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Turistas são convidados a vir gastar a sua energia no Algarve
«Algarve: a different kind of energy. T he only you should spend» é o mote da nova
campanha promocional que pretende atrair turistas internacionais para a região durante
a época baixa

 

«Algarve: a different kind of energy. The only you should spend» é o mote da nova campanha
promocional que pretende atrair turistas internacionais para a região durante a época baixa,
incentivando-os a tirar partido do clima ameno e da diversidade de atividades ao ar livre que o destino
oferece. Lançada pelo Turismo do Algarve, em parceria com o NERA – Associação Empresarial da Região
do Algarve, esta ação foi pensada para dar resposta ao atual problema da crise energética que se vive
um pouco por toda a Europa, com particular expressão nos países do centro e do norte, onde o Inverno
é mais rigoroso e onde há uma maior dependência de energia para aquecimento. Identificando aqui uma
oportunidade-chave para a promoção da região, a campanha pretende posicionar o Algarve como
destino de eleição para todos aqueles que querem fugir do frio e do elevado custo energético que se
adivinha.

A peça central desta ação de comunicação assenta num vídeo que dá destaque a produtos como a
Natureza, o Desporto e a Náutica e que convida as pessoas, neste Inverno, a desligar as suas fontes
dispendiosas de energia, a reduzir os seus gastos de consumo, e a vir gastar a energia única que o
Algarve lhes proporciona. Caminhadas ao ar livre, partidas de golfe, birdwatching, passeios de bicicleta e
de barco, prática de surf e outros desportos aquáticos são apenas algumas das sugestões deixadas para
um consumo de energia mais apelativo. 

 

Marcando presença nas principais redes sociais e motores de pesquisa durante o mês de dezembro, esta
campanha digital está direcionada a mercados internacionais como o Reino Unido, os Países Baixos, a
Alemanha e Espanha, e privilegia os visitantes que têm a possibilidade de trabalhar remotamente ou de
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realizar estadias de média e longa duração.

 

(Link)
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https://algarveinformativo.blogspot.com/2022/12/turistas-sao-convidados-vir-gastar-sua.html
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Campanha pretende atrair turistas internacionais para o Algarve
durante a época baixa
"Algarve: a different kind of energy. T he only you should spend." Este é o mote da nova
campanha promocional, que pretende atrair turistas internacionais para a região durante
a época baixa, incentivando-os a tirar partido do clima ameno e da diversidade de
atividades ao ar livre que o destino oferece.

(Vídeo)

 

"Algarve: a different kind of energy. The only you should spend." Este é o mote da nova campanha
promocional, que pretende atrair turistas internacionais para a região durante a época baixa,
incentivando-os a tirar partido do clima ameno e da diversidade de atividades ao ar livre que o destino
oferece.

 

Lançada pelo Turismo do Algarve, em parceria com o NERA (Associac¸a~o Empresarial da Região do
Algarve), esta ação foi pensada para dar resposta ao atual problema da crise energética que se vive um
pouco por toda a Europa, com particular expressão nos países do centro e do norte, onde o inverno é
mais rigoroso e onde há uma maior dependência de energia para aquecimento. Identificando uma
oportunidade para a promoção da região, a campanha pretende posicionar o Algarve como destino de
eleição para todos aqueles que querem fugir do frio e do elevado custo energético que se adivinha.

 

Caminhadas ao ar livre, partidas de golfe, birdwatching, passeios de bicicleta e de barco, prática de surf e
outros desportos aquáticos são apenas algumas das sugestões deixadas na campanha.

 

Marcando presença nas principais redes sociais e motores de pesquisa durante o mês de dezembro, esta
campanha digital está direcionada a mercados internacionais como o Reino Unido, os Países Baixos, a
Alemanha e Espanha, e privilegia os visitantes que têm a possibilidade de trabalhar remotamente ou de
realizar estadias de média e longa duração.

 

"Queremos, com esta campanha, mostrar o Algarve como uma alternativa apelativa para quem quer
fugir ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura energética que se começa ja´ a sentir, um pouco por
toda a Europa. O sol e o clima ameno que o destino oferece ao longo do ano e a diversidade de
atividades ao ar livre que podem ser realizadas sa~o fortes argumentos para convencer todos aqueles
que querem apostar no seu bem-estar e conforto e passar um inverno tranquilo. Aqui, não só
recebemos os nossos visitantes com um abraço quente e acolhedor, como lhes proporcionamos formas
mais interessantes de gastarem a sua energia", explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. "Para ale´m dos prec¸os apelativos da e´poca baixa e da poupanc¸a que se pode alcanc¸ar em
estadias mais prolongadas, visitar o Algarve nesta altura menos concorrida e´ tambe´m uma
oportunidade para conhecer a regia~o a um outro ritmo. Sendo este um perí odo mais tranquilo, os
turistas conseguem ter mais tempo e disponibilidade para viver e sentir a autenticidade do destino e para
experimentar tudo aquilo que torna o Algarve um lugar u´nico", acrescenta.

 

Vítor Neto, presidente do NERA, acredita que esta é também uma oportunidade para as empresas locais:
"A chegada de visitantes nesta época do ano é, certamente, benéfica para os negócios da região, na
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https://youtu.be/NYbycv4z63c


medida em que vem dinamizar e dar um alento adicional à nossa economia durante um período que, por
norma, é menos movimentado".

 

(Link)
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https://www.algarveprimeiro.com/d/campanha-pretende-atrair-turistas-internacionais-para-o-algarve-durante-a-epoca-baixa-/48334-4
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Briefing - O Algarve convida a usar uma energia diferente
“Algarve: a different kind of energy. T he only you should spend” é a mensagem da marca
recente campanha promocional do T urismo do Algarve. Dirigida aos mercados
internacionais, pretende atrair turistas para a região nesta altura do ano.

“Algarve: a different kind of energy. The only you should spend” é a mensagem da marca recente
campanha promocional do Turismo do Algarve. Dirigida aos mercados internacionais, pretende atrair
turistas para a região nesta altura do ano.

Esta é uma campanha digital que resulta da identificação de uma oportunidade para promover a região
no contexto da crise energética que se vive na Europa, sobretudo nos países em que o inverno é mais
rigoroso e obriga a um maior consumo de energia para aquecimento.

O Algarve posiciona-se, assim, como um destino de eleição para todos aqueles que querem fugir do frio
e do elevado custo energético.

A peça central da campanha é um vídeo que destaca produtos turísticos como a natureza, o desporto e
a náutica e convida os turistas a gastarem a energia única que o Algarve proporciona.
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Ocupação por quarto não superou mês homólogo de 2019
A ocupação média por quarto nas unidades de alojamento do Algarve situou-se, em
novembro, nos 43,9%, valor 0,6 pontos percentuais abaixo do registado no período
homólogo de 2019, anunciou esta semana a principal associação hoteleira da região
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Receitas turísticas já superam as de 2019
No conjunto dos dez primeiros meses do ano, os alojamentos turísticos do país
arrecadaram 4,5 mil milhões de euros em proveitos totais— que somam ao alojamento os
outros gastos inerentes à estada dos turistas como restauração, lavandaria entre outros
serviços — contra os 4,3 mil milhões de euros registados no total de 2019, segundo os
dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados ontem.
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ECONOMIA ONLINE
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Receitas do turismo até outubro já superam todo o ano de 2019
Até outubro, os proveitos do turismo ascenderam a 4.463,5 milhões de euros e "já
ultrapassaram o total anual de 2019, refletindo o aumento dos preços dos serviços
prestados".

