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Rita Marques: ″Sem turismo não há futuro″ e setor deve ser farol
para outras atividades
A secretária de Estado do T urismo considerou esta sexta-feira que "sem turismo não há
futuro" e que este setor deve ser "motor e farol da economia" para outros setores de
atividade.

A secretária de Estado do Turismo considerou esta sexta-feira que "sem turismo não há futuro" e que
este setor deve ser "motor e farol da economia" para outros setores de atividade.

Rita Marques falava no encerramento do 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido
pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em Albufeira, e que teve como tema "O turismo tem
futuro".

"O turismo tinha, tem e terá futuro. Diria mais, que sem turismo não há futuro. A razão pelo que estou
convencida que sem turismo não há futuro tem a ver com o seguinte: o senhor presidente da
Confederação do Turismo de Portugal dizia ontem [quinta-feira] que as vozes do turismo precisam ser
ouvidas e é bem verdade. Mas, queria aqui sublinhar que as vozes do turismo são as vozes dos privados
e públicos porque estas vozes são conhecimento", afirmou Rita Marques.

A governante sublinhou o facto de "muito poucos setores de atividade" terem, como o turismo, "um
plano estratégico desenhado a duas mãos, de públicos e privados".

"Ao longo dos tempos tem havido uma política continuada, sustentada, sempre a apontar o futuro (...)
e, portanto, penso que esta parceria público-privada pode ser mais do que, enfim, um motor da
economia, pode ser o motor e farol para outros setores de atividades", reforçou.
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"Continuaremos a trabalhar nesta lógica que alavanca muita esperança, numa parceria frutuosa, uma
parceria público-privada no sentido de garantir que muito em breve Portugal continuará o seu caminho de
crescimento, sempre inclusivo e com um propósito", acrescentou Rita Marques.

Apesar de querer, como a maioria dos presentes no congresso da hotelaria e turismo, olhar para o
futuro, a governante recordou "o quão difícil foram estes 20 meses" de pandemia também para o
turismo, um dos mais afetados pelos impactos da covid-19, recordando alguns números,
nomeadamente o facto de o nível de dormidas ter recuado a 1994 ou o nível de receitas ter recuado a
2011.

"Os próprios dados financeiros das nossas empresas mostram bem o impacto desta pandemia. Estamos
a falar de resultados líquidos negativos na ordem dos 1,4 mil milhões de euros quando em comparação
com 2019 tínhamos uma situação fortemente positiva de cerca de 900 milhões de euros", lembrou.
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Marcelo considera que país está “em pleno renascimento do
turismo”
O Presidente da República considerou hoje que o país está em pleno renascimento do
turismo, defendendo que o setor deve deixar as comparações com o passado e focar-se
nas metas e transformações do futuro

“É evidente que o futuro existe para o turismo e o turismo tem futuro. Já estamos em pleno
renascimento do turismo. O problema já não é recuperar, como foi dito, é reconstruir”, considerou
Marcelo Rebelo de Sousa no 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, que terminou hoje em
Albufeira.

O Chefe de Estado desvalorizou, por isso, as análises comparativas com o passado, exortando os
muitos agentes do setor presentes no congresso da hotelaria e turismo a olharem para o futuro.

“Não interessa 2019. Eu ainda falo em 2019, mas por pouco tempo, porque não vale a pena comparar
aquilo que passou, e passou definitivamente, com aquilo que estamos a construir”, justificou.

Marcelo Rebelo de Sousa acredita que se está “a construir [um turismo de futuro] num tempo diferente,
num contexto diferente, com desafios diferentes”.

“É agradável chegar-se à conclusão que já ultrapassámos o investimento de 2019 ou que nos
aproximamos de 2019 num ou noutro ponto, mas é muito mais importante olhar para as metas que nos
esperam no futuro e para as transformações que nos esperam, umas conjunturais outras estruturais”,
disse ainda.

E para que exista futuro, Marcelo Rebelo de Sousa evocou a tomada de decisão acerca do novo
aeroporto de Lisboa, dizendo saber que o constrangimento em termos de infraestrutura de acesso aéreo
na Grande Lisboa é um dos temas que preocupa o setor de “sobremaneira”.

