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Portugal considerado o melhor país do mundo para viagens e
trabalho remoto
A momondo, um motor de busca de viagens, realizou um estudo que avalia os 111
melhores países do mundo para viagens e trabalho remoto em 2022 e Portugal lidera a
tabela.

A momondo, um motor de busca de viagens, realizou um estudo
que avalia os 111 melhores países do mundo para viagens e
trabalho remoto em 2022 e Portugal lidera a tabela.
A momondo teve em conta 22 fatores em seis categorias que foram: o custo de viagens e
acessibilidade; os preços locais; a saúde e segurança; as condições de trabalho remoto; a vida social e o
clima.

Após ter tido estes pormenores em conta, o motor de procura de viagens apresentou o seguinte top
10:

1- Portugal, com 100/100 pontos;

2- Espanha, com 93/100 pontos;

3- Roménia, com 92/100 pontos;

4- Maurícias, com 90/100 pontos;

5- Japão, com 90/100 pontos;

6- Malta, com 89/100 pontos;

7- Costa Rica, com 86/100 pontos;
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8- Panamá, com 85/100 pontos;

9- República Checa, com 84/100 pontos;

10- Alemanha, com 83/100 pontos.

Portugal foi eleito o melhor país do mundo para viagens e trabalho remoto devido às elevadas
pontuações que teve em todos os parâmetros. Comparativamente a Espanha, que ficou em segundo
lugar, teve menos pontuação na categoria de viagens, devido à acessibilidade de voos e ao preço do
combustível, e no trabalho remoto, por causa da velocidade da internet.

Dois dos pontos fortes que a momondo aponta a Portugal é o visto para nómadas digitais e muitos
habitantes em Portugal terem um elevado nível de inglês.

Em segundo lugar ficou Espanha com 93 pontos em 100. Segundo a momondo, esta classificação deve-
se sobretudo à elevada quantidade de cafés e restaurantes per capita, à velocidade da internet, aos
vários espaços de co-working e aos vistos remotos para freelancers.

Além disto, também foi tido em conta a vida noturna e a abertura do país face à comunidade LGBTQ+.

A fechar o top três está a Roménia com 92 pontos em 100. Este país foi eleito o 3.º melhor país do
mundo para viagens e trabalho remoto em 2022, essencialmente, por causa dos preços de alugueres de
habitação de longa duração e da comida.
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Inscrições abertas para a maior competição do mundo para
vídeos de turismo
A maior competição do mundo dedicada a vídeos de turismo está aberta para inscrições
até ao dia 15 de janeiro

A maior competição do mundo dedicada a vídeos de turismo está
aberta para inscrições até ao dia 15 de janeiro. O Circuito CIFFT
reúne os Melhores Festivais de Filmes de Turismo do Mundo num
concurso que reconhece e premeia os melhores anúncios e
campanhas em vídeo produzidos para a promoção de destinos,
produtos e serviços turísticos em todo o mundo.
Nesta 34ª edição, o concurso já conta com a participação de grandes marcas e empresas do setor do
turismo de países como Áustria, Azerbaijão, Croácia, França, Finlândia, Grécia, Japão, Polónia, Portugal,
Eslovénia, África do Sul, Espanha e Taiwan, entre outros.

Ao longo do ano, os participantes irão percorrer 10 festivais que compõem o Circuito CIFFT em quatro
continentes, incluindo o festival ART&TUR em Portugal, organizado pelo Centro de Portugal Film
Commission (CPFC), que será realizado em Ourém entre os dias 25 e 28 de Outubro.

Em cada etapa do Circuito CIFFT, as produções audiovisuais serão avaliadas e premiadas por júris
internacionais, compostos por especialistas em turismo, marketing, cinema e audiovisual.
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Os prémios obtidos no Circuito CIFFT são convertidos em pontos que garantem acesso à CIFFT Ranking
List, o principal recurso para benchmarking relacionado com a criatividade e a eficácia na Comunicação
Turística.

Ao fim do ano, o ranking irá definir os Melhores Filmes de Turismo do Mundo em cinco
categorias temáticas principais: destinos turísticos cidade, região e país, serviços turísticos e produtos
turísticos.

A cada ano, o Circuito CIFFT continua a atrair inscrições de importantes marcas de turismo, agências
criativas e produtoras audiovisuais de todo o mundo. Além dos prémios, a competição também
proporciona aos participantes inúmeras oportunidades de benchmarking, networking e visibilidade.

Em 2021, mais de 3.300 inscrições de mais de 90 países competiram pelo cobiçado título de Melhor
Filme de Turismo do Mundo. O World’s Tourism Film Awards, transmitido de Valência (Espanha), revelou
os grandes vencedores.

O Circuito CIFFT é uma iniciativa do Comité Internacional de Festivais de Cinema de Turismo (CIFFT),
com o apoio da Organização Mundial do Turismo (OMT), da European Travel Commission (ETC), da
Caribbean Tourism Organization (CTO) e da Centro America Tourism Association (CATA).