Os proveitos totais dos estabelecimentos de alojamento turístico nos primeiros dez meses deste ano “já
ultrapassaram o total anual de 2019”, ano pré-pandemia, e em outubro cresceram 48,2% em termos
homólogos, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Até outubro, os proveitos do turismo ascenderam a 4.463,5 milhões de euros e “já ultrapassaram o
total anual de 2019, refletindo o aumento dos preços dos serviços prestados”, refere o INE.

Só em outubro, as receitas cresceram 48,2% face a 2021, tendo atingido 497,7 milhões de euros, e os
“proveitos de aposento aumentaram 50,1%, com um valor de 370,6 milhões de euros”. Comparando
com outubro de 2019, registaram-se aumentos de 27,2% nos proveitos totais e 27,8% nos de
aposento.

O setor do alojamento turístico registou 2,6 milhões de hóspedes e 6,8 milhões de dormidas em
outubro, o que corresponde a aumentos de 23,4% e 23,5%, respetivamente, em relação ao mesmo
mês de 2021 (41,1% e 37,2% em setembro, pela mesma ordem).

Face a outubro de 2019, “registaram-se aumentos de 5,0% e 6,2%, respetivamente”, adianta o INE,
salientando que as taxas líquidas de ocupação-cama e de ocupação-quarto nos estabelecimentos de
alojamento turístico (48,9% e 60,4%, respetivamente) “foram ligeiramente superiores às de outubro de
2019 (48,4% e 59,6%, pela mesma ordem)”.

O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) “situou-se em 61,2 euros, em outubro, e o
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rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 101,2 euros (+42,5% e +20,6% face a outubro de
2021, respetivamente)”. Em comparação com outubro de 2019 (antes da pandemia), “o RevPAR
aumentou 21,8% e o ADR cresceu 20,1%”.

Até outubro, “considerando a generalidade dos meios de alojamento, registaram-se 25,4 milhões de
hóspedes e 68,5 milhões de dormidas, correspondendo a crescimentos de 90,9% e 90,3%,
respetivamente”, mas “comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas diminuíram 1,7%
(+5,6% nos residentes e -5,4% nos não residentes)”.

Relativamente à repartição das dormidas por países e segmentos de alojamento, destaca-se “a
predominância das dormidas de residentes do Reino Unido na hotelaria (principalmente em unidades de 5
estrelas, concentrando um terço das dormidas de não residentes) e da Alemanha no alojamento local e
no turismo no espaço rural e de habitação”.

De acordo com os dados do INE, as dormidas de não residentes superaram as registadas no mesmo
mês de 2019. “O setor do alojamento turístico registou 2,6 milhões de hóspedes e 6,8 milhões de
dormidas em outubro de 2022, correspondendo a aumentos de 23,4% e 23,5%, respetivamente
(+41,1% e +37,2% em setembro, pela mesma ordem)”. Comparativamente a outubro de 2019,
“registaram-se aumentos de 5,0% e 6,2%, respetivamente”.

Em outubro, o mercado interno contribuiu “com 1,8 milhões de dormidas”, o que representa uma
diminuição de 2,7%. Já os mercados externos “predominaram (peso de 72,7%) e totalizaram 4,9
milhões de dormidas (+37,3%)”. Comparando com outubro de 2019, “registaram-se aumentos de
21,0% nas dormidas de residentes e de 1,5% nas de não residentes, correspondendo, neste último
caso, ao maior crescimento mensal face a 2019”.

No mês em análise, todas as regiões de Portugal registaram aumentos das dormidas, tendo o Algarve
concentrado 28,2%, seguindo-se a Área Metropolitana (AM) de Lisboa (26,6%) e o Norte (16,5%).
Face a outubro 2019, “apenas o Algarve ficou abaixo do nível então observado (-1,3%)”.
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Já são conhecidos os vencedores da quarta edição do Prémio
Nacional de Turismo
Em cerimónia realizada na C idade do Futebol, em Oeiras, foram anunciados os grandes
vencedores da quarta edição do Prémio Nacional de T urismo, uma iniciativa do Expresso
e do BPI. O  fundador e presidente do grupo Vila Galé foi distinguido com o Prémio
Carreira

A Cidade do Futebol, em Oeiras foi o palco escolhido para anunciar os novos “campeões” do Prémio
Nacional de Turismo (PNT), uma iniciativa do Expresso e do BPI. A quarta edição dos prémios que
distinguem as melhores empresas, práticas e projetos turísticos em Portugal foi a mais concorrida de
sempre com 743 candidaturas distribuídas pelas cinco categorias a concurso: Turismo Autêntico,
Turismo Gastronómico, Turismo Inclusivo, Turismo Inovador e Turismo Sustentável. Em 2022 e por
decisão do júri foi atribuído o Prémio Carreira a Jorge Rebelo de Almeida, fundador e presidente do grupo
hoteleiro Vila Galé, que assim se junta a Dionísio Pestana, Mário Pereira Gonçalves e André Jordan,
distinguidos em anos anteriores.

Rebelo de Almeida, considerou a distinção como “o reconhecimento por ter criado uma empresa onde
trabalham pessoas felizes e que proporciona felicidade a quem nos visita”. Garantiu ainda, aos 73 anos,
“ter ainda muito para fazer e projetos por concretizar”, anunciando a abertura de vários hotéis ao longo
de 2023. Na cerimónia, marcada pelo otimismo e pelos resultados preliminares de 2022 que confirmam
ser este o melhor ano de sempre para o turismo em Portugal, com receitas acima de 20,8 mil milhões
de euros, que representam um crescimento superior a 14% face a 2019. Destacando estes dados,
Francisco Pedro Balsemão, CEO do grupo Impresa, elogiou o sector como “um dos grandes motores da
economia e símbolo da resiliência”. Pedro Barreto, administrador do BPI destacou o “aumento da
qualidade do turista” como consequência natural do “investimento realizado na melhoria da oferta”,
tanto da hotelaria como dos serviços associados a esta área da economia. Nuno Fazenda, secretário de
Estado do Turismo, Comércio e Serviços, anunciou a assinatura, em breve, no âmbito do PRR (Plano de
Recuperação e Resiliência) de uma agenda mobilizadora para transformar o sector, com uma dotação de
150 milhões de euros.
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Conheça os grandes vencedores de 2022

TURISMO AUTÊNTICOCom o propósito de destacar projetos que valorizam os recursos culturais e
naturais do território nacional, e as experiências de turismo autênticas, nomeadamente em regiões
interiores, o PNT distinguiu, na categoria de Turismo Autêntico, a iniciativa Rotas Açores - Itinerários
Culturais e Paisagísticos, um projeto de estruturação da oferta de Touring Cultural e Paisagístico dos
Açores promovido pela Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, que integra 48
circuitos distribuídos pelas nove ilhas do arquipélago e subordinados às temáticas da baleação, vinhas e
vulcões.

TURISMO GASTRONÓMICO“Premiar projetos que apostem de oferta gastronómica diferenciada e
autêntica, alicerçada na valorização e promoção da gastronomia regional e nacional” foi o desafio inscrito
nas condições para o júri do PNT escolher o vencedor da categoria Turismo Gastronómico. O prémio foi
atribuído ao evento de slow cooking Chefs on Fire, realizado em Cascais e considerado o maior festival
gastronómico do país, com vários chefs nacionais de renome a cozinhar com fogo e ao som de música.
Foi ainda decidido atribuir uma menção honrosa à iniciativa Fins de semana Gastronómicos do Porto e
Norte de Portugal, um roteiro gastronómico anual (excluindo meses de Verão) que visa a promoção da
gastronomia e vinhos dos concelhos integrados na Região de Turismo do Porto e Norte de Portugal.