O Presidente da República apelou, por isso, hoje para a necessidade de um “consenso mínimo nacional”
sobre o novo aeroporto de Lisboa, independentemente das escolhas dos portugueses que venham a sair
das eleições, apelidando de “medíocre” adiar esta decisão.

“Foi falado [no congresso] o problema crucial da acessibilidade aérea na recuperação do turismo em
Portugal. Não é um tema novo, antes da pandemia existia, continua a ser depois da pandemia.
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Desiludam-se os que pensavam que com a pandemia estava adiado ‘sine die’ […], que há todo o tempo
do mundo para se definir uma posição sobre esta matéria. Não há todo o tempo do mundo. Se houver,
quer dizer que se andou a perder tempo”, começou por dizer hoje Marcelo Rebelo de Sousa.

“O que eu espero é que, independentemente do que sejam as escolhas que os portugueses venham a
fazer daqui a cerca de dois meses e meio [eleições], seja possível ter um consenso mínimo nacional
sobre o que há a ser definido” para o novo aeroporto, afirmou ainda.

O Presidente da República voltou a insistir na necessidade de se tomar uma decisão sobre a futura
infraestrutura aeroportuária, relembrando que, “qualquer que seja a decisão, é melhor do que uma não
decisão”.

“Certamente, o que é medíocre é adiar o que tem que ser decidido”, insistiu o Presidente da República.

O 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal
(AHP) terminou hoje em Albufeira.

Atualmente, em cima da mesa estão três hipóteses: aeroporto Humberto Delgado (principal), com o
aeroporto do Montijo (complementar), aeroporto do Montijo (principal), com o aeroporto Humberto
Delgado (complementar) e uma infraestrutura localizada no Campo de Tiro de Alcochete.

Em 18 de outubro, o Governo lançou um concurso público internacional para a realização da avaliação
ambiental estratégica da futura solução aeroportuária de Lisboa.

MSF // CSJ
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Turismo de Portugal lança Upgrade 2.0. Sessões arrancam hoje
Programa pretende que os profissionais do setor "adquiram novos conhecimentos e
desenvolvam competências que lhes permitam estruturar os negócios com novas
propostas de valor".

O Turismo de Portugal anunciou o lançamento do Programa Upgrade 2.0, sendo que as sessões
arrancam esta segunda-feira, dia 15 de novembro, na Academia Digital, de acordo com um comunicado
a que o Notícias ao Minuto teve acesso.

"Esta é mais uma aposta do Turismo de Portugal na capacitação dos profissionais do setor, com o
objetivo de contribuir para que os colaboradores das micro e pequenas empresas, empresários em
nome individual, empreendedores e gestores do turismo, adquiram novos conhecimentos e desenvolvam
competências que lhes permitam estruturar os negócios com novas propostas de valor, mais
sustentáveis e capazes de responder às exigências futuras da indústria turística", pode ler-se na mesma
nota.

O Programa Upgrade apresenta, nesta edição, um formato revisto e mais direcionado, segundo o
Turismo de Portugal.

"Para além de ser mais curto, o número de MasterClass e Webinars foi reforçado e focam-se em
temáticas específicas ajustadas às necessidades dos participantes. Paralelamente, disponibiliza um
Programa de Mentoria para apoiar os profissionais na sustentabilidade do negócio", pode ainda ler-se.

O Programa Upgrade 2.0 decorre na Academia Digital do Turismo de Portugal, em regime live training. No
final da formação, os participantes recebem um Certificado de Formação Profissional atribuído pelo
Turismo de Portugal e pelo Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO).
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"O problema não é haver turismo a mais, é haver economia a
menos"
"Há uma correlação direta entre a exportação de vinhos para determinados países e o
crescimento de turistas vindos desses mesmos países", disse o presidente do T urismo de
Portugal.

O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, rejeita que o país esteja demasiado dependente do
turismo e dá como exemplo números que, com exceção para o período pandémico, têm vindo sempre a
aumentar.

Luís Araújo participou esta sexta-feira, 12 de novembro, no quinto ‘Observatório Jornal
Económico/Crédito Agrícola’ dedicado ao tema “Os desafios da diversificação da economia”.