Para registar o seu vídeo promocional de turismo no Circuito CIFFT 2022, visite o site www.cifft.com
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“Para o turismo há uma missão muito clara: a execução do plano
Reativar o Turismo” | Ambitur
António Costa, secretário-geral do Partido Socialista (PS), respondeu hoje ao desafio
lançado pela Confederação do T urismo de Portugal (CT P) que quis saber as propostas e
prioridades do PS relativamente ao turismo. Desde logo, o atual Primeiro Ministro e
candidato às próximas eleições legislativas fez questão de frisar que “para o turismo há
uma missão muito clara: a execução do Plano Reativar o Turismo / Construir o Futuro”.

António Costa, secretário-geral do Partido Socialista (PS), respondeu hoje ao desafio lançado pela
Confederação do Turismo de Portugal (CTP) que quis saber as propostas e prioridades do PS
relativamente ao turismo. Desde logo, o atual Primeiro Ministro e candidato às próximas eleições
legislativas fez questão de frisar que “para o turismo há uma missão muito clara: a execução do Plano
Reativar o Turismo / Construir o Futuro”.

O orador respondeu à primeira preocupação evidenciada pela CTP afirmando que “a estabilidade política é
essencial e condição para prosseguirmos a trajetória sustentável de crescimento”. E lembrou que, em
maio de 2020, o governo apresentou e negociou com o setor turístico o programa Reativar o Turismo,
que mobiliza um total de 6.112 milhões de euros, com metas quantificadas para o crescimento desta
atividade até 2027. “É o que será a próxima legislatura”, frisou, até porque, admitiu, “há mais vida para
além da pandemia e é nessa vida que nos temos que concentrar”.

António Costa não deixou de responder a mais uma crítica da CTP quanto à questão do novo aeroporto
de Lisboa, lembrando até que uma vez mais a estabilidade é também fundamental aqui, e recordou que,
em 2015, num outro encontro com a Confederação, garantiu que “não iria reabrir a discussão sobre a
localização do aeroporto, e foi o que fizemos, trabalhámos para dar execução à opção do governo de
Passos Coelho e assinámos contrato com a ANA no sentido de desenvolver essa opção”. Mas a
oposição de dois municípios acabou por travar os planos iniciais e, por isso, o secretário-geral do PS não
nega que “a questão da estabilidade é essencial, pois temos que ter à frente do governo pessoas que
consigam gerar consensos e sejam capazes de resistir às modas do tempo e persistir na execução de
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uma decisão. Assim, depois de quase 60 anos de debate sobre o aeroporto, refere que “é necessária
uma maioria que assegure a execução do que é urgente executar”.

No seu discurso, António Costa realçou ainda que nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 Portugal
retomou a sua trajetória de crescimento mais rápido, e acima da média europeia, depois de 15 anos de
estagnação. “Nesses quatro anos, Portugal cresceu 2,8% em média anual, sete vezes mais do que nos
três anos anteriores. Em 2021 cresceu 4,6% acima da média europeia e as previsões para este ano
convergem para um crescimento de 5,8%, isto não podendo contar ainda a 100% com o setor do
turismo, ainda muito condicionado e penalizado”. Mas disse também que todos os fatores que levaram a
que Portugal fosse sucessivamente colocado nos primeiros lugares como destino turístico se mantêm
inalterados, explicando que foi isso mesmo que o governo tentou fazer, preservar todos estes fatores,
para que as empresas não fechassem e os postos de trabalho fossem preservados.

Por outro lado, concordou que é fundamental avançar significativamente na redução dos custos de
contexto e apontou um muito especial no turismo, o processo de licenciamento, assegurando que
“estamos a concluir um trabalho de fundo de revisão do nosso processo de licenciamento para as
atividades económicas, e o turismo”. António Costa prevê que, a seguir às eleições, caso seja eleito, e
depois de aprovado o Orçamento de Estado para 2022, um dos primeiros pacotes legislativos que irá
aprovar seja o do licenciamento e a sua simplificação, de forma a reduzir os custos de contexto.

“O foco que temos que ter nos próximos anos é mesmo na recuperação e na transformação do perfil
económico da nossa economia”, sublinhou o orador, reconhecendo que “no conjunto, entre o PT2030 e
o PRR, o grande esforço de investimento vai ser mesmo nas empresas”. António Costa afirmou mesmo
que “o apoio às empresas para a sua modernização vai ser o dobro nos sete próximos anos do apoio
que tivemos nos sete anos anteriores, isto para todos os setores, não só para o turismo”. Mas admitiu
que o turismo terá um papel muito importante “porque não é um setor que valha por si só; é importante
em si pelo que contribui para o equilíbrio da nossa balança externa, pelo que gera de emprego, pelo que
promove internacionalmente a marca Portugal; mas o setor do turismo é o motor de todos os outros
setores, é um multiplicador da riqueza que todos os outros setores produzem”. Além disso, o turismo,
prossegue o responsável, é um fator de coesão territorial, sendo cada vez menos só sol e praia, e cada
vez mais um turismo de 365 dias por ano, sendo um fator de desenvolvimento do interior.