TURISMO INCLUSIVONa categoria de Turismo Inclusivo, o júri do PNT decidiu atribuir, pela primeira vez, o
prémio ex aequo a duas entidades: É Um Restaurante (Lisboa), e Azores All in Blue - Turismo & Autismo
(São Miguel). Iniciativa da Associação de Intervenção Comunitária Crescer na Maior, com o apoio da
Câmara Municipal de Lisboa e da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, o projeto social É Um
Restaurante, que está aberto ao público, promove a formação e inclusão no mercado laboral de pessoas
em situação de sem abrigo. Já a iniciativa Azores All in Blue - Turismo & Autismo é um projeto de I&D
que visa investigar e valorizar a experiência turística de crianças com perturbações do espetro do
autismo (PEA) e dos respetivos cuidadores. É promovido pelo CDIJA - Centro de Desenvolvimento
InfantoJuvenil dos Açores, com sede em Lagoa, na ilha de São Miguel, com o apoio da Agência Açoreana
de Viagens.

TURISMO INOVADORPromovido pela Startup Madeira More than ideas, com o apoio do governo regional,
o Digital Nomads Madeira Islands conquistou o prémio Turismo Inovador. Iniciativa teve como objetivo
destacar as ilhas da Madeira e de Porto Santo como destinos atrativos para Nómadas Digitais, através
de um projeto piloto que decorreu na Ponta do Sol. Pelo impacto económico gerado e pelo efeito
catalisador que levou ao surgimento de novas comunidades nómadas, o projeto foi prolongado até
2024, confirmando a região como pioneira neste nicho de mercado em grande crescimento.

TURISMO SUSTENTÁVELNa categoria de Turismo Sustentável, o grande vencedor foi o projeto Top
Atlântico +Planeta promovido pela agência de viagens e já reconhecido com a certificação Biosphere pela
Global Sustainable Tourism Council, em reconhecimento da promoção de um modelo de turismo mais
sustentável, através de medidas internas de redução de desperdício, melhoria das condições dos
colaboradores, apoio a entidades mais carenciadas e criação de dois marketplaces de comercialização de
produtos usados, biológicos e/ou de produção própria, entre outras. O projeto tem também um
compromisso com o programa “Criar Bosques”, da Quercus, como mecanismo de compensação da
pegada CO2 criada pelos voos das Viagens +Sustentáveis.

PRÉMIO CARREIRA:Figura de destaque no desenvolvimento da hotelaria nacional nos últimos 30 anos,
Jorge Rebelo de Almeida lidera um grupo com 27 hotéis em Portugal e 10 no Brasil. Empresário de
sucesso reconhecido é também um líder que contagia as equipas através da paixão pelo setor e pela
visão de futuro que coloca em cada projeto, seja no desenvolvimento do conceito de um novo hotel,
seja na expansão internacional do grupo que fundou. Em 1986, Jorge Rebelo de Almeida constituiu a Vila
Galé, S.A. e em maio de 1988, a praia da Galé, em Albufeira, viu nascer o Vila Galé Hotel Apartamento
(atualmente Vila Galé Atlântico), a primeira unidade daquele que é, hoje, o segundo maior grupo hoteleiro
nacional. Em 2023, o grupo tem prevista a abertura de mais quatro hotéis em Portugal.

As 743 candidaturas apresentadas à quarta edição do Prémio Nacional de Turismo foram avaliadas por
Comités Técnicos e por um Júri, constituído por representantes de diferentes quadrantes da sociedade
portuguesa. Qualidade e inovação da oferta, satisfação do cliente, qualificação ambiental, performance
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operacional, e contributo para o desenvolvimento turístico, foram alguns dos critérios considerados para
essa avaliação e eleição dos vencedores.

O Prémio Nacional de Turismo (PNT) – que conta com o alto patrocínio do Ministério da Economia e da
Transição Digital, o apoio institucional do Turismo de Portugal, e o apoio técnico da Deloitte enquanto
knowledge partner – atribui distinções em cinco categorias: Turismo Autêntico, Turismo Gastronómico,
Turismo Inclusivo, Turismo Inovador e Turismo Sustentável.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!

13/55



VISÃO
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AVE: € 0

REACH: 33100

Previmos um défice de 1,9%, mas ele não ultrapassara
seguramente 15%
Em entrevista exclusiva à VISÃO, o primeiro-ministro diz que os “casos e casinhos”
lancados pela “central de criação de soundbites da direita” não o fizeram “perder um
segundo” nestes “nove meses de inferno e correria”. Foca-se nos resultados. E anuncia
um novo apoio extraordinário de 240 euros para as famílias mais carenciadas e um défice
ainda menor do que o antecipado
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DINHEIRO VIVO
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Costa anuncia que défice não vai ultrapassar 1,5% em 2022 e
crescimento será no mínimo de 6,7%
O primeiro-ministro salientou que, desde que é chefe do executivo, só houve um único
"orçamento suplementar, para dar resposta à emergência da pandemia" da covid-19.

O primeiro-ministro revelou que o crescimento económico será no mínimo de 6,7% em 2022, um
aumento relativamente às previsões do Governo, que apontavam para 6,5%, e o défice "não
ultrapassará seguramente 1,5%, em contraponto com os 1,9% previstos.

Em entrevista à revista Visão que vai para as bancas na quinta-feira, conduzida pelos jornalistas Filipe
Luís e Mafalda Anjos, António Costa defendeu o seu balanço económico desde que tomou posse como
primeiro-ministro, em 2015, recordando que, nos quatro anos anteriores à sua governação, foram
sempre necessários orçamentos retificativos.

Em contraponto, Costa salientou que, desde que é chefe do executivo, só houve um único "orçamento
suplementar, para dar resposta à emergência da pandemia" da covid-19 e frisou que, quando as
previsões do Governo não se cumpriram, foi porque os resultados "foram sempre para melhor".

"Neste ano, previmos um crescimento de 6,5% e ele será, pelo menos, de 6,7%. Previmos um défice de
1,9%, mas ele não ultrapassará seguramente 1,5%", exemplificou.

O primeiro-ministro considerou que, por ter "falta de ideias alternativas" e não se "conseguir confrontar
com os resultados", a oposição "encontra outros argumentos falando de 'casos'" e repetindo "'ad
nauseam' coisas que não têm relevância para ninguém".

Abordando os casos que têm envolvido membros do Governo, Costa disse que não perde "um segundo"
com as polémicas e defendeu que, se "andasse a fazer política para os comentadores" e para a "bolha
político-mediática" não teria ganho as eleições.

O chefe do executivo considerou que o caso da revogação de um despacho do ministro Pedro Nuno
Santos sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa foi "o único verdadeiramente grave".
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"Felizmente, foi resolvido em 24 horas e ultrapassado", assinalou.

Nesta entrevista, Costa deixou ainda críticas ao atual líder do PSD, considerando que a tentativa de um
referendo sobre a eutanásia foi um "número político que o dr. Montenegro inventou para tentar resolver
uma dificuldade interna da direita portuguesa".

"Não faz nenhum sentido. É um bom exemplo do estado da oposição: não é capaz de apresentar uma
alternativa ao Governo, quando discutimos o Orçamento, não é capaz de atacar pelos resultados
alcançados na economia ou nas diferentes áreas e, portanto, agarra-se a números políticos", criticou.

Costa acusou a "direita democrática" de, "em vez de fazer uma barreira clara" ao Chega, se "deixar
contaminar" e de ser um "aliado objetivo" do partido liderado por André Ventura, por oposição ao PS,
que estabeleceu "um cordão sanitário".

