Produto Interno Bruto (PIB) a recuar 8,4% e não 7,6%, indicam os dados do Instituto Nacional de
Estatística (INE), publicados esta quinta-feira.

A autoridade estatística nacional publicou as contas nacionais anuais provisórias para 2020 e agravou o
número relativo à evolução do PIB em termos reais no ano passado em 0,8 pontos percentuais.

"Com este resultado, 2020 passa a ser o ano com maior contração da atividade económica desde 1995
(início desta série das Contas Nacionais)", escreve o INE.

Explicação? O INE destaca que "a revisão dos valores referentes a 2020 foi fundamentalmente
determinada pela ainda maior contração que a inicialmente estimada das atividades de alojamento e
restauração e transporte e armazenagem". Ou seja, o ano horribilis para estes sectores foi ainda pior do
que se pensava.

Segundo o INE, "esta revisão traduziu sobretudo a incorporação dos resultados da Informação
Empresarial Simplificada referente a 2020 entretanto disponibilizada".
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O INE publicou ainda as contas anuais nacionais finais relativas a 2019 e, aí, a situação foi inversa. Ou
seja, o crescimento do PIB foi revisto em alta, de 0,2 pontos percentuais em termos reais, para 2,7%.

O INE escreve ainda que em 2020, o Rendimento Nacional Bruto (RNB) diminuiu 5,7%, após o
crescimento de 4,3% em 2019. Quanto à taxa de poupança das famílias "disparou para 12,8%, 5,6
pontos percentuais superior ao ano anterior".

No ano passado, a economia apresentou uma necessidade de financiamento de 0,1% do PIB, que
contrasta com a capacidade de financiamento (1,0%) registada em 2019, aponta ainda o INE.
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Apresentação de certificado digital deixa de ser obrigatório em
hotéis e restaurantes
Esta informação foi avançada pelo primeiro-ministro durante o briefing do Conselho de
Ministros que esteve reunido esta quinta-feira para decidir as medidas sobre a última
fase do plano de desconfinamento.

A apresentação do certificado digital de vacinação vai deixar de ser obrigatória em restaurantes, hotéis e
outros estabelecimentos turísticos como spas e termas, bem como ginásios com aulas de grupo e de
alojamento local.

A informação foi avançada pelo primeiro-ministro, António Costa, durante o briefing do Conselho de
Ministros que esteve reunido esta quinta-feira para decidir as medidas sobre a última fase do plano de
desconfinamento.

Portugal conta com um total de 1.064,876 casos confirmados de Covid-19, mais 885 face ao dia
anterior, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira,
23 de setembro. O número de vítimas mortais do novo coronavírus subiu para os 17.938 verificando-se
mais cinco vítimas mortais nas últimas 24 horas.

O país atingiu 83% da população totalmente vacinada no dia 21 de setembro, num total de quase 8,5
milhões de pessoas. O líder da task force considera que vai haver “proteção de grupo e eventualmente
imunidade de grupo quando atingirmos os 85% ou 86% de vacinação completa”, segundo disse Henrique
Gouveia e Melo esta semana.
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Recorde-se que a task force para a vacinação espera atingir a meta de 85% da população totalmente
vacinada até ao final do mês de setembro.
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AHRESP diz que Verão ficou longe do de 2019 e defende medidas
de apoio
Anúncio foi feito hoje pela AHRESP no seu boletim diário

 

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) considera que,
apesar das melhorias, o Verão de 2021 terá ficado «bastante longe do nível de atividade de
2019» e defende medidas de apoios às empresas de hotelaria e restauração afetadas por
fortes quebras de faturação.

«Apesar de haver algum sentimento de melhoria na procura e no consumo nos estabelecimentos de
restauração, similares e do alojamento turístico, fruto do aliviar das medidas de restrição aplicadas em
Portugal e nos principais mercados emissores [devido à pandemia de Covid-19], será de esperar ainda
que o balanço deste verão fique bastante longe do nível de atividade de 2019», disse hoje, 22 de
Setembro, a AHRESP no seu boletim diário.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal afirmou que as empresas de restauração
e hotelaria continuam numa situação difícil, pelo que defende que é de «manter ou reativar os apoios às
empresas», afetadas por «mais de um ano e meio de quebras drásticas na faturação».

A AHRESP disse esperar que a situação seja «finalmente ultrapassada no ano de 2022», mas também
considerou que essa é uma perspetiva otimista e que os cenários mais realistas apontam para a
recuperação apenas em 2023 ou 2024.

(Link)
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VISÃO

24/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

Covid-19: AHRESP saúda eliminação das restrições mas pede
apoios para empresas
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) saudou hoje o
levantamento de algumas restrições face à covid-19, mas vincou que o "regresso à
normalidade" deve incluir apoios para as empresas que estiveram encerradas

“O regresso à normalidade, eliminando-se as restrições existentes ao funcionamento e a reabertura das
atividades que ainda estão encerradas por imposição legal (animação noturna) é sempre uma boa
notícia. Abrir, funcionar e trabalhar em pleno sempre foi o nosso principal objetivo. Perante o sucesso
que tem sido a vacinação no nosso país, não havia qualquer justificação para não se avançar para a
terceira fase de desconfinamento”, lê-se no boletim diário da AHRESP.

Os espaços de diversão noturna, encerrados desde março de 2020 devido à pandemia de covid-19,
podem reabrir a partir de 01 de outubro, para clientes com certificado digital ou teste negativo, anunciou
hoje o primeiro-ministro.