No que diz respeito à carga fiscal, o secretário-geral do PS diz que não podemos confundir impostos e
carga fiscal, pois quando falamos desta última, referimo-nos também às contribuições para a segurança
social, e estas sim cresceram significativamente nos últimos seis anos pelo facto de o desemprego ter
caído para metade e dos vencimentos das pessoas terem melhorado. “As intervenções que fizemos
foram sempre para baixar” os impostos, garantiu o responsável. E recorda que no setor do turismo, a
primeira grande decisão tomada pelo seu governo foi a descida do IVA da restauração.

As medidas adotadas em matéria fiscal sobre as empresas têm sido aquilo que António Costa designa
por redução seletiva e inteligente de tributação. “Temos duas metas muito claras: em 2024 já estarmos
ao nível da dívida que já tínhamos antes da crise – 116% do PIB – e chegarmos a 2026 com uma dívida
a 110% do PIB”, indicou. “Esta redução da dívida é absolutamente essencial para mantermos a
credibilidade externa do nosso país”, destacou, esclarecendo que é isso que permite que Portugal tenha
uma redução “muito significativa” dos seus custos da dívida.

António Costa afirmou ser fundamental manter uma política fiscal responsável. “Quem propôs descidas
generalizadas dos impostos e choques fiscais, acabou sempre a fazer brutais aumentos de impostos”,
disse. Daí a aposta na redução seletiva e inteligente da taxação. “E é isso que temos feito: reduzir o IRC
para quem está a investir na sua modernização e no interior, e vamos alargar para as empresas que
aumentem significativamente o vencimento dos seus recursos humanos”, adiantou. O responsável disse
que o Estado tem feito um grande investimento, designadamente nas escolas de turismo, nos cursos
superiores de curta duração, na formação profissional ao longo da vida. “Isso tem que ser feito em
conjunto com as empresas”, revelou.
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Programa apoia o turismo
Foi, a par da restauração, um dos setores mais afetados ao longo destes quase dois anos
de pandemia.
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Os operadores turísticos estão apreensivos com a evolução da
pandemia e as consequências no setor
Os operadores turísticos estão apreensivos com a evolução da pandemia e as
consequências no setor

Os operadores turísticos estão apreensivos com a evolução da pandemia e as consequências no setor
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Covid-19 nos vários setores. 'Um hotel não é um hospital'
Os problemas são muitos: hotéis em Lisboa com hóspedes infetados, há falta de números
sobre os profissionais da cultura, que 'têm sido exemplares'. E há infetados trabalham em
casa com febre. Na saúde, os problemas não emergentes estão a ser esquecidos.

Nova vaga de covid-19. Novas variantes. Os diferentes setores da sociedade tiveram de se adaptar às
novas realidades e a convivência com o vírus foi forçada. Mas mesmo com todos os esforços, com
todas as tecnologias e ciência e com toda a cautela, o SARS-CoV-2 – passado dois anos – ainda
continua a desestabilizar as empresas e os trabalhadores.

Hotelaria A situação complica-se para quem é do setor. “Existem, em Lisboa, hotéis com clientes
positivos lá dentro”, começa por contar ao i Luís Trindade, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul. E complica-se também porque há trabalhadores
que perguntam ao sindicato se têm de mudar as roupas aos infetados dentro dos hotéis. “Não, não
têm”, diz. O sindicalista considera que são as empresas – neste caso as direções dos hotéis – que têm
de fazer o circuito de segurança dos hóspedes. “Um empregado fazer uma cama lavada sem ficar
infetado não é propriamente fácil”, defende. “Um hotel não é um hospital”.

Apesar de não querer revelar os nomes das unidades hoteleiras que têm casos positivos, Luís Trindade
adiantou que a maioria são de cinco estrelas e são da capital – sendo que os infetados são pessoas que
costumam viajar. Já em termos de trabalhadores infetados, admitiu que a situação “está pior”. E garante
que devido ao plano de vacinação, “as pessoas têm menos receios em conter os vírus” e, como “muitos
dos trabalhadores são precários precisam do rendimento para sobreviver”.

Supermercados Até ver, “nunca houve verdadeiramente situações de equipas ou lojas inteiras colocadas
em isolamento ou em confinamento por surtos dentro dos estabelecimentos”, afirma ao i Célia Lopes do
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Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP). Isso não significa
que não tenha havido surtos, porque houve. “Os trabalhadores de hipermercados e de supermercados
não estão imunes e há vários relatos com locais de trabalho com muitos trabalhadores infetados”,
continua. Resultado? “Muitas faltas.”

Ou seja: o índice de assiduidade dos trabalhadores deste setor teve uma penalização “muito grande” por
via da covid-19, das baixas médicas e dos isolamentos. Mas apesar das faltas e das dificuldades, no que
diz respeito ao início da pandemia até aos dias de hoje, os níveis de assiduidade, conta, estão
praticamente iguais. “As pessoas agora estão mais vacinadas e já não são consideradas de alto risco e,
por isso, não vão ser coladas em isolamento.”

Escritórios A maioria dos trabalhadores continua em teletrabalho. Uma medida que continua em vigor até
ao próximo dia 14 de janeiro. O problema é que muitas pessoas “continuam a trabalhar mesmo estando
infetadas”. E muitos nem sequer recorrem à baixa médica, continua a representante do CESP. “Mas será
que o deveriam fazer tendo em conta a saúde física e mental?” É uma questão que Célia Lopes deixa no
ar para reflexão. “Muitos continuam a trabalhar com dores de cabeça, com dores no corpo, com febre,
etc.”.