“Recuámos 26 anos em 2020, ao nível de dormidas. Tivemos em 2020 o mesmo número de dormidas
que tivemos em 1994, mas recuámos só dez anos ao nível de receitas”, começa por dizer Luís Araújo.

O responsável sublinha que o país está a “conseguir ter mais com menos, o que é extremamente
positivo e era um dos grandes objetivos da estratégia 2027”.

O presidente do Turismo de Portugal cita um estudo feito em 2019 sobre a marca ‘Portugal’, para
afirmar que o país está “num quadrante de grande competitividade face a outros países”, conseguindo
destacar-se dos demais, principalmente pelos soft skills, ou seja, “na autenticidade, na simpatia, na
originalidade dos portugueses, portanto, muito alinhado com os valores do turismo”.
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Para salientar o seu ponto, Luís Araújo afirma que muitas atividades económicas tiram partido da
atividade turística: “Há uma correlação direta entre a exportação de vinhos para determinados países e o
crescimento de turistas vindos desses mesmos países. Isto vê-se, por exemplo, nos EUA e no Brasil que
são mercados de longa distância em que, o crescimento do número de turistas, é exatamente igual ao
crescimento do volume de exportações de vinho para esses países”.

“Diria que há uma relação enorme, há um potencial de melhoria e crescimento, mas claramente muito
positivo e com muito otimismo face ao futuro”, conclui.

Para além do presidente do Turismo de Portugal, participaram no observatório Licínio Pina, presidente
executivo do Crédito Agrícola, Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal e Célia Gonçalves,
secretária executiva da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha.
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Turismo longe da recuperação
Mercado de trabalho já recuperou dos impactos da pandemia. T axa de desemprego está
abaixo de 2019 e emprego superou o pré-crise. Mas ainda há sectores com grande perda
de emprego
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Marrocos reforça restrições impostas aos viajantes de 84 países,
Portugal incluído
O Governo marroquino reforçou as restrições impostas aos viajantes provenientes de 84
países, entre os quais Portugal, devido ao aumento de casos de covid-19 na Europa, foi
anunciado este sábado.

De acordo com o Comité Interministerial de Acompanhamento da Covid, num comunicado citado pela
agência EFE, os passageiros de 84 países são obrigados a apresentar certificado de vacinação e teste
PCR negativo, e à chegada a Marrocos serão submetidos a um duplo controlo com câmaras térmicas e
termómetros eletrónicos, além de fazerem testes de antigénio.

Os viajantes que apresentarem resultados positivos não poderão entrar em Marrocos e deverão
embarcar imediatamente numa viagem de regresso ao local de origem, viagem que será paga pela
companhia aérea ou marítima na qual viajaram.

"Qualquer passageiro que dê positivo à chegada a Marrocos não poderá aceder ao território nacional e
deverá regressar imediatamente ao país de proveniência", lê-se no comunicado, no qual se clarifica que
os passageiros com residência permanente em Marrocos não serão 'devolvidos'.

Segundo o Comité Interministerial de Acompanhamento da Covid, haverá equipas médicas em todos os
portos e aeroportos do país.

Estas medidas foram tomadas para "preservar as importantes conquistas de Marrocos na luta contra a
covid-19".

As autoridades marroquinas estabeleceram a chamada lista B -- em atualização permanente -- e que
inclui um total de 84 países com alto risco de contaminação com o vírus.

A lista inclui países asiáticos, africanos, latino-americanos e europeus, como França, Espanha ou
Portugal.
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Mais de 22,38 milhões de marroquinos têm a vacinação completa e o Ministério da Saúde local aprovou
recentemente a obrigatoriedade de uma terceira dose para toda a população.

A propagação do vírus continua muito baixa nos últimos dias, com uma incidência de 0,4 casos por cada
cem mil habitantes registada nas últimas 24 horas.

A covid-19 provocou mais de cinco milhões de mortes em todo o mundo, entre mais de 251,87 milhões
infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço
da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.242 pessoas e foram contabilizados 1.106.005 casos
de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do
centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.
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Faltam as casas à mão de obra que o Algarve precisa
Região necessita de 50 a 60 mil trabalhadores, mas não há habitação e a rede de
transportes tem falhas
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″O Algarve precisa de 50 a 60 mil pessoas ativas e não há
habitação para elas″
Falhas na rede de transportes e inexistência de plano de habitação são os desafios
apontados, numa altura em que a região vive "crise de identidade".