"O que explica a mudança da liderança da IL? É o facto de Cotrim de Figueiredo não se conseguir adaptar
a este novo estilo histriónico que a IL quer ter, de guinchar um bocadinho mais alto do que o Chega. Fica
é ridículo. Porque os 'queques', quando tentam guinchar, ficam ridículos perante o vozeirão popular que o
Ventura consegue fazer", disse.

Numa questão relacionada com a taxa de execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Costa
deixou também críticas ao atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, afirmando
que, no caso de projetos no âmbito do PRR, há várias etapas a cumprir entre a projeção e a execução
de uma obra.

"Só o engenheiro Carlos Moedas é que quer convencer os portugueses de que em menos de um ano
consegue fazer o projeto do plano de drenagem de Lisboa...", ironizou.

Interrogado se pretende candidatar-se à Presidência da República, António Costa recusou
perentoriamente, sublinhando que "cada um tem a vocação que tem, e quem gosta de ser primeiro-
ministro e tem vocação para isso dificilmente se adaptará a uma função que é muito distinta".

"Esse assunto, esqueçam! Nunca, jamais, em tempo algum. E não é jamais, é mesmo nunca!", afirmou.

Interrogado se estaria interessado num cargo executivo nas instituições europeias, o primeiro-ministro
defendeu que já tem esse cargo "por inerência", enquanto chefe de Governo de um Estado-membro da
União Europeia, o que lhe dá um assento no Conselho Europeu.

"Tenho um mandato, aqui, até outubro de 2026. (...) Neste momento, tenho uma grande missão, que
me ocupa bastante e me deixa totalmente realizado. Na minha vida, nunca andei a pensar no que ia
fazer a seguir", afirmou.

Questionado se uma saída em 2024 está "totalmente excluída", Costa respondeu: "Nenhum médico me
disse que tinha de sair em 2024, e, como sou otimista, espero de estar de ótima saúde, nessa altura,
para continuar".
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Empresas de turismo podem recorrer a novo apoio a fundo
perdido até 22 de Dezembro
Governo disponibiliza apoio de 70 milhões a empresas de alojamento, restauração e
outras actividades turísticas que já tenham recebido verbas do Apoiar.pt, Apoiar+simples
ou Apoiar Restauração.

As empresas do sector do turismo que tenham recebido verbas Programa Apoiar, nas variantes
Apoiar.pt, Apoiar+simples ou Apoiar Restauração, podem agora beneficiar um novo apoio a fundo
perdido, composto por um montante global 70 milhões de euros.

De acordo com portaria publicada ontem em suplemento do Diário da República, e que entra hoje em
vigor, as empresas têm de se candidatar a este apoio até ao final do próximo dia 22 de Dezembro (“até
sete dias úteis após a entrada em vigor” do diploma). No entanto, o prazo dado às empresas do sector,
que inclui do alojamento, restauração e similares e outras actividades turísticas, “pode ser prorrogado
pelo membro do Governo com tutela sobre o sector do turismo”.

Segundo explica a portaria, o apoio, não reembolsável, “corresponde a 10 % do apoio financeiro final
pago e recebido, cumulativamente, por cada empresa beneficiária” no âmbito das três medidas
anteriores de suporte ao negócio aplicadas no terreno. E, de acordo com o Turismo de Portugal, numa
nota publicada hoje, o pagamento dos apoios aos “ocorre até ao final do corrente ano de 2022”.

Caso a dotação orçamental prevista não for utilizada a 100%, "o valor não utilizado é redistribuído de
forma proporcional pelas empresas beneficiárias em função do apoio inicialmente apurado". No entanto,
ressalva-se que as empresas podem receber, no final, "um valor de apoio superior a 50 % do valor do
apoio final pago e recebido, cumulativamente", no âmbito das medidas Apoiar.pt, Apoiar+simples e
Apoiar Restauração.

“Com esta medida é reforçado o apoio às empresas do turismo que, por terem sofrido fortemente os
impactos da pandemia de covid-19, foram objecto de apoio no âmbito do Programa Apoiar, agora num
contexto macroeconómico complexo, atentos os efeitos da inflação, do acréscimo de custos de energia
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e do contexto de guerra no espaço europeu”, refere o Governo.

A medida tinha sido anunciada no dia 8 pelo novo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços,
Nuno Fazenda, no congresso da Associação Portuguesa dos Agentes de Viagem e Turismo (APAVT).
Além destes 70 milhões, o governante afirmou ainda que está a ser criada a linha Consolidar + Turismo,
com uma dotação de 30 milhões e “direccionada às micro e pequenas empresas do sector, que
apresentem dificuldades em gerir divida contraída, designadamente durante a pandemia”, com o
Ministério da Economia a afirmar que será apresentada “nos primeiros dias de Janeiro”.
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Agências de viagens estimam operação de fim de ano 35% acima
de 2021
Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
T urismo, diz que este final de é "claramente" melhor que o de 2021 em relação a
reservas de viagens por parte das agências.

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) antecipa que a operação para o
final de ano esteja 35% acima das reservas do 'réveillon' de 2021, com os preços mais altos entre 10%
e 15%.

Questionado pela Lusa se se antecipa um final de ano melhor do que em 2021, em termos de reservas
de viagens pelas agências, o presidente da APAVT afirmou: "Claramente".

"Quando respondemos [a associação] em nome do mercado, temos sempre que relativizar, explicando
que o mercado integra respostas assimétricas, mas sim, diria que, em média, teremos uma operação de
fim de ano cerca de 35% acima de 2021", disse Pedro Costa Ferreira em declarações à Lusa.

Numa altura em que todos os indicadores que medem a atividade turística apontam para um fecho de
2022 perto do ano recorde de 2019, ou mesmo a poder ultrapassá-lo -- como é o caso das receitas
turísticas --, Pedro Costa Ferreira diz que no caso das agências de viagens se estão "a aproximar".

"Talvez fechemos com uma operação muito semelhante a 2019", diz.

Em novembro, a então secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, afirmou, em Fátima, que era
"quase certo" um novo recorde de receitas turísticas no final deste ano.

Em 2019, o melhor de sempre para a atividade turística nacional, Portugal alcançou receitas turísticas de
mais de 18.000 milhões de euros.

Já sobre as regiões/cidades mais procuradas pelos portugueses, em termos de procura no país, Pedro
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costa Ferreira refere que "sendo verdade que, até por tradição, Algarve e Madeira lideram, é preciso
sublinhar que Alentejo, Lisboa, o Centro, o Norte e os Açores têm desenvolvido ofertas alternativas de
fim de ano, que têm tido crescente atração".

"Assim, eu diria que as viagens de fim de ano, em Portugal, se estendem um pouco por todo o lado, com
natural relevância por Algarve e Madeira", reforça o presidente da associação.

Já quanto às viagens dos turistas nacionais para o exterior, "a diversidade será a característica mais
relevante", sublinha, dando como exemplo a Turquia, Egipto, Senegal, Caraíbas, Brasil, Dubai, Indonésia,
Vietname.

"Haverá um pouco de tudo, desde o mais em conta até ao extravagante", exemplifica.

Quanto à média da subida do preço dos pacotes turísticos/viagens face a 2021, Pedro Costa Ferreira
explica que "dependerá do destino escolhido, face às origens da inflação".

"Diria que destinos cotados em USD [dólares] e que incluem voo serão, porventura, os destinos cujos
preços mais cresceram, decorrentes do aumento do 'fuel' [combustível] e variação do dólar
relativamente ao euro. No geral, julgo que os preços terão crescido entre 10% e 15%", afirma.