Cultura: o parente pobre Os trabalhadores deste setor “são os mais vacinados do ponto de vista da
testagem”, diz Rui Galveias, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e
dos Músicos. Especialmente na área do audiovisual: os profissionais que fazem televisão e que fazem
teatro “têm tido um comportamento exemplar e muito escrutinado desde o início da pandemia em
termos de testagem contra a covid-19”. Mas no que diz respeito a dados, Rui Galveias não os tem.
“Uma grande percentagem dos trabalhadores da cultura está em situação de informalidade”, salienta. E
defende que o Governo não fez aquilo que o sindicato achava que era o essencial: um mapeamento do
setor.

“A cultura tem um grande sentido de responsabilidade. Mas não há números. A falta de mapeamento
sério sobre o setor devia ter sido feito no início da pandemia – uma exigência que o setor mantém e que
contribuiria para perceber melhor a realidade”, explica Rui Galveias.  Os trabalhadores da cultura, exorta,
têm trabalhado com muito cuidado. As equipas que trabalham juntas de forma permanente e que estão
muito próximas até procuram trabalhar de forma isolada de modo a evitar ficarem doentes. E não há
histórias de surtos no que toca à cultura, a não ser em teatros. Pelo menos que o Sindicato tenha
conhecimento. “Penso que isso diz alguma coisa sobre a forma como o setor tem trabalhado —
independentemente da falta de condições de meios que tem para trabalhar.

Em relação à falta de números, o sindicalista diz que existe uma grande percentagem de trabalhadores
que estão numa situação de informalidade muito grande “devido à precariedade do setor”. De acordo
com o responsável não há dúvidas: É do setores mais precários em Portugal, o que faz com que os
números sejam mais difíceis de se obter.

Hospitais. E os doentes não covid? “A tradição tem sido que este ministério da Saúde tortura os
números e dizem aquilo que lhes apetece.” A frase é de Jorge Cunha, presidente do Sindicato
Independente dos Médicos (SIM), que alerta ao i que – apesar da vacinação – os cuidados intensivos
mais cedo ou mais tarde vão começar a aumentar, assim como os internamentos.

Para não falar do “aumento” das listas de espera. “Sei de consultas de ortopedia, por exemplo, pedidas
em outubro do ano passado, marcadas para julho de 2023. Os problemas que não são de emergência
estão a ser deixados para trás”, diz. Mas para que isso não aconteça e seja possível reverter ao máximo
a situação, é necessário “um plano de emergência para tratamento de doentes não covid onde se
envolveria não apenas o SNS, mas o setor privado, o setor social e as forças armadas, para poderem
dar resposta à situação”. Caso contrário, diz, o resultado é que haverão mais problemas sérios para a
saúde.

Recolha de resíduos No que diz respeito à recolha de lixo, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) informou
no final da semana passada, em comunicado, que “em virtude da atual situação epidemiológica, os
serviços de recolha de resíduos estão com alguns constrangimentos para assegurar o normal
funcionamento da atividade, atento o número de trabalhadores impedidos de exercer as suas funções,
por terem testado positivo para covid-19 ou em isolamento profilático, à semelhança do que se verifica
na restante população”.
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Face a esse cenário, o município apelou ao entendimento dos cidadãos e acrescentou que “os serviços
de higiene urbana estão a desenvolver todos os esforços com vista a minimizar as consequências da
situação, bem como, após o período em causa, proceder à rápida normalização do sistema de remoção
de lixo e atividades complementares”. O problema da recolha de lixo também acontece em Sintra.

A União de freguesia de Queluz e belas escreveu, através de uma publicação no Facebook, que os SMAS
informaram que poderão registar-se “perturbações de resíduos urbanos até ao final do mês de janeiro”.
O problema também está relacionado com o “significativo aumento de casos em todo o território
nacional” que se reflete nos trabalhadores. “Os SMAS de Sintra solicitam neste período a especial
colaboração da população para que acondicione os seus resíduos em sacos e os deposite nos
contentores adequados”, lê-se na nota.
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Hoteleiros pedem alívio de taxas e incentivos ao turismo em
Lisboa
A Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) entregou à Câmara de Lisboa uma série de
propostas para apoiar os hotéis, que incluem o alívio de taxas, como o IMI, e medidas de
incentivo ao turismo, como a oferta de transportes públicos gratuitos para turistas.

A Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) entregou à Câmara de Lisboa uma série de propostas para
apoiar os hotéis, que incluem o alívio de taxas, como o IMI, e medidas de incentivo ao turismo, como a
oferta de transportes públicos gratuitos para turistas.

Em declarações à Lusa, o presidente da associação, Raul Martins, disse que a AHP entregou à autarquia
da capital propostas para alívio de taxas, por exemplo, sendo que, ainda que originalmente a ideia fosse
manter este alívio até Março, com a nova vaga de covid-19 o dirigente associativo quer que sejam
implementadas até Junho.