Falhas na rede de transportes e inexistência de plano de habitação são os desafios apontados, numa
altura em que a região vive "crise de identidade".

É o principal destino turístico do país, fruto de uma "evolução notável" operada nas últimas quatro
décadas, mas enfrenta, hoje, "enormes desafios". Um deles, a falta de mão de obra. "O Algarve precisa
de 50 a 60 mil pessoas ativas", defendeu Mário Azevedo Ferreira, CEO do Grupo NAU Hotels & Resorts,
onde está a decorrer o 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, lamentando a ausência de "um
plano de habitação" na região para as acolher.

"O Algarve tem uma enorme atratividade para turistas, mas não para atrair e fixar residentes ativos",
frisou, explicando que o problema se estende a várias áreas. "Há uma enorme dificuldade para contratar
médicos, enfermeiros, professores e forças de segurança, muito devido à falta de habitação", notou.

Problema ao qual se juntam - diz o gestor hoteleiro - a "falta de rede de transportes" e "uma lei laboral
que não é amiga do emprego, rígida, genérica, inspirada na indústria e não adequada a uma região
afetada pela sazonalidade".

Outro dos problemas reside, segundo o presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve, João
Fernandes, na "falta de financiamento" para projetos que estão, há anos, no papel, nomeadamente o do
hospital central. "E se o público não der, aqui, o exemplo, será ainda mais difícil o privado entrar",
acrescentou Marta Cabral, diretora da Rota Vicentina. A responsável acredita que a região enfrenta, no
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fundo, uma "crise de identidade", motivada pela tentativa de conciliar as características rurais da região
com as expectativas dos hoteleiros e turistas.

"O Algarve é uma região maioritariamente rural e nós importamos fantasias", defendeu, sublinhando que
o segredo terá de passar pelo aproveitamento dos fatores endógenos. "O turismo precisa muito de
agentes culturais e os hoteleiros têm de investir tempo nisso. Não podemos ter dez pontos de
atratividade para onde se manda todo o Algarve. Precisamos de 100", frisou.

E ilustrou, como exemplo, as "nonnas" [avós] da cidade italiana de Palombara Sabina, que ensinam os
turistas a fazer a típica pasta, passo por passo. "É preciso arranjar uma forma de aproveitar a
diversidade do Algarve", referiu.
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“SOLUÇÃO SERÁ DE ABRIR PORTAS À IMIGRAÇÃO”
João Fernandes, presidente do T urismo do Algarve, sobre a falta de mão de obra no
setor
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O Algarve perdeu a sua identidade e tem que a recuperar -
Renascença
Esta foi uma das questões debatidas no painel “Algarve: onde estão as ameaças e
oportunidades”, no último dia do Congresso da AHP – Associação da Hotelaria de Portugal
que decorreu precisamente, no Algarve, em Albufeira durante os últimos dois dias.

O Algarve de hoje é completamente diferente do Algarve dos anos 80. Ganhou muitas infraestruturas e
qualidade de vida, mas na opinião da CEO da Rota Vicentina, Marta Cabral, também perdeu identidade. E
se o turismo contribuiu para o desenvolvimento, também é responsável por essa perda de identidade.

Uma posição que não colhe unanimidade embora todos apontem a via da sustentabilidade e do
ordenamento do território como inevitável para o futuro. Os hoteleiros lamentam a falta de mão de obra
– faltam 50 a 60 mil ativos - de habitação e de mobilidade intermunicipal. Por outro lado, o Algarve está
cada vez mais no radar dos investidores e a procura aumenta.

Marta Cabral, CEO da Rota Vicentina não tem dúvidas em frisar que “o turismo é território e o turismo só
pode ser sustentável quando a prioridade for o território e as pessoas que lá vivem. O Algarve tem um
problema grave de identidade, o que era na década de oitenta, foi-se perdendo durante estes anos”.