Ainda assim, à pergunta se as agências de viagens associadas da APAVT estão a sentir cancelamentos
por reservas antecipadas, o presidente da associação diz que estes "não têm existido".

Por outro lado, e tendo em conta a mesma conjuntura, se acreditam virem a surpreender-se com
reservas de última hora, o responsável nega também.

"Estando as operações, na sua generalidade, a correr bem, não creio que haja muitas reservas de última
hora", conclui.
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Inflação suaviza no turismo, roupa, restaurantes, brinquedos e
energia
Moderação nos fluxos do turismo, depois de meses explosivos, mais as campanhas
agressivas de descontos que antecedem o Natal, ajudam a arrefecer preços. Mas BCE
continuará a subir juros.

A inflação continua muito elevada em Portugal, tendo o Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmado
ontem que em novembro os preços do cabaz dos consumidores subiu 9,9% em novembro face ao
mesmo mês de 2021.

Os preços finais de vários bens e serviços ligados ao turismo, vestuário, brinquedos, restaurantes,
combustíveis para o automóvel e gás são alguns dos itens do cabaz-tipo dos consumidores
portugueses, estando ainda muito mais caros do que há um ano, parecem ser agora os que mais
corrigem em baixa, ajudando assim a aligeirar a taxa nacional, ainda que devagar e pouco.

No entanto, os números do INE sinalizam que a inflação, que continua em máximos de décadas, pode
estar finalmente a quebrar a trajetória explosiva que pautou os últimos meses.

De acordo com um levantamento do Dinheiro Vivo, a taxa de inflação total nacional medida em termos
homólogos registou uma ligeira quebra de duas décimas em novembro.

Em outubro atingiu um recorde de 10,1% (o valor mais elevado desde maio de 1992), mas novembro
essa mesma taxa anual abrandou em duas décimas, a maior descida desde junho de 2021, estava a
economia portuguesa a reerguer-se da devastação da pandemia e dos confinamentos.

Na lista com mais de uma centena de bens e serviços específicos que compõem o cabaz normalizado de
referência dos consumidores, a maior travagem acontece nos preços do transporte aéreo de
passageiros com uma quebra de 25 pontos percentuais na respetiva inflação face ao patamar recordista
de outubro. A subida em novembro foi assim de 12,8%, um valor elevado e que é mais do dobro da
média da inflação total apurada no mês passado.
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A segunda maior descida face a outubro (estamos a falar apenas de taxas homólogas) acontece nos
serviços de alojamento, com uma redução no ritmo de cerca de 12 pontos percentuais. Ainda assim, a
inflação do alojamento foi de quase 30% em novembro.

No caso dos "combustíveis líquidos (para aquecimento)", a suavização no ritmo da inflação foi de quase
nove pontos percentuais, colocando a subida de preços nos 30% em novembro.

A rubrica "férias organizadas" também arrefeceu, com uma descida na respetiva inflação de oito pontos
percentuais, para 15,6% em novembro.

A inflação nos "combustíveis e lubrificantes para transporte pessoal" foi de quase 11%, mas este valor
recua cerca de cinco pontos percentuais face à taxa registada em outubro.

No gás, a inflação está nuns monumentais 73%, mas recuou ligeiramente face a outubro (menos 1,6
pontos).

O preço associado ao consumo em "restaurantes e hotéis" avançou suas 13%, mas registou uma
moderação de 3,5 pontos percentuais face à inflação de outubro.

Vários agentes do setor do turismo têm vindo a público confirmar que em novembro a atividade
começou a enfraquecer pouco a pouco, mas isto depois de vários meses (especialmente no verão) de
faturação explosiva.

Outro efeito que pode estar a afetar a inflação, puxando-a para baixo, é a proximidade do Natal e as
campanhas de descontos agressivos (como as iniciativas black friday), que marcaram o mês passado.

A inflação nos telefones e telemóveis caiu cerca de três pontos percentuais, para 2,9% em novembro.

No conjunto "jogos, brinquedos e artigos para recreação e lazer", os preços estão a cair (inflação
negativa de 0,5% em novembro), tendo afundado 2,4 pontos face a outubro.

Os "equipamentos de som e imagem", onde pontificam as televisões, por exemplo, estão quase 10%
mais baratos agora do que em novembro de 2021, sendo que esta inflação regista uma perda de dois
pontos percentuais face a outubro.

A crise inflacionista e energética também afetou, como se sabe, o custo da alimentação.

O INE mostra que um dos produtos cuja inflação mais quebrou entre outubro e novembro foi a dos
"produtos hortícolas". Ainda assim, a subida de preços nestes bens essenciais supera os 24%, menos
um ponto percentual do que em outubro.

O vestuário também está mais em conta. A inflação neste item foi de apenas 1,9% no mês passado,
menos um ponto percentual comparativamente à marca de outubro.

BCE sobe taxas, mas de forma menos agressiva

Hoje, o Banco Central Europeu (BCE) deverá subir novamente as taxas de juro para tentar deter a
inflação europeia, mas vários economistas referem que a subida deve ser mais moderada.

O observatório dos bancos centrais do gabinete de estudos do BPI refere que "a inflação da zona euro
mostrou os primeiros sinais positivos ao desacelerar para 10% homólogo (10,6% em outubro),
enquanto a inflação subjacente (que exclui a volatilidade alimentar e energética) estabilizou em 5%".

"A moderação foi ampla nos principais países e dá ao BCE algum espaço de manobra para abrandar o
ritmo das subidas de taxas", dizem os analistas.

Assim, na sua reunião de hoje, "esperamos que o BCE volte a aumentar as taxas de juro, pressionado
por uma inflação indesejável e persistentemente elevada", mas com menos agressividade.
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"Após duas subidas consecutivas de 0,75 pontos percentuais, esperamos um aumento de 0,5 pontos
nas taxas oficiais para 2% (taxa de depósitos) e 2,5% [taxa de refinanciamento, a referência principal]."

Segundo esta equipa de economistas do BPI, "entre os fatores que justificam esta moderação no ritmo
de subida, destacamos: (i) o arrefecimento da atividade económica e (ii) o facto de o aperto monetário
ter sido muito substancial (mais 2,5 pontos desde julho, incluindo os 0,5. em dezembro) e precisar de
tempo para ser transmitido à economia como um todo".

"Esta semana é também provável que o BCE anuncie as linhas gerais para reduzir os reinvestimentos
relativos ao programa de compra de ativos APP", acrescentam.

"Este processo poderia começar algures no segundo trimestre de 2023 e deveria ser gradual e previsível.
Por exemplo, se o BCE seguisse uma estratégia semelhante à da Fed, fixaria um limite de vencimentos
mensais que não seria reinvestido, um limite que poderia ser gradualmente aumentado", diz o estudo do
BPI.

"Por exemplo, o BCE poderia deixar vencer 15 mil milhões nos primeiros três meses, 30 mil milhões nos
três meses seguintes... até que 100% dos prazos de vencimento não sejam reinvestidos. Isto reduzirá a
dimensão do balanço do Eurossistema ao longo de 2023 e ajudará a apertar as condições monetárias e,
indiretamente, a mitigar o risco de perdas do banco central."
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Viagens, hotéis e combustíveis têm maior alívio nos preços em
novembro
Os dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que os transportes aéreos, hotéis e
serviços de alojamento, e combustíveis para aquecimento foram os produtos do cabaz
que tiveram um maior abrandamento nos preços, depois de terem estado a liderar
subidas nos últimos meses. Nos alimentos, as hortaliças, carne e peixe tiveram ligeira
desaceleração em novembro.