“Em Lisboa, sem termos turistas, continuamos a pagar as mesmas taxas como se tivéssemos. Desde a
recolha dos resíduos, até ao IMI ou proteção civil, taxa de ocupação do espaço público, entre outras.
Precisamos que, face a esta quinta vaga, voltemos a ter isenção numa série de taxas”, destacou.

Para o presidente da AHP são ainda precisas medidas de incentivo para o regresso dos turistas,
destacando a possibilidade de transportes públicos gratuitos ou entradas grátis em espaços culturais.

Raul Martins deu ainda conta de outras medidas como “estender ao máximo a estadia das pessoas” com
um apoio para que fiquem uma terceira noite, com a ajuda da autarquia.

“Isso seria financiado pelas verbas disponíveis do fundo de turismo”, avançou, referindo que este fundo
tem “disponibilidades atuais que serão superiores a 30 milhões de euros”.

“Toda esta verba que está disponível podia ser aplicada nesse apoio, uma vez que esse dinheiro veio do
turismo e faria sentido que se utilizasse parte desse montante para estes subsídios a fundo perdido aos
hotéis”, sublinhou, indicando que este apoio se manteria até ao momento em que houvesse 50% de
ocupação.

Questionado sobre o impacto que as eleições legislativas, marcadas para 30 de Janeiro, podem ter na
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disponibilização dos apoios, Raul Martins disse que “podem ser uma justificação”, mas realçou que o
Governo está em funções.

“O Governo não está em campanha, os ministros estão em funções e queremos que cumpram as
funções e olhem para a economia”, rematou.

(Notícia Lusa)
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Mais de 50% da restauração sobre-endividada
Empresas da restauração de todo o país vão apelar aos partidos para que cheguem a um
pacto alargado com medidas de apoio ao setor. Caso não tenham respostas ao fim de
uma semana vão recorrer ao Presidente da República.

15/33



 
 
 
2
...

Mais de 50% das empresas de restauração de norte a sul do país estão sobre-endividadas devido às
medidas de contenção da pandemia, alerta a PRO.VAR - Associação Nacional de Restaurantes. Perante
este cenário, o setor vai enviar amanhã a todos os partidos um documento com propostas e a apelar
para que se aprovem medidas de apoio que permitam salvar "empresas que entre 2017 e 2019 tiveram
um exercício positivo", disse ao Negócios Daniel Serra, presidente da PRO.VAR.

Caso a associação não receba respostas dos partidos ao fim de uma semana, a PRO.VAR vai recorrer ao
Presidente da República.

 

É "urgente que todos os partidos, independentemente do resultado das eleições, cheguem a um pacto
alargado" com medidas de apoio para "não deixar cair estas empresas", sublinhou Daniel Serra ao
Negócios. "É preciso esse esforço", até porque, frisa, dezembro "era a época para reforçar as contas, o
que não aconteceu. As perdas foram muito graves".

Estas foram algumas das decisões dos empresários da restauração de todo o país – Algarve, Grande
Lisboa, Grande Porto, Minho e Viseu - que hoje se reuniram para discutir os resultados do inquérito por
questionário que decorreu entre 4 e 5 de janeiro, com respostas válidas de 429 estabelecimentos.

Entre as propostas enviadas pela PRO.VAR aos partidos está a redução do IVA de 13% para 6% na
alimentação mantendo-se os 23% nas bebidas.

O envio do documento acontece depois de a PRO.VAR ter pedido várias vezes ao Ministério da Economia
uma reunião urgente.
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Associação Nacional de Restaurantes quer acordo entre partidos
para o setor
"Nós queremos é que haja aqui um bloco central ao nível das soluções para as empresas
que sofreram com a pandemia”, defende a associação.

A Associação Nacional de Restaurantes Pro.Var avançou esta segunda-feira que, sem ajuda do Estado,
“metade dos restaurantes vão fechar”, e pede aos partidos políticos que se unam num acordo pré-
eleitoral para salvar a restauração.

“Aquilo que nós queremos é que haja aqui um bloco central ao nível das soluções para as
empresas que sofreram com a pandemia” de covid-19, esclareceu o presidente da associação, Daniel
Serra.

O responsável falava aos jornalistas depois de se ter reunido esta segunda, no Porto, com “dezenas de
empresários” da região, “do Algarve e de Lisboa” para falar sobre a “incerteza” que assola o setor.

A reunião serviu também para discutir os resultados de um inquérito promovido por esta entidade nos
dias 4 e 5 deste mês e que mostra um cenário preocupante, revelou o empresário. “Se nada for feito,
e estamos a prever que vamos ter, se calhar, cinco, seis meses de indefinição, metade dos
restaurantes, metade das empresas, vão fechar. É a conclusão a que chegámos perante os
números do inquérito, e isso é grave”, reforçou.

Por isso, sugerem a “redução do IVA” da restauração, ou uma medida “semelhante, que possa
capitalizar as empresas”, como a isenção do pagamento do IVA, “em função de alguns
critérios”, ou “uma redução da TSU (Taxa Social Única)”, também “em função de alguns critérios”.

É também pedida atenção ao sobre-endividamento, através da “reestruturação das dívidas covid-19,
tanto das linhas do turismo, como das outras linhas que foram dadas aos empresários, porque muitos
não vão conseguir pagar quando acabarem as moratórias”, alertou.