“Aquilo que um turista conhece do Algarve não é o verdadeiro Algarve. Há toda uma narrativa que está
desajustada da forma como os algarvios olham para o Algarve, sobretudo os que não estão nos meios
urbanos. O Algarve é objetivamente uma região maioritariamente rural e estamos muito focados no
modelo urbano, mesmo que incluamos a praia”.

A responsável da Rota Vicentina referiu que pode ser incómodo dizê-lo, mas é preciso reconhecer que a
indústria do turismo, a nível global, não é sustentável. É preciso fazer mudanças que não acontecem de
um dia para o outro e implicam uma responsabilidade pública e privada.

Marta Cabral sublinhou que é preciso olhar para todo o território com atenção, não apenas para a linha
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de costa. “e até aí, a pesca desapareceu totalmente, o que temos hoje e peixe no prato, o que é
diferente. Há muito trabalho a fazer porque se perdeu muito.

O Algarve tem um grave problema de falta de população ativa, diz Mário Azevedo Ferreira, CEO do grupo
NAU Hotels & Resorts. Nas contas do hoteleiro faltam cerca de 50 a 50 mil pessoas para viver e
trabalhar no Algarve e não vêm para a região porque não há habitação e a preços que possam pagar. “E
infelizmente não há um Plano de habitação para as acolher”.

A falha de mão de obra nota-se especialmente na área do turismo, mas segundo Mário Azevedo Ferreira
também há dificuldade em contratar médicos, enfermeiros, professores e forças de segurança, devido à
falta de habitação.

Refere este como um dos grandes constrangimentos mas também a falta de uma rede de transportes
intermunicipais e uma lei laboral que “não é amiga do emprego, rígida, genérica, inspirada na indústria e
não adequada a uma região afetada pela sazonalidade”. Por isso considera que “tem que vir gente de
fora”.

João Fernandes, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve admite que há alguns
problemas relacionados com as infraestruturas, há anos por resolver e que se devem à falta de
financiamento.

Mesmo com o aumento de verbas no novo quadro comunitário, João Fernandes frisa que o Algarve
ainda está longe das outras regiões porque o financiamento europeu é inferior ao de outras regiões com
o PIB per capita mais baixo. Mas alerta que “o novo pacote financeiro é mais robusto, temos esmo que
executar“.
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Caravela Boa Esperança já começou a ser recuperada
As obras preveem intervenções nas madeiras e pintura

 

A Caravela Boa Esperança, que costuma estar ancorada junto à Marina de Lagos, já começou a
ser recuperada nos estaleiros da Portinave, no Parchal (Lagoa). 

As obras preveem intervenções nas madeiras e pintura.

O objetivo, no futuro, é que a Região de Turismo do Algarve (RTA) transforme a Caravela Boa Esperança
num Centro Interpretativo dos Descobrimentos.

«Aquilo que se espera é que até ao final de Fevereiro a caravela esteja recuperada, pois nesta fase há
uma lista grande de manutenção», disse João Fernandes, presidente da RTA, ao jornal Barlavento.

(Link)
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Golf Report - Portugal Masters
Golf Report - Portugal Masters

Golf Report - Portugal Masters
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Municípios do Algarve reafirmam o seu compromisso com Faro
Capital Europeia da Cultura
Dois anos depois de formalizarem o seu papel na coprodução da Candidatura de Faro
Capital Europeia da Cultura 2027, os municípios do Algarve manifestam o seu
compromisso político e financeiro de participação no projeto. Em conjunto, irão investir 16
milhões de euros. Em novembro de 2019, aquando da assinatura dos Acordos de
Colaboração entre o …

Dois anos depois de formalizarem o seu papel na coprodução da Candidatura de Faro Capital Europeia da
Cultura 2027, os municípios do Algarve manifestam o seu compromisso político e financeiro de
participação no projeto. Em conjunto, irão investir 16 milhões de euros.

Em novembro de 2019, aquando da assinatura dos Acordos de Colaboração entre o Município de Faro e
a Comunidade Intermunicipal do Algarve, a Região de Turismo do Algarve e a Universidade do Algarve, os
municípios da região concordaram que a Capital Europeia da Cultura justificava o envolvimento e o
empenho de todos. Entenderam que esta, enquanto uma das mais reconhecidas iniciativas da União
Europeia, tem uma abrangente capacidade transformadora sobre o território e uma elevada capacidade
de multiplicar o investimento, com significativo impacto na região.