A taxa de inflação abrandou ligeiramente para 9,9% em novembro, caindo de valores acima de dois
dígitos. Os alimentos não transformados e a energia deram o maior contributo para essa travagem, mas
foi nos transportes aéreos, hotéis e serviços de alojamento que o alívio nos preços, face ao mês
anterior, foi mais expressivo. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), analisados pelo
Negócios, revelam que, em comparação com outubro, o maior recuo na variação homóloga do índice de
preços no consumidor deu-se nos transportes aéreos de passageiros. Após o aumento de 37,9% em
outubro, a variação homóloga dos preços das viagens aéreas encolheu para 12,8% em novembro, o
que significa que houve um abrandamento de 25,1 pontos percentuais (p.p.) nos preços.  Comparando
com o mês precedente, também a variação homóloga dos serviços de alojamento desacelerou, de
40,9% para 28,7%, ou seja, menos 12,2 p.p. A fechar o top 3 dos principais abrandamentos nos preços
em novembro estão os combustíveis líquidos para aquecimento, que recuaram de 38,1% para 29,5%
(menos 8,6 p.p.). Esses três produtos do cabaz do INE que registaram no penúltimo mês do ano as
maiores travagens na trajetória ascendentes dos preços são os mesmos que, nos primeiros sete meses
após o início da guerra na Ucrânia, mais tinham encarecido. No caso dos transportes aéreos e dos
serviços de alojamento, esse aumento foi mesmo superior a 50%, enquanto os combustíveis já vinham
a subir antes da guerra ter início. Com um abrandamento superior a 5 pontos percentais, destacaram-se
também as férias organizadas (cuja variação homóloga passou de 23,7% para 15,6%, menos 8,1
pontos percentuais), os combustíveis e lubrificantes para equipamento para transporte pessoal (-5,4
p.p.) e os serviços de transporte (-5,1 p.p.).  Há ainda a destacar o recuo nas subidas homólogas de
preços dos transportes de passageiros por mar e vias interiores navegáveis (-2,7 pontos percentuais),
jogos e brinquedos (-2,4 p.p.), bicicletas (-1,74 p.p.), gás (-1,62 p.p.), combustíveis sólidos (-1,55 p.p.)
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e grandes aparelhos domésticos (-1,37 p.p.). Hortaliças, carne e peixe com ligeiro recuoNo que toca aos
alimentos, houve uma ligeira travagem nas subidas homólogas dos preços face ao mês anterior, com
destaque para os produtos hortícolas (-1,29 p.p.), a carne (-0,89 p.p.), peixe, crustáceos e moluscos (-
0,55 p.p.), açúcar (-0,43 p.p.) e café, chá e cacau (-0,38 p.p.). Os dados do INE revelam que o índice
referente aos produtos alimentares não transformados abrandou para 18,4% (valor inferior em 0,5
pontos percentuais ao registado no mês anterior), "contrastando com a aceleração registada nos
produtos alimentares transformados, com uma variação de 16,8%", mais 2,7 pontos percentuais do que
em outubro.
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Ofertas de emprego aumentaram mais de 50% no terceiro
trimestre do ano. Saiba em que profissões a procura mais
aumentou
No terceiro trimestre do ano, registou-se um aumento de 52% das ofertas de emprego
em Portugal, face ao período homólogo de 2021. Empregados de centros de chamadas,
caixas bancários, penhoristas e similares e empregados de agências de viagens foram as
profissões cuja procura mais aumentou. Estas são algumas das conclusões do Insight
lançado pela Fundação José Neves, que refere a evolução das ofertas de emprego e a
dinâmica de procura do mercado laboral.

No terceiro trimestre do ano, registou-se um aumento de 52% das ofertas de emprego em Portugal,
face ao período homólogo de 2021. Empregados de centros de chamadas, caixas bancários, penhoristas
e similares e empregados de agências de viagens foram as profissões cuja procura mais aumentou.
Estas são algumas das conclusões do Insight lançado pela Fundação José Neves, que refere a evolução
das ofertas de emprego e a dinâmica de procura do mercado laboral.

O Insight mostra, ainda, que, face a 2021, nos primeiros nove meses de 2022, o número de ofertas de
emprego foi significativamente superior ao verificado em qualquer um dos trimestres de 2021.

De salientar que 2021 foi marcado pela crise pandémica e consequentes medidas restritivas. No primeiro
trimestre de 2022, as ofertas de emprego voltaram a registar uma trajectória de crescimento
expressivo (62%), face ao trimestre anterior (o último de 2021). No segundo trimestre de 2022,
manteve-se a tendência de crescimento, com um ligeiro aumento de 3%. No terceiro trimestre, até à
data, registou-se o número mais baixo do ano, no que diz respeito a ofertas de emprego. Em
comparação com o segundo trimestre de 2022, houve uma redução de 5%.

Apesar da redução face aos primeiros dois trimestres de 2022, o volume das ofertas de emprego do
terceiro trimestre continuou a ser muito superior a qualquer um dos trimestres de 2021. Entre o último
trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2022 o crescimento foi de 60%.
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Profissões como empregados dos centros de chamadas, caixas bancários, penhoristas e similares,
empregados de agências de viagens e pessoal de informação administrativa, apresentaram um aumento
na procura de mais de 200%, face ao mesmo trimestre de 2021. Para além de empregados dos centros
de chamadas e pessoal de informação administrativa, os vendedores e encarregados de lojas e
operadores de caixas e outros trabalhadores relacionados com vendas foram, ainda, as profissões em
que se verificou um aumento superior a 1000 ofertas, no terceiro trimestre de 2022, face ao período
homólogo.

Vendedores ambulantes e em mercados ou quiosques, oficiais maquinistas, de convés e pilotos de
navios, pessoal de companhia, ajudantes de quarto, agentes funerários e prestadores de cuidados a
animais, registaram um decréscimo de ofertas de emprego no mesmo período. Biólogos, botânicos,
zoólogos e especialistas relacionados, assim como técnicos de agricultura, produção animal, silvicultura e
ciências da vida, também estiveram em contraciclo.

O Insight revela ainda que programadores de software, operadores de caixa e outros trabalhadores
relacionados com vendas, empregados de mesa e bar, analistas de sistemas e representantes
comerciais foram as profissões mais procuradas pelos empregadores no terceiro trimestre de 2022.
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Ministro revela que mercado já sabe da privatização da TAP
Pedro Nuno Santos diz que 3,2 mil milhões de euros serão devolvidos em dividendos.
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ECONOMIA ONLINE

15/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

Nova greve dos tripulantes da TAP fora dos dias de Natal
O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil decidiu que não irá marcar dias de
greve até dia 27 de dezembro, inclusive.

A nova greve que os tripulantes de cabina têm na calha não irá apanhar os dias de Natal, informou esta
quarta-feira o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SPNVAC).

“O SNPVAC informa que decidiu não marcar greve no período de Natal por considerar que a mesma
afetaria diretamente a diáspora portuguesa que aproveita esta quadra natalícia para visitar as suas
famílias e os seu entes mais queridos, bem como os portugueses que se deslocam nestes dias para
visitar os seus familiares no estrangeiro”, afirma o sindicato em comunicado.

“Todos os passageiros, sem exceção, merecem todo o nosso respeito e todo o nosso profissionalismo.
No entanto, não podemos deixar de estar solidários com centenas milhares de compatriotas nossos que,
pelas mais diversas circunstâncias, se viram obrigados a emigrar para melhorar as suas condições de
vida. Aproveitamos para informar que até ao próximo dia 27 de dezembro, inclusive, não vai haver
qualquer dia de greve“, acrescenta.