Daniel Serra lembrou também outro dos problemas que assolam o setor, a falta de mão-de-
obra. “Existe hoje, supostamente, um desemprego baixo, mas existe aqui muita gente que está
em formação e não entra nesses números. Gostaríamos que estivessem a trabalhar nos
restaurantes, que estão a precisar”, sublinhou.

Segundo o responsável, os empresários da restauração já tiveram “oportunidade de insistir junto do
Governo, com algumas missivas”, mas, sem resposta, pedem agora aos partidos políticos portugueses
que reúnam com os representantes do setor.

“Se isso não vier a acontecer, vamos pedir a intervenção do Presidente da República, no sentido de nos
ajudar, para que coloque estas empresas não na mão do resultado que vier a sair no dia 30, mas na
mão de todos os partidos”.

Este é um setor que junta, “a montante e a jusante, mais de um milhão de portugueses” e que é, por
isso, “um grande motor da pandemia”, servindo mesmo de “almofada social” em tempos de crise,
através da criação de emprego, referiu.

“A nível de impostos, pagamos valores absolutamente incríveis e temos de ser ajudados na mesma
dimensão”, considera o dirigente.
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Sócios gerentes de agências de viagens sem condições para
aceder a apoio
A Associação de Sócios Gerentes das Agências de Viagens e T urismo (ASGAVT ) alertou
hoje para as dificuldades colocadas pelas regras do microcrédito do T urismo de Portugal
(TP), referindo que os associados não têm "condições de pagar".

A Associação de Sócios Gerentes das Agências de Viagens e Turismo (ASGAVT) alertou hoje para as
dificuldades colocadas pelas regras do microcrédito do Turismo de Portugal (TP), referindo que os
associados não têm "condições de pagar".

"Não podemos aceitar simplesmente os 20% a fundo perdido do microcrédito do TP, nenhum de nós
está em condições de começar a pagar todos os compromissos/créditos a que fomos forçados a aderir,
trata-se de dívidas que não temos condições de pagar", afirmou a associação, em comunicado.

"Encerrados e sem qualquer perspetiva de futuro batemo-nos por apoios que seriam a nossa única
esperança de manter vivos os nossos pequenos negócios", salientou a associação, indicando que,
"embora insuficientes, o programa Adaptar, o microcrédito do Turismo de Portugal, os financiamentos da
banca com as linhas covid e o 'lay-off' vieram a revelar-se absolutamente essenciais" para que uma
grande parte destes empresários "chegasse até este momento sem entrar em insolvência e sem
incumprir com os clientes que ainda têm os 'vouchers' para serem reembolsados e que só agora
começam a ser liquidados".

"Acreditamos que volvido tanto tempo ninguém esperava que as dificuldades se mantivessem tão
vincadas", mas com o fim "em agosto último do apoio aos sócios-gerentes a situação agudiza-se de
uma forma drástica e é urgente a tomada de decisões", alertou a entidade, que acredita ser
"absolutamente fundamental que se renove o Apoiar Rendas, uma nova tranche do Apoiar para as

18/33



empresas mais debilitadas e a continuidade do apoio aos sócios gerentes".

De acordo com a ASGAVT, estes empresários querem honrar os seus compromissos.

"Não estamos em condições de nos comprometermos com a banca de novo, já que somos um setor de
alto risco e desacreditado junto destes", sublinhou.

"Turismo não é apenas os bares e as discotecas, não fomos fechados por decreto, mas estamos
impedidos de trabalhar devido às restrições continuamente a sofrerem alterações, o que originou
inúmeros cancelamentos das poucas viagens que tínhamos. Exemplo disso foi o desastre que se revelou
este 'réveillon'", lamentou a associação, salientando que é "impossível transmitir tranquilidade e
segurança aos clientes quando, para regressarem ao seu próprio país, têm de efetuar testes e assumir
um custo que muitas vezes se torna incomportável para uma grande parte dos agregados familiares".
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Mais de dois mil e duzentos passageiros foram multados por
tentarem entrar em Portugal por via aérea sem terem teste
negativo à covid-19
Mais de dois mil e duzentos passageiros foram multados por tentarem entrar em Portugal
por via aérea sem terem teste negativo à covid-19

Mais de dois mil e duzentos passageiros foram multados por tentarem entrar em Portugal por via aérea
sem terem teste negativo à covid-19
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Há companhias aéreas a resistir pagar coimas por passageiros
sem teste à covid-19
Houve companhias aéreas que recorreram de multas, e, já com o agravamento das
sanções, há empresas que não fazem logo o depósito
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Covid-19: Mais de 13,7 milhões de certificados digitais emitidos
em Portugal
Mais de 13,7 milhões de certificados digitais foram emitidos em Portugal, a grande
maioria a atestar a vacinação contra a covid-19, avançaram os Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde

Mais de 13,7 milhões de certificados digitais já foram emitidos em Portugal, a grande maioria a atestar a
vacinação contra a covid-19, avançaram hoje os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

“Em Portugal foram já emitidos cerca de 13.750.000 certificados, dos quais cerca de 450.000 são
certificados de recuperação [da infeção], 1.200.000 são certificados de testagem com resultado
negativo e aproximadamente 12.100.000 correspondem a certificados de vacinação”, adiantaram os
SPMS à Lusa.