Já nos restaurantes e hotéis vai deixar de ser necessário apresentar certificado de vacinação ou teste
negativo à covid-19, de acordo com as novas regras aprovadas hoje pelo Conselho de Ministros.

A partir de 01 de outubro, os estabelecimentos comerciais, restaurantes, cafés e afins deixam também
de ter limite máximo de clientes ou pessoas por grupo.

As medidas foram anunciadas hoje pelo primeiro-ministro, António Costa, no final do Conselho de
Ministros em que foi decidido que Portugal deixa a partir do dia 01 de outubro de estar em estado de
contingência passando para situação de alerta e entra na terceira e última fase do plano de
desconfinamento aprovado em 29 de julho.

No documento hoje divulgado, a AHRESP reiterou que o regresso à normalidade deve incluir apoios para
as empresas que estiveram encerradas e para as que registaram “perdas drásticas” desde o início da
pandemia de covid-19.

Para a associação, o Governo “não pode descurar a importância de continuar a apoiar as empresas”,
face às quebras registadas ao longo de mais de um ano e meio.

“A crise ainda não acabou para as empresas de alojamento turístico, restauração e similares e é por isso
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fundamental que se mantenham apoios e se incentive o consumo nestes estabelecimentos”,
acrescentou.

Na base da decisão para avançar está o facto de a ‘task-force’ estimar que na próxima fase o país atinge
85% da população com vacinação completa contra a covid-19.

PE (LT) // JNM
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TSF ONLINE

24/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 40244

Hotelaria e restauração apontam redução da carga fiscal e do IVA
como prioridades para o OE2022
A AHRESP aponta, em primeiro lugar, ″a redução da carga fiscal″, seguindo-se a
aplicação temporária da taxa reduzida do IVA a todo o serviço de alimentação e bebidas,
″para reforçar a tesouraria das empresas, travar desemprego e encerramento de
milhares de negócios, potenciando a sua recapitalização″.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defende a redução da carga
fiscal e do IVA dos serviços de alimentação e bebidas como prioridades que devem estar contempladas
na proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

"O Orçamento do Estado para 2022 deverá espelhar um apoio direto, universal e robusto na
recuperação das empresas, para assim se garantir a manutenção dos negócios, de forma rentável e
sustentável, e a manutenção e criação de emprego", considerou a associação que representa alguns dos
setores mais afetados pela pandemia de Covid-19.

Assim, quando questionada sobre as linhas prioritárias que quer ver contempladas na proposta de
OE2022, que será conhecida a 11 de outubro, a AHRESP aponta, em primeiro lugar, "a redução da carga
fiscal", seguindo-se a aplicação temporária da taxa reduzida do IVA a todo o serviço de alimentação e
bebidas, "para reforçar a tesouraria das empresas, travar desemprego e encerramento de milhares de
negócios, potenciando a sua recapitalização".

"A atual carga fiscal e a elevada tributação sobre as empresas são fatores redutores da nossa
competitividade, sendo por isso urgente uma maior eficiência e justiça fiscal e uma estabilidade e
previsibilidade fiscais, fatores que hoje condicionam o investimento", apontou a associação.

A AHRESP destacou ainda medidas de capitalização das empresas e de apoio ao investimento e
requalificação, "já anunciados no Programa Retomar".

"Além da capitalização, é igualmente importante a disponibilização de apoios para o investimento e
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requalificação das empresas, e para a adaptação dos negócios às novas realidades e exigências que a
pandemia introduziu no comportamento de consumidores e turistas, de forma global", refere.

Adicionalmente, a associação alerta para a dificuldade no recrutamento de profissionais, que as empresas
do setor têm sentido.

"Perante este constrangimento, e uma vez que as pessoas são o ativo mais importante em qualquer
atividade, em particular na atividade turística, é urgente a criação de mecanismos/plataformas que
apoiem e facilitem a contratação de recursos humanos, nomeadamente a contratação controlada de
imigrantes", propõe.

A associação defende também o desenvolvimento de um programa de formação nas áreas das
"competências digitais, do desenvolvimento pessoal e em áreas técnicas, perfeitamente ajustadas às
especificidades das empresas da restauração e similares e do alojamento turístico".

Por fim, a AHRESP propõe o apoio a campanhas de valorização das profissões do setor, "para que as
mesmas se tornem atrativas no mercado de trabalho e de procura de emprego".

De acordo com a nova Lei de Enquadramento Orçamental, a proposta de OE2022 tem de ser entregue
no Parlamento até dia 10 de outubro (em vez de até dia 15 de outubro, como aconteceu nos anos
anteriores).

Segundo disse à Lusa fonte oficial do Ministério das Finanças, tendo em conta que, este ano, o dia 10 de
outubro é a um domingo, a proposta de OE2022 será entregue no dia útil seguinte, ou seja, na segunda-
feira, dia 11.
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ALGARVE RESIDENT

23/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • PROPERTY

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Visiting, staying and living in the Algarve
Best options tor Brits post-Brexit 2021
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ALGARVE RESIDENT

23/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MICHAEL BRUXO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Vilamoura Marina named world's best marina yet again
AWARD
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ALGARVE RESIDENT

23/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MICHAEL BRUXO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Portuguese to holiday 'at home' with Algarve leading preferred
destinations
Tourists enjoying the sunset in Praia do Carvoeiro, Lagoa
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ALGARVE RESIDENT

23/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

easyJet to add new aircraft to Faro base next summer
COMMITMENT
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