No passado dia 6 de dezembro, o SNPVAC confirmou em assembleia geral a greve dos dias 8 e 9 e
aprovou um mínimo de cinco outros dias a marcar até ao final de janeiro. O comunicado não indica
quando poderá ser a paralisação, apenas que as datas serão “comunicadas aos associados 24 horas
antes da entrada do pré-aviso de greve”.

No dia seguinte ao primeiro período de greve, o presidente do sindicato, Ricardo Penarroias, ainda
admitia a hipótese de a nova paralisação incluir o Natal ou o Ano Novo. Na altura, criticou também a TAP
de se recusar a negociar com os tripulantes de cabina.

“Estamos disponíveis para todas as discussões possíveis com o SNPVAC [Sindicato Nacional do Pessoal
de Voo da Aviação Civil], nós respeitamos a liberdade para fazer greve, […] mas também queremos
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sentar-nos à mesa das negociações, para evitar o mais possível novas ações, porque isso seria muito
prejudicial para a companhia, para o país e também pensando em todos os contribuintes portugueses
que têm investido na companhia”, afirmou, por sua vez, a CEO da TAP.

Os tripulantes acusam a administração da transportadora aérea de violar o Acordo Temporário de
Emergência (ATE) assinado em 2021 e que dita um corte de 25% nos salários, considerando que o “seu
sistemático incumprimento esmaga financeiramente os rendimentos dos tripulantes”. O sindicato
contesta ainda o novo Acordo de Empresa proposto pela companhia aérea.

O ministro das Infraestruturas referiu esta quarta-feira, no Parlamento, ser “compreensível” que os
trabalhadores “tentem melhor” face a “cortes muito severos na sua remuneração”. “E nós [Governo]
devemos aproximar as posições da administração e dos sindicatos”. Contudo, sublinhou que é preciso
ser “cauteloso” nos acordos que são feitos com os sindicatos, uma vez que “a TAP não pode ficar numa
situação de desequilíbrio do ponto de vista económico porque ainda não dá lucro”.

Segundo a companhia aérea, a greve de 8 e 9 de dezembro obrigou ao cancelamento de 360 voos, com
um impacto negativo nas receitas de 8 milhões de euros.

(notícia atualizada às 13h20)
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RTP 1

15/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6010

REACH: -1

Acordo na UE para que kosovares viajem sem visto no espaço
Schengen
O Conselho da União Europeia (UE) e o Parlamento europeu (PE) chegaram hoje a um
acordo provisório, a implentar até 2024, para permitir que os kosovares viagem sem visto
no espaço Schengen, anunciaram em comunicado.

Caso entre em vigor, após aprovação formal, todas as regiões dos Balcãs ocidentais ficarão na mesma
posição face ao espaço Schengen, pelo facto de os habitantes do Kosovo serem os únicos que
necessitam atualmente de visto.

Este acordo provisório "fornece ao Kosovo mais um passo no seu caminho europeu", indicou a
presidência checa do Conselho da UE na rede social Twitter.

"Por fim, os cidadãos do Kosovo poderão viajar para a UE para férias, visitar familiares e em viagens de
negócios sem necessidade de solicitar visto. Este é um momento muito importante para o futuro
europeu do país", acrescentou o eurodeputado neerlandês Thijs Reuten, negociador em nome do PE.

Ainda hoje, os máximos representantes do Kosovo assinaram em Pristina o documento que solicita a
adesão à UE. O pedido será apresentado quinta-feira em Praga à presidência checa da UE, disse o
primeiro-ministro Albin Kurti.

As novas regras sobre vistos permitirão aos titulares de passaportes do Kosovo viajar para a UE sem
esse documento por 90 dias em qualquer período que se prolongue até ao máximo de 180 dias.

O acordo terá de ser referendado pelo Comité de liberdades civis e pelo plenário do PE, e ainda pelo
Conselho da UE.

Cinco países da União -- Espanha, Roménia, Grécia, Eslováquia e Chipre -- não reconhecem a
independência do Kosovo, o que dificulta as perspetivas de adesão à UE.
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A ex-província sérvia, com cerca de 1,9 milhões de habitantes e maioria de população albanesa,
proclamou unilateralmente a independência em 2008, apoiada pelos Estados Unidos e a maioria dos
países da UE.

Para além da Sérvia, a China, Rússia, Índia, Brasil, África do Sul e outros países não reconhecem a
independência da ex-província sérvia.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

15/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 109166

Reino Unido vai aliviar restrições a líquidos e dispositivos
eletrónicos em aviões
O governo britânico anunciou, esta quinta-feira, que pretende aliviar significativamente
as restrições ao transporte de líquidos em bagagem de mão para viagens aéreas em
junho de 2024, à medida que a tecnologia avança para facilitar os controlos.

O governo britânico anunciou, esta quinta-feira, que pretende aliviar significativamente as restrições ao
transporte de líquidos em bagagem de mão para viagens aéreas em junho de 2024, à medida que a
tecnologia avança para facilitar os controlos.

Atualmente, nos aeroportos internacionais são permitidos contentores de líquidos com menos de 100
mililitros a bordo dos aviões, desde que sejam colocados em sacos transparentes nos controlos de
segurança. Os contentores maiores devem estar na bagagem de porão. Os dispositivos eletrónicos
também devem ser retirados dos sacos, regras que atrasam as filas de espera.

Segundo uma lei introduzida pelo governo britânico, o limite de líquidos será aumentado para dois litros e
os dispositivos eletrónicos deixarão de ter de ser rastreados separadamente, disse o Departamento dos
Transportes numa declaração.

O relaxamento é possibilitado pela "instalação de nova tecnologia na maioria dos aeroportos do Reino
Unido", afirmou.

As novas máquinas, que foram testadas, empregarão novas técnicas de imagem que fornecem imagens
tridimensionais do conteúdo dos sacos e utilizam algoritmos para detetar quaisquer ameaças.

"Até 2024, os principais aeroportos do Reino Unido terão a mais recente tecnologia de segurança,
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reduzindo o tempo de espera, melhorando a experiência dos passageiros e, mais importante ainda,
detetando potenciais ameaças", indicou o ministro dos Transportes, Mark Harper, citado numa
declaração.

As regras atuais foram implementadas no início dos anos 2000 para impedir a utilização de explosivos
líquidos em aviões.
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BARLAVENTO

15/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 610

REACH: -1

Museu de Lagos nomeado para o Prémio Museu Europeu do Ano
2023
O Fórum Europeu dos Museus anunciou que o Museu de Lagos está nomeado para o
Prémio Museu Europeu do Ano (EMYA) 2023
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SAPO

14/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34000

CP promove edição de Natal do comboio histórico a vapor do
Porto a Ermesinde
A CP vai fazer uma “edição especial” de Natal do comboio histórico a vapor entre as
estações de São Bento, no Porto, e Ermesinde, em Valongo, com mais de 200 lugares
disponíveis por viagem, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a CP – Comboios de Portugal refere que o comboio histórico a vapor, que integra uma
composição rebocada pela locomotiva a vapor 0186 e cinco carruagens históricas, vai circular no
sábado, no domingo e nos dias 22 e 30 de dezembro.

Estão também programadas viagens em janeiro, para os dias 7 e 8.

Segundo a CP, serão feitas quatro viagens por dia, havendo um total de 254 lugares disponíveis por
viagem, que terão animação garantida “por um rancho folclórico”.

A viagem permite uma visita ao Parque Urbano de Ermesinde, onde é possível “visitar a Aldeia de Natal e
admirar a maior árvore de Natal do país”.

O preço para cada viagem de ida é de 10 euros para adultos e cinco para as crianças, dos 4 aos 12 anos
(inclusive).