No passado dia 5 de novembro, os 16 municípios aprovaram, na reunião do Conselho Intermunicipal,
uma manifestação de interesse coletivo de investimento regional no âmbito da Candidatura de Faro
Capital Europeia da Cultura. Reconhecem que a candidatura é um “desiderato colectivo, merecedor de
um compromisso abrangente e duradouro, constituindo uma oportunidade única e marcante para o
Algarve”.

Deliberou-se, assim, considerando a componente regional do projeto, uma manifestação de interesse
coletivo de investimento regional, num valor estimado em 16 milhões de euros. O Município de Faro
investirá 10,6 milhões de euros e a verba remanescente será repartida pelos outros 15 municípios, de
acordo com um critério de distribuição a fixar. O investimento deverá concretizar-se entre 2023 e 2028.
O orçamento total previsional, que ascende a 76 milhões de euros, será, também, assegurado pelo
Governo, por fundos europeus e ainda pelo setor privado.

Importa sublinhar que a decisão, unânime, teve em conta o facto de o investimento ser direcionado para
programas de criação de capacidade regional; de potenciar o tecido cultural regional, oferecendo
capacitação e oportunidades de internacionalização com acesso a novas parcerias e redes e de trazer
um aumento do número de visitantes, acompanhado do incremento da notoriedade do destino Algarve
junto de novos públicos.

Fonte: AMAL
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À décima edição, o Verão Azul mostra como é bom saber
abrandar
Festival de artes contemporâneas, que se distribui por Faro, Lagos e Loulé, intensifica a
aposta na criação regional e assume-se como campo de experimentação
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Duas surfistas resgatadas da gruta de Benagil em Lagoa
Jovens de nacionalidade alemã ficaram presas após terem-se deslocado para o local em
pranchas de surf.

Duas surfistas de 22 e 26 anos foram resgatadas este domingo à tarde após terem ficado presas na
gruta de Benagil, em Lagoa.

As duas jovens, de nacionalidade alemã, ficaram presas depois de se terem deslocado para o local em
pranchas de surf.

Após o alerta, às 14h25, acorreram ao local uma embarcação da Estação Salva-vidas de Ferragudo e,
por terra, elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão e dos Bombeiros Voluntários de
Lagoa.

De acordo com comunicado da Autoridade Marítima, as vítimas apresentavam alguns ferimentos e sinais
de hipotermia. A vítima de 26 anos foi extraída diretamente pela gruta de Benagil, com o apoio da equipa
de Salvamento de Grande Ângulo dos Bombeiros Voluntários de Lagoa.

Já a segunda, de 22 anos, foi "resgatada e transportada pelos elementos da Estação Salva-vidas para as
instalações da Estação Salva-vidas de Ferragudo, onde aguardava uma ambulância".

As surfistas foram transportadas para o Hospital de Portimão.
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Estas aldeias querem combater o isolamento do interior com
nómadas digitais
"Nunca foi o nosso objetivo disponibilizar apenas espaços de trabalho, queremos sim
proporcionar experiencias de trabalho inusitadas e inspiradoras, onde os trabalhadores
remotos possam sentir o pulsar do território e das nossas gentes", afirma Célia
Gonçalves.

O projeto ‘Rede Aldeias de Montanha’, liderado por Célia Gonçalves, propõe-se a combater o isolamento
do interior à boleia da nova tendência do trabalho remoto. O grande objetivo é oferecer espaços de
trabalho integrados nas comunidades do interior de Portugal e proporcionar experiências turísticas que se
misturem com a nova realidade dos chamados “nómadas digitais”.

Célia Gonçalves, uma das principais responsáveis do projeto, participou no quinto ‘Observatório Jornal
Económico/Crédito Agrícola’ dedicado ao tema “Os desafios da diversificação da economia”, esta sexta-
feira, 12 de novembro, onde explicou as diferenças entre o co-working dito “tradicional”, e o modelo
proposto pela ‘Rede Aldeias de Montanha’.

