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Covid-19: Linha de apoio ao turismo reforçada em 10 milhões de
euros - Expresso
A Linha de Apoio à T esouraria das Microempresas do T urismo - Covid-19 foi criada, em
março de 2020, com um orçamento inicial de 60 milhões de euros, entretanto ampliado
para 160 milhões de euros

A linha de apoio às micro e pequenas empresas do turismo foi reforçada em 10 milhões de euros, o
segundo reforço desde agosto, contando com 100 milhões de euros acima da dotação inicial já
“praticamente” comprometidos, segundo um despacho publicado esta quarta-feira.

“Com efeito, encontram-se já aprovadas 16.402 operações, que representam um valor global de apoio
financeiro já pago às empresas no montante de 159,8 milhões de euros”, escreve a secretária de Estado
do Turismo, Rita Marques, no despacho publicado em Diário da República.

A Linha de Apoio à Tesouraria das Microempresas do Turismo – Covid-19 foi criada, em março de 2020,
quando surgiram os primeiros casos de covid-19 em Portugal, com um orçamento inicial de 60 milhões
de euros, destinado a minimizar o impacto económico da pandemia nas empresas do setor.

Na sequência dos sucessivos reforços orçamentais à linha de apoio, diz Rita Marques, o orçamento da
linha ascende atualmente a 160 milhões de euros, “o qual, todavia, se encontra já praticamente
comprometido”, com a aprovação de 159,8 milhões de euros de apoios.

“A atual taxa de compromisso de praticamente 100% justifica, assim, um novo reforço da dotação
global da linha por mais 10 milhões de euros, para que se mantenha o apoio à tesouraria das empresas
num contexto ainda condicionado por medidas preventivas associadas à evolução da situação
epidemiológica”, argumenta a governante.

Em agosto de 2021, quando a linha de apoio foi reforçada também em 10 milhões de euros, a
governante justificou o reforço com o facto de a procura por este instrumento de apoio se manter
constante e se ter atingido uma taxa de compromisso de 99%, com 14.219 operações aprovadas e um
financiamento comprometido de 138,5 milhões de euros.

Antes, em finais de abril de 2021, a linha de apoio foi reforçada em 20 milhões de euros, depois de ter
sido ajustada para possibilitar a conversão de parte do financiamento a fundo perdido e alargar a
aplicação às pequenas empresas e, em fevereiro de 2021, tinha sido reforçada com 20 milhões de
euros, para uma dotação total de 120 milhões de euros.

Em abril, segundo o despacho que reforçou a linha em 20 milhões de euros, estavam aprovadas 12.370
candidaturas, com um financiamento associado de 117,7 milhões de euros, correspondente a uma taxa
de compromisso de cerca de 98%.

A linha de apoio resulta de uma parceria entre o Turismo de Portugal e 12 instituições de crédito (Abanca,
Bankinter, BPI, BPG, CCAM, CGD, Eurobic, Millennium BCP, Montepio, Novo Banco, Novo Banco dos
Açores e Santander), que partilham o financiamento a conceder.
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Mulheres, part-time e contratos temporários. O rosto dos
trabalhadores do turismo na UE
Em 2020, a maioria dos trabalhadores do turismo eram mulheres, em regime de parti-
time, com contratos temporários e baixos níveis de escolaridade, conclui o Eurostat.

O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia, deixando muitos trabalhadores sem
emprego. Ao mesmo tempo, o setor lida com a escassez de mão-de-obra e equaciona mesmo recrutar
fora do país, como é o caso da hotelaria. O Eurostat desenhou um retrato do trabalhador turístico na
União Europeia (UE) em 2020 e percebeu que a maioria são mulheres, em part-time e com contratos
temporários.

Ao fazer esta análise, o Eurostat teve em conta os trabalhadores na área do alojamento, transporte
aéreo, operadores turísticos e agências de viagens. A primeira conclusão foi que o setor empregava mais
trabalhadores do sexo feminino do que do sexo masculino. Ou seja, 58% são mulheres, contrariando a
tendência das restantes atividades económicas, em que os homens estão em maioria (54%).

A maioria dos trabalhadores (18%) do setor turístico tem um baixo nível de escolaridade (comparando
com 17% dos trabalhadores nas restantes atividades económicas). A maior fatia são trabalhadores
estrangeiros (13%) e jovens (9%).