Os portadores de bilhetes para o Comboio de Natal a Vapor poderão ainda viajar, sem limitação, nos
comboios Urbanos do Porto durante aquele dia.
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SÁBADO

15/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 76

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • PAULO BARRIGA

FAV: 3

AVE: € 45520

REACH: 31900

Uma selva sobre sodas
Há viagens dentro da capital que podem custar €450
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DN

15/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 81591

Governo garante ajuda mas quer lista de danos até final do ano
Ministra Mariana Vieira da Silva quer que os municípios comuniquem os seus prejuízos
com a maior rapidez possível e afirmou que o Governo irá recorrer a todos os
instrumentos nacionais e europeus para dar apoio. Loures fala já em 20 milhões de euros
e Fronteira em 18 milhões em danos. Proteção Civil dava esta quarta-feira conta de 83
desalojados.

O Governo quer fazer o levantamento dos prejuízos nos concelhos afetados pelo mau tempo até ao
final do ano para "desenhar os apoios o mais céleres possíveis". "O ponto é garantir que o Conselho de
Ministros tome a decisão de reconhecer a gravidade do que aconteceu e de definir todos os apoios. É
isso que faremos e assim que tivermos os danos [contabilizados] tomaremos essas decisões", afirmou
esta quarta-feira a ministra da Presidência, garantido que "procuraremos [o Governo] desenhar os
apoios o mais céleres possíveis".

Mariana Vieira da Silva deixou, porém, um aviso de que "quem gere dinheiros públicos tem de acautelar a
legalidade desses apoios" e para isso é necessário, não só fazer o levantamento dos danos, como "ter
uma máquina já oleada" para fazer com que os pagamentos cheguem a quem deles precisa.

E o timing para Mariana Vieira da Silva é curto: "Aquilo que combinámos na semana passada era que, se
fosse possível os municípios terem até ao fim deste ano a recolha dos danos, de imediato teríamos o
relatório para que o Conselho de Ministros pudesse tomar decisões".

A "totalidade dos danos" faz com que seja impossível precisar um prazo concreto para a atribuição dos
apoios, completou a ministra, garantindo, no entanto, que o Governo não vai hesitar em recorrer a
"todos os instrumentos nacionais e europeus que existem" para apoiar os municípios afetados pelas
chuvas torrenciais da última semana e de terça-feira.

De recordar que Vieira da Silva já tinha estado reunida na última sexta-feira com os autarcas da Área
Metropolitana de Lisboa para discutir apoios e prazos de entrega de lista de prejuízos na sequência do
mau tempo registado nos dias 7 e 8 de dezembro.
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A Câmara de Loures, um dos concelhos mais afetados na zona da Grande Lisboa, avançou ainda esta
quarta-feira estimar que os prejuízos das fortes chuvas ascendam a "mais de 20 milhões de euros",
disse à Lusa fonte oficial da autarquia.

Trata-se, indicou a fonte, de um valor acumulado considerando os efeitos do mau tempo entre os dias 7
e 8 de dezembro e esta terça-feira. Esta quarta-feira também a autarquia liderada por Ricardo Leão
anunciou que vai dotar o Fundo de Emergência Municipal com um milhão de euros, para apoio a famílias
e comerciantes.

Em Fronteira, no distrito de Portalegre, as primeiras contas também já foram feitas, com o presidente da
câmara a falar em 18 milhões de euros. "Estes valores englobam os prejuízos quer em património
municipal, quer em património da Infraestruturas de Portugal", disse Rogério Silva. Noutro dos concelhos
de Portalegre, Monforte, aponta-se para prejuízos de seis a oito milhões de euros, sem contabilizar os
danos no setor agrícola, "o mais afetado", de acordo com o presidente do município, Gonçalo Lagem.

Já o presidente da Câmara de Campo Maior, Luís Rosinha, estimou esta quarta-feira em "praticamente
dois milhões de euros" os prejuízos sofridos no concelho, com o mau tempo na terça-feira, e disse
aguardar por apoio do Governo.

A Proteção Civil indicou que 83 pessoas ficaram desalojadas na sequência das fortes chuvas de terça-
feira. O concelho de Seixal, no distrito de Setúbal, registou 34 desses desalojados, destacando-se ainda
os concelhos de Coruche (Santarém) e Loures (Lisboa). O anterior balanço, feito na noite de terça-feira,
dava conta de 82 desalojados.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação garantiu que "todas as famílias" desalojadas na sequência
das intempéries dos últimos dias "terão respostas no quadro dos programas do Governo", depois da
identificação feita pelos municípios.

Pedro Nuno Santos respondia no Parlamento a questões da deputada do PSD Márcia Passos, sobre o
número de famílias vítimas das intempéries que serão abrangidas pela bolsa nacional de alojamento
urgente e temporário, criada em março de 2021.

"Nós temos respostas que, infelizmente, no passado, não existiam com a mesma solidez em matéria de
necessidades urgentes e temporárias", sublinhou o ministro, referindo-se também ao programa Porta de
Entrada.

Desde as 00:00 de terça-feira, registaram-se 3.552 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a
maior parte no distrito de Lisboa (2.722), seguindo-se Setúbal, Portalegre, Santarém e Coimbra.

Lisboa, Loures, Sintra, Oeiras e Cascais estão entre os municípios mais afetados, bem como Arronches,
Sousel, Campo Maior e Fronteira, no distrito de Portalegre.

Segundo avançou esta quarta-feira o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e
Proteção Civil, André Fernandes, no total das ocorrências "houve necessidade de fazer sete intervenções
com equipas médicas", sendo que quatro pessoas foram assistidas no local e as restantes são feridos
ligeiros.

A Câmara de Lisboa anunciou, entretanto, a ativação de um plano de contingência para pessoas em
situação de sem-abrigo que solicitem acolhimento de emergência devido ao mau tempo, indicando que
desde terça-feira várias pessoas foram já alojadas no Centro de Acolhimento e Emergência Municipal de
Santa Bárbara, no Centro de Alojamento temporário de Xabregas e no Centro de Alojamento temporário
do Beato.

Já o presidente da autarquia lisboeta disse esta quarta-feira que os três milhões de euros que propôs
para apoiar quem sofreu com o mau tempo "não é um valor fechado", indicando que esse montante
dependerá do levantamento de prejuízos.

"Aquilo que disse era que conseguia já esta disponibilidade financeira [três milhões de euros], mas depois
podemos conseguir mais, obviamente, segundo aquilo que for a análise e a quantificação de todas estas
perdas, e é isso que estamos a fazer. E depois o Governo terá que contribuir muito mais, obviamente,
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mas não é um valor fechado, é um valor aberto", afirmou Carlos Moedas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira aguaceiros, vento por
vezes forte nas terras altas do Centro e Sul, uma pequena descida de temperatura e agitação marítima
forte. Está ainda também previsto para hoje céu geralmente muito nublado, diminuindo temporariamente
de nebulosidade na região Sul durante a tarde. No que diz respeito aos aguaceiros, também haverá uma
diminuição de intensidade e frequência.

Para sexta-feira, as previsões são de períodos de céu muito nublado e períodos de chuva, sendo por
vezes forte até ao início da manhã na região Centro, passando a aguaceiros que diminuem de
intensidade e frequência a partir da manhã. Existe ainda a possibilidade de queda de neve acima de 1500
metros até ao início da manhã de sexta-feira. O IPMA aponta para vento fraco a moderado (até 30
km/h) nas regiões Norte e Centro, sendo na região Sul vento moderado (20 a 35 km/h),
temporariamente forte (até 45 km/h) no litoral e terras altas até meio da tarde.

com Lusa

55/55