“Se 2020 nos trouxe algo de positivo foi a possibilidade de agilizarmos a presença nos gabinetes e o
teletrabalho ficou validado como uma solução para grande parte dos trabalhadores e as empresas já
estão a ajustar as suas dinâmicas perante o sucesso da experiência. Os nómadas digitais ou os full time
travelers, serão uma certeza do turismo na próxima década. É daí que nasce o projeto das aldeias de
montanha”, afirma Célia Gonçalves.

A responsável afirma que o projeto é pioneiro não só em Portugal, mas também na Europa: “Neste
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projeto, que nós entendemos que tem a designação de cooperativa co-work de aldeias de montanha,
um dos propósitos foi dar vida a espaços que estavam totalmente desocupados, entendemos este
projeto como um projeto de experimentação, e queremos testar como é que uma rede de co-working
pode atrair mais turistas/trabalhadores a estes territórios”.

Para tal, a aposta vai para espaços no interior português que reúnam factores como a economia circular,
a tecnologia, o design quilómetro zero, criatividade e inovação. “Nunca foi o nosso objetivo disponibilizar
apenas espaços de trabalho, queremos sim proporcionar experiencias de trabalho inusitadas e
inspiradoras, onde os trabalhadores remotos, os freelancers, possam sentir o pulsar do território e das
nossas gentes”, sublinha Célia Gonçalves.

“Nesses espaços de co-working, tudo foi produzido nesse território. Nós estamos a ativar todo um
ecossistema de pequenas empresas, de artesãos que participaram neste projeto, produzindo aquilo que
de melhor sabem fazer”, diz.

Para os mais céticos, a Rede Aldeias de Montanha funciona através de uma plataforma semelhante às
agências de viagens, onde é possível fazer uma reserva do espaço de trabalho, mas com um factor
adicional: potenciar visitas prévias aos principais pontos de interesse que determinada aldeia e território
tem para oferecer.

“Entendemos que o projeto das aldeias da montanha, pegando neste projeto especial de co-working,
será certamente uma alavanca para mostrar que é possível um turismo de qualidade, mas também
trabalhar nos territórios do interior do país”, conclui Célia Gonçalves.
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Autovoucher: dinheiro e cartões frota ficam de fora
Finanças revelaram que o número de reembolsos totalizou os 145 mil nos primeiros dois
dias. Mas estudo afirma que medida arrisca-se a chegar a apenas um em cada dez
portugueses.

A corrida às bombas já começou esta semana depois da medida de reembolso de cinco euros por mês
anunciada do Governo ter sido posto em prática. Mas apesar, de ‘todos’ saírem beneficiados, uma vez
que os terminais de multibanco, tal como foi avançado pelo Nascer do SOL há duas semanas, não vão
permitir perceber – nem ao vendedor, nem Governo e nem às Finanças – onde é que o consumidor
gastou o dinheiro, há também exclusões. O nosso jornal sabe que quem paga com dinheiro ou usa
cartões frota está excluído desta medida. «O único pagamento que é aceite com vista a ser
reembolsado é com cartão de débito ou de crédito, mas para isso precisa de ter acedido à plataforma do
IVAucher, que vai buscar a conta bancária dos contribuintes», disse um dos funcionários de um posto de
abastecimento.

Também um estudo da BA&N RESEARCH UNIT a que o Nascer do SOL teve acesso admite que
AUTOvoucher arrisca-se a chegar a apenas um em cada dez portugueses. «A adesão dos portugueses
ao IVAucher/AUTOvoucher não tem, contudo, sido elevada. Prova disso mesmo são os resultados
alcançados com o IVAucher, programa que permitiu acumular o IVA suportado em setores como a
hotelaria, restauração e cultura, em que em vez dos 200 milhões inicialmente previstos o Estado vai
devolver apenas 82 milhões de euros que podem ser utilizados desde o dia 1 de outubro até ao dia 31
de dezembro».

E lembra que grande parte da explicação para o valor ser menos de metade do previsto está relacionado
com o facto «de o número de pessoas que se registaram num programa que agora deverá ganhar nova
vida, mas que continua a deixar muitos portugueses de fora. Dados do Ministério das Finanças mostram
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que o IVAucher conta com mais de um milhão de contribuintes aderentes».