Retrato do mercado de trabalho no setor do turismo na União Europeia em 2020. | Fonte: Eurostat

Em 2019, o peso dos trabalhadores estrangeiros e jovens era ainda maior — 15% e 11%,
respetivamente. “A diminuição deste peso de 2019 para 2020 deveu-se, provavelmente, a limitações
nos movimentos transfronteiriços para potenciais novos trabalhadores estrangeiros e a uma transição
mais difícil da escola para o mercado de trabalho, enquanto a atividade turística estava em grande parte
suspensa”, refere o Eurostat.

Voltando à análise, o mercado de trabalho do turismo na UE caracteriza-se ainda por percentagens
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relativamente elevadas de empregos em regime de part-time (23%), acima da percentagem observada
nas restantes atividades económicas (19%). Predominam os contratos de trabalho temporários (18%)
e o número médio de anos de um trabalhador no setor encurtou — 29% mantêm o seu atual emprego
há menos de dois anos.
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Mais de 3200 passageiros e 41 companhias multadas nas
fronteiras aéreas
Multas foram aplicadas durante os cerca de dois meses em que foi obrigatório apresentar
teste negativo à covid-19 à chegada aos aeroportos

Quarenta e uma companhias aéreas e 3273 passageiros foram multados nos aeroportos portugueses
durante os cerca de dois meses em que foi obrigatório apresentar teste negativo à covid-19 no
desembarque, revelou nesta terça-feira o Ministério da Administração Interna.

Todos os passageiros que chegaram a Portugal por via área, entre 01 de dezembro e 06 de fevereiro,
eram obrigados a apresentar teste negativo à covid-19 ou certificado de recuperação no desembarque
no âmbito das medidas de combate à pandemia.

Num balanço final enviado à agência Lusa, o Ministério da Administração Interna (MAI) indica que, entre
01 de dezembro e 06 de fevereiro, a PSP e o SEF fiscalizaram 2.191.138 passageiros e 20.583 voos, de
que resultaram em 3.273 contraordenações.

Segundo o MAI, 41 companhias aéreas foram multadas por terem transportado passageiros sem teste
negativo à covid-19 ou certificado de recuperação.

As companhias aéreas que transportassem passageiros sem teste negativo incorriam numa multa entre
20.000 e 40.000 euros por passageiro e os viajantes eram também alvo de uma contraordenação,
entre os 300 e os 800 euros, por não apresentarem teste à chegada.

O MAI precisa igualmente que nas 3.273 contraordenações estão incluídos oito estrangeiros a quem foi
recusada a entrada no país por não terem apresentado teste no desembarque, uma vez que apenas é
permitida a realização do teste no aeroporto aos cidadãos de nacionalidade portuguesa, estrangeiros
com residência em Portugal e pessoal diplomático.

Os dados do MAI mostram ainda que foram realizados nos aeroportos 3.337 testes de diagnóstico a
passageiros que entraram no país sem este documento.
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Nas fronteiras terrestres, também entre 01 de dezembro e 06 de fevereiro os cidadãos de países
exteriores à União Europeia e dos países da UE considerados de risco vermelho ou vermelho-escuro
precisavam de teste negativo ou certificado de recuperação.

A GNR e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras realizaram 22.528 operações aleatórias de fiscalização
nas fronteiras terrestres para garantir a realização de testes à covid-19, segundo o MAI.

No âmbito destas operações, foram feitas 135.307 fiscalizações a viaturas ligeiras e de mercadorias,
motociclos, comboios, autocarros que deram origem a 42 autos de contraordenação por falta de teste
ou certificado de recuperação.

O MAI refere ainda que nas fronteiras terrestres foram realizados 563 testes de diagnóstico.

Desde segunda-feira que não é obrigatório a apresentação de teste negativo nas fronteiras para os
detentores do certificado digital covid-19.
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Aeroportos: Governo aprova subida de 52% da taxa de
segurança a receber pela ANA - Expresso
A ANA vai passar a cobrar 2,95 euros por passageiro embarcado, em vez dos 1,94 euros
que vigoravam até agora. Governo admite que no futuro, com mais tráfego, a taxa volte
a descer

O Governo aprovou, através de uma portaria publicada esta quarta-feira em “Diário da República”, uma
atualização da taxa de segurança a que a ANA Aeroportos de Portugal tem direito na gestão das várias
infraestruturas que opera em Portugal. A nova taxa é 52% superior à que estava em vigor.