A mesma fonte referiu ainda que foram também disponibilizados cerca de 600.000 certificados digitais
incluindo já a dose de reforço da imunização contra o vírus SARS-CoV-2.

Segundo o Ministério da Saúde, a informação sobre a dose de reforço só está disponível no certificado
14 dias após a sua administração, razão pela qual só após este período deverá ser solicitado o
documento atualizado através da aplicação móvel SNS 24 ou do portal do SNS 24.

Estes certificados começaram a ser emitidos em Portugal em 16 de junho de 2021 e entraram em vigor
em toda a União Europeia em 01 de julho, com o objetivo de facilitar a livre circulação dos cidadãos nos
Estados-membros de forma segura durante a pandemia.

O documento é obrigatório para entrar em restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamento local,
espetáculos culturais, eventos com lugares marcados e ginásios.

A covid-19 provocou 5.494.101 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais
recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.161 pessoas e foram contabilizados 1.693.398 casos
de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
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cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas
deram o alerta, em novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante
em Portugal.

PC (CMP) // JMR
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Feira Internacional do Turismo de Madrid abre na próxima
semana
A Feira Internacional do T urismo de Madrid (Fitur), uma das maiores do mundo, vai
receber de 19 a 23 de janeiro quase 7.000 empresas do setor oriundas de 107 países,
entre os quais de Portugal.

De acordo com os organizadores, que apresentaram hoje à imprensa a 42.ª edição da Fitur, o evento de
cinco dias terá 600 expositores, 6.933 empresas e a República Dominicana como o país parceiro do
evento.

A feira em Madrid tem como grande objetivo gerar confiança no mercado, encorajar o setor das viagens
e realçar a importância do turismo de negócios, depois de quase dois anos em que o setor foi dos mais
atingidos pela pandemia de covid-19, segundo os organizadores da feira.

"Esperamos que seja lançado um sinal de esperança e inequívoco do potencial de uma indústria que
precisa de retomar a normalidade de uma atividade que demonstrou nos últimos meses a sua grande
resistência", afirma num comunicado o IFEMA (Feira Internacional de Madrid), que organiza o certame.

"Temos que aprender a conviver com esta situação [a pandemia]", afirmou, por seu lado, o presidente
do comité executivo do IFEMA, José Vicente de los Mozos, acrescentando que "a atividade das viagens
está a recuperar a um ritmo cada vez mais robusto".

Como habitualmente, nos três primeiros dias da Fitur (19, 20 e 21 de janeiro) apenas poderão entrar
profissionais do setor e os dois dias do fim de semana (22 e 23) são reservados para o público em geral.

Segundo o catálogo de expositores, Portugal vai ter cerca de 80 entidades a mostrar a sua oferta
turística, entre um total de 600 "expositores titulares".

Dos 107 países que vão estar presentes 70 vão ter "participantes oficiais" e nesta área Portugal tem
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nove entidades: Município de Proença Nova, Turismo de Setúbal, Município de Mafra, Município de Freixo
de Espada a Cinta, Município de Braga, Vinhos de Lisboa, S. João da Pesqueira -- Coração do Douro,
Município de Pinhel e VisitPortugal.

A fim de garantir a realização normal da Fitur, e num contexto marcado pelos elevados níveis de
vacinação registados em Espanha, será "exigido" a todos os participantes da União Europeia o respetivo
certificado europeu de vacinação, e aos restantes visitantes os mesmos requisitos solicitados atualmente
nas fronteiras espanholas, como um certificado digital reconhecido como equivalente.

Também será obrigatória a utilização de máscaras dentro das instalações e haverá controlos de
temperatura.

Os números da participação previstos estão muito próximos dos níveis anteriores à pandemia, visto que
serão ocupados oito pavilhões do IFEMA (em 2021 eram apenas três), com uma área de exposição de
56.700 metros quadrados.

A edição de 2020 da Fitur realizou-se normalmente em janeiro desse ano, antes da pandemia, mas a de
2021 seguiu um esquema semi-presencial, em maio, com uma participação física reduzida.
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Turismo e a ‘Economia de Francisco’ - Mesa redonda | ACEGE
O núcleo algarvio da ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores promove na
próxima sexta-feira, 14 de janeiro, uma mesa-redonda sob o tema “Uma Realidade que
T ransforma” com contributos para o futuro de Portugal na área do turismo à luz da
‘Economia de Francisco’.

 

O núcleo algarvio da ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores promove na próxima
sexta-feira, 14 de janeiro, uma mesa-redonda sob o tema “Uma Realidade que Transforma” com
contributos para o futuro de Portugal na área do turismo à luz da ‘Economia de Francisco’.
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A iniciativa, promovida em parceria com a Região de Turismo do Algarve (RTA), contará com a
participação do presidente da RTA, João Fernandes, do administrador do Grupo Pestana, Pedro Lopes, e
do diretor da Obra Nacional da Pastoral do Turismo, padre Miguel Neto, e com a moderação do
coordenador do núcleo do Algarve da ACEGE, Paulo Lopes.