Um número que leva o estudo a associar a esta nova medida. «Considerando este milhão de
contribuintes aderentes, a medida arrisca-se a chegar a apenas um em cada 10 portugueses, número
manifestamente reduzido para um sistema que pretende aliviar a pressão no orçamento sentida por
muitas famílias que necessitam dos automóveis para se deslocarem. Haverá muitos que não se
inscrevem na plataforma pela idade, que dificulta a inscrição numa plataforma acessível na internet,
outros por mera incapacidade de fazerem o registo sozinhos. Outros por puro desconhecimento».

E faz as contas: face ao total de contribuintes atualmente validados na plataforma IVAucher e
considerando os cinco euros de devolução mensais pelo abastecimento dos veículos – ainda que tudo o
que seja adquirido nos postos de abastecimento seja válido para o reembolso, como pastilhas elásticas
ou tabaco – durante cinco meses, os 25 euros do AUTOvoucher, o montante máximo de apoio por
contribuinte, traduzem-se num subsídio do Estado aos contribuintes de 25 milhões de euros. Ou seja,
apenas 18,8% do apoio máximo previsto.

Recorde-se que, segundo os dados do ministério das Finanças, está previsto que este desconto custe ao
Estado 133 milhões de euros, a que se juntam 300 milhões de euros para apoiar as empresas de
transportes coletivos (táxis e autocarros) e um aumento de 20% para as despesas em combustíveis das
empresas em sede de IRC (imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas).

Mais de 700 mil euros em reembolsos

De acordo os dados divulgados pelo gabinete de João Leão, nos primeiros dois dias foram processados
145 mil reembolsos, o que resulta num valor equivalente a 725 mil euros. Na altura do arranque, o
Governo revelou que, desde o dia 1 de novembro, data em que os comerciantes puderam começar a
aderir a este sistema, registaram-se cerca de dois terços dos postos de abastecimento de combustíveis
do Continente e Regiões Autónomas, «estando já assegurada uma cobertura na esmagadora maioria
dos concelhos, sendo expectável que este número continue a crescer nas próximas semanas».

De acordo com a lista divulgada, aderiram as principais gasolineiras, com a Alves Ribeiro, BP, Cepsa,
Galp, Repsol e Shell. Mas também os postos de abastecimento low-cost, como é o caso do
Intermarché, Jumbo, E.Leclerc, Pingo Doce, Prio, Rede Energia e Recheio.

Feitas as contas, no concelho de Lisboa, para já, houve 272 adesões, um número que fica abaixo em
relação ao Porto que ronda as 383. Faro conta conta 104, Coimbra com 117, Viseu com 137, enquanto
Beja fica-se pelos 54.

Descontentamento

Para o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), o subsídio financeiro
aplicável aos consumos em postos de combustível «é mais uma ajuda» para mitigar os aumentos dos
combustíveis. «Temos três associados que também fazem distribuição de combustível e que se
associaram a esta iniciativa», adiantou o responsável, salientando que esta medida «é mais uma ajuda».
No entanto, deixou um alerta: «Achamos sempre que poderia ser mais interessante, mas é o esforço
que o Estado entendeu fazer e nós saudamo-lo por isso», afirmou Gonçalo Lobo Xavier.

Já em entrevista ao i, o presidente do presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP), Carlos Barbosa,
veio lamentar o comportamento do Governo em matéria de impostos sobre o automóvel e lembra que
estes pesam 32% do total. E em relação ao desconto de 10 cêntimos considerou que é «um rebuçado
envenenado». O que é certo é que Portugal está entre os países na Europa com os preços dos
combustíveis mais elevados. De acordo com os dados divulgados pela Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos, os preços praticados estão acima dos valores médios da União Europeia, segundo o
relatório do regulador dos serviços energéticos. Feitas as contas, no que diz respeito à gasolina 95
simples, o Preço Médio de Venda (PMV) sem impostos da nos 27 estados-membros da União Europeia
aumentou 5,4 cêntimos por litro do segundo para o terceiro trimestre.
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