A portaria, assinada a 4 de fevereiro pelo ministro das Finanças, João Leão, e a 7 de fevereiro pela
ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, estipula que o montante da taxa de segurança
“respeitante aos aeroportos integrados na rede ANA, S. A., é fixado em 2,95 euros por passageiro
embarcado, independentemente do respetivo destino”.

Esta portaria vem substituir a portaria que vigorava desde 2017 e que estipulava que a taxa de
segurança era de 1,94 euros por passageiro.

O Governo nota agora que “a ANA, S. A., submeteu uma proposta de atualização da componente da
taxa de segurança aplicável nos aeroportos de Lisboa (Humberto Delgado), Porto (Francisco Sá
Carneiro), Faro, Ponta Delgada (João Paulo II), Santa Maria, Horta, Flores, Madeira, Porto Santo e
Terminal Civil de Beja, que visa a cobertura do custo económico dos serviços prestados pela gestora
aeroportuária nos aeroportos concessionados, num contexto de estabilidade e simplificação tarifárias,
através da adoção de uma taxa idêntica para a rede de aeroportos referenciada de (euro) 2,95 (dois
euros e noventa e cinco cêntimos), por passageiro embarcado, independentemente do respetivo
destino”.

O Governo refere que “foram ouvidos os utilizadores dos aeroportos da rede aeroportuária
concessionada à ANA, S. A., bem como os Governos das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira,
na sequência do competente processo de consulta relativo à componente da taxa de segurança que
constitui receita da concessionária desses aeroportos, tendo a Autoridade Nacional da Aviação Civil
emitido igualmente parecer favorável à proposta tarifária apresentada”.

“No âmbito do Ministério das Finanças, foi consultada a Unidade Técnica de Acompanhamento de
Projetos (UTAP), que também se pronunciou favoravelmente à proposta tarifária apresentada”,
acrescenta a portaria.

A mesma portaria admite que “a médio prazo, com o gradual retomar do volume de passageiros, o
valor da taxa de segurança possa descer para níveis semelhantes aos anteriores à pandemia”.
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Sul de Portugal recebe primeira cripto aldeia
Didi T aihuttu — um dos maiores embaixadores mundiais da bitcoin —- escolheu Portugal
para assentar investimento. O  Algarve vai receber uma aldeia que vai respirar cripto.
Para o empresário, Portugal pode mesmo ser um “porto mundial da bitcoin”
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Depois de já várias vezes se ter deslocado a Portugal, pelo qual Didi Taihuttu se confessa apaixonado,
por causa do “ambiente, a comida e as pessoas”, o patriarca da família bitcoin decidiu investir em

Portugal e aqui se estabelecer. No Algarve, vai criar a primeira criptoaldeia da Europa.

“A bitcoin não é taxada em Portugal, portanto, é obviamente perfeito para nós”, confessou. “O nosso
plano é fazermos de Portugal o lugar número um do mundo para quem quiser trabalhar com bitcoin. E se
Portugal for inteligente, deixará isto acontecer. Portugal tem os ingredientes perfeitos para ser o país da

bitcoin”, adiantou o empresário, em entrevista ao Negócios.

O investidor lembra que, por enquanto, “El Salvador tem essa posição neste momento, mas o país não
tem algumas qualidades que Portugal tem, por isso, da minha parte, eu gostava de promover Portugal

como o país da bitcoin e sei de muitos ‘players’ do mercado bitcoin que estão em Portugal por causa das
políticas fiscais amigáveis, do clima, pelo que querem ficar”. Para o empresário, a bitcoin pode mesmo
ser a solução para mitigar as desigualdades sociais no país: “Do que vi em Portugal, existe uma grande
diferença entre classes altas e baixas, e creio que a bitcoin pode ajudar a combater esta desigualdade.”

“Neste momento só os ricos podem ficar mais ricos, porque só eles percebem o poder da bitcoin. É o
ouro do século XXI”, adverte Taihuttu. “Se Portugal criar uma economia que aceite a bitcoin, poderá ser
um dos países mais ricos no futuro. Mas se começarem a taxar a bitcoin, vão expulsar os ‘players’ da

bitcoin e vão parar o seu crescimento financeiro. Portugal já tem muitos ‘bitcoiners’ a gastar dinheiro em
casas e consumo, porquê expulsá-los? Portugal poderia ser o maior porto de bitcoin do mundo”, defende

o empresário.