O encontro com transmissão online a partir das 18h na página da ACEGE no Facebook
– https://www.facebook.com/acege.pt -, será ainda transmitido em simultâneo pelo jornal Folha do
Domingo e pela plataforma Mais Algarve nas respetivas páginas no Facebook:

(https://www.facebook.com/folhadodomingo e https://www.facebook.com/MaisAlgarve)

e nos respetivos canais no YouTube:

(https://www.youtube.com/c/FolhadoDomingoJornal e https://www.youtube.com/user/maisalgarve).

A ‘Economia de Francisco’ foi uma reflexão iniciada em 2019 pelo Papa Francisco, com inspiração em
São Francisco de Assis.

Folha do Domingo | Samuel Mendonça

(Link)
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Carnaval de Loulé mais uma vez cancelado devido à pandemia
Considerando o surgimento da variante Omicron, a Câmara Municipal de Loulé irá
cancelar a edição de 2022 do desfile do Carnaval de Loulé.

 

Considerando o surgimento da variante Omicron, a Câmara
Municipal de Loulé irá cancelar a edição de 2022 do desfile do
Carnaval de Loulé.
A nova variante, que despoletou um aumento do número de infeções à escala global, e dada a
proximidade do evento que não permite o planeamento atempado da sua programação, a Câmara
Municipal de Loulé irá cancelar a edição de 2022 do desfile do Carnaval de Loulé.

Apesar deste ser o segundo ano consecutivo em que o desfile alegórico não irá sair para a rua, a
autarquia de Loulé está a ponderar a realização de iniciativas que reforcem a importância deste evento,
mas que não coloquem em causa a segurança sanitária da população.

«Tomamos, uma vez mais, esta decisão difícil, cientes de que este é o caminho certo porque o Carnaval
é um evento propício ao contacto social, pois, reúne anualmente uma média de 70 mil visitantes, e esta
nova variante é extremamente contagiosa, o que, de certo, poderia levar a um aumento da propagação
do vírus no concelho de Loulé, algo que queremos evitar a todo o custo. Ao cancelarmos o nosso desfile,
priorizamos a saúde da nossa comunidade», considera o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor
Aleixo.
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Algarve central vai ter metro de superfície a ligar Faro, Olhão e
Loulé
Aeroporto de Faro e universidade constituem o eixo principal do projecto que deverá ser
conhecido antes do Äm do mês. O  valor estimado da obra, para servir 150 mil residentes,
é de 110 milhões de euros
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O New York Times nomeia os 52 lugares para se visitar em 2022
e da lista faz parte um destino português
Por esta altura surgem as listas de viagens anuais compiladas por vários sites e jornais
sobre os principais destinos de viagem do ano, e o New York T imes sustentou a sua num
tema: a sustentabilidade.

Por esta altura surgem as listas de viagens anuais compiladas por vários sites e jornais sobre os
principais destinos de viagem do ano, e o New York Times sustentou a sua num tema: a
sustentabilidade.

A lista do New York Times destaca lugares à volta do mundo onde os viajantes podem ser parte da
solução para problemas como o turismo excessivo e as mudanças climáticas e a intitulou daí o titulo “52
lugares para um mundo mudado”:

1. Chioggia, Italia
2. Chimanimani National Park, Moçambique
3. Queens, Nova Iorque
4. Northumberland, Engalterra
5. Zihuantanejo, México
6. Iberá Park, Argentina
7. Região dos vinhos do Alentejo, Portugal
8. The Lucayan Archipelago, The Bahamas, Turks and Caicos
9. Evia, Grécia
10. Cobscook Shores, Maine
11. Hoonah, Alasca
12. Cleveland, Ohio
13. Courmayeur, Itália
14. Red River Delta, Vietname
15. África do Sul
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16. Uttarakhand, India
17. Fogo Island, Newfoundland, Canadá
18. The Great Highway, São Francisco
19. Kyoto, Japão
20. El Yunque National Forest, Porto Rico
21. Serra Leoa
22. Eslovénia
23. El Hierro, espanha
24. Summerland Peninsula, Austrália
25. Dana Biosphere Reserve, Jordânia
26. Gouda, Holanda
27. Thy, Dinamarca
28. The Red Sea Mountain Trail, Egito
29. Little Calumet River, Chicago
30. The Inner Hebrides, Escócia
31. Normandy, France
32. Estes Park, Colorado
33. Kunta Kinteh Island, Gambia
34. Naples, Italia
35. Höga Kusten, Suécia
36. Humboldt, Kansas
37. Greenland
38. Marrakesh, Morocos
39. Northland, Nova Zelândia
40. Vancouver Island, British Columbia, Canadá
41. Elijio Panti National Park, Belize
42. Sarasota, Flórida
43. Vanuatu
44. Santa Cruz County, Califórnia
45. Serra da Capivara National Park, Brasil
46. Saguaro National Park, Arizona
47. Islas Cíes, Espanha
48. Mónaco
49. Bronzeville, Milwaukee
50. Thaidene Nëné National Park Reserve, Canadá
51. Cerro Castillo National Park, Chile
52. Daintree Rainforest, Austrália
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