A missão também passa pelos bancos portugueses. “Acho que os bancos em Portugal deveriam investir
em cripto, porque é a única maneira segura de conseguirem retorno nos investimentos, porque todos os

outros modos de aplicar dinheiro não são comparáveis ao lucro da bitcoin, por isso, como se diz na
banca, é preciso diversificar o portefólio”. Para o investidor, os bancos deveriam ainda permitir às
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banca, é preciso diversificar o portefólio”. Para o investidor, os bancos deveriam ainda permitir às
pessoas “a compra direta de bitcoin , através do banco, porque muitas instituições no mundo, inclusive

em Espanha , já estão a adotar a bitcoin”.

Para já, Didi Taihuttu pretende avançar com uma “blockchain village” no Algarve totalmente au

Se Portugal criar uma economia que aceite a bitcoin, poderá ser um dos países mais ricos no futuro, mas
se começar a taxar vai expulsar os ‘players’ do mercado.

DIDI TAIHUTTU Empresário

tossustentável, a primeira na Europa. O objetivo é “começar uma pequena aldeia com 25 casas, onde
pessoas com ‘mindset bitcoin’ podem viver e onde também se possa educar as crianças portuguesas,

preparando-as para conhecimento em temas como ‘blockchain’ e cripto”. A burocracia está a ser o único
obstáculo desta família que, no entanto, não baixou os braços. “Estamos a negociar vários terrenos,

mas o problema é que em Portugal isto é muito burocrático e é difícil encontrar um terreno onde possam
ser construídas 25 casas, porém neste momento temos um terreno em vista que nos dá essas

condições.”

Didi Taihuttu, a mulher e os três filhos são nómadas, tendo ficado conhecidos pela imprensa norte-
americana por terem sido um dos muitos investidores que trocaram tudo o que tinham pela bitcoin, em
2017, quando a criptoqueen valia cerca de 760 euros. A aparente loucura transformou-se ano após ano

em fortuna, e hoje os Taihuttu guardam toda a sua riqueza em “cold wallets”, como pens e discos
rígidos em cofres secretos espalhados pelos quatro continentes: “Dois na Europa, dois na Ásia e um na
América do Sul”. Questionado se alguma das “wallets” se encontra em Portugal, o investidor achou por

bem “não responder por questões de segurança”.

E se Portugal taxar a bitcoin?

Recorde-se que, tirando os liberais, os restantes partidos, com assento parlamentar, pretendem taxar as
mais-valias em sede de IRS no que toca às cripto. Confrontado com esta possibilidade, o patriarca da
família bitcoin põe dois cenários em cima da mesa: “Escolhemos Portugal porque é o que está mais

próximo daquilo que nós gostamos. Mas se existir um imposto na bitcoin, como nos EUA, obviamente
teríamos de ir embora, porque acreditamos numa economia livre, onde os impostos não são a coisa

mais importante, no fundo esta é a razão pela qual a bitcoin está onde está”.

No caso de, no entanto, o país adotar uma solução mais branda, como é o caso “da Alemanha, onde a
posse de bitcoin por mais de um ano não é taxada, independentemente do lucro obtido, continuaríamos

cá na mesma”, assegura o empresário.

Euronext aposta em “exposição indireta” a
criptoativos

Isabel Ucha assegura que a empresa que gere a
bolsa de Lisboa oferece ETP, ETF e ainda investe

em fintechs que aplicam conceitos cripto ao
mercado tradicional.

A Euronext está focada na “exposição indireta” ao mercado dos criptoativos. “Atualmente, temos uma
oferta que designamos como ‘exposição indireta’. Temos cotados ETP ( Exchange Traded Products) que
replicam as principais criptomoedas, temos também contratos que replicam cabazes de moedas e depois

ETF (Exchange Traded Funds) com carteiras de empresas que apostam em cripto”, assegurou Isabel
Ucha, presidente da bolsa de Lisboa.

“A diferença entre investir nisto ou na Coinbase, por exemplo, tem a ver com o facto de a infraestrutura
ser a tradicional das bolsas: assim o investidor não tem de ter uma carteira encriptada, podendo ser uma
conta bancária”, explicou Isabel Ucha, na conferência “Criptomoedas: uma solução para que problema?”,
organizada pela Associação Portuguesa de Direito Digital (APDIG). A CEO destacou que com esta aposta

é possível combater “as desvantagens vividas sobretudo por utilizadores menos experientes face ao
mercado cripto, para além de que evita riscos de contraparte, já que há prospetos sobre cada

instrumento em particular”.

A Euronext tem ainda investido em “fintechs que desenvolvem estes conceitos e os aplicam aos
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A Euronext tem ainda investido em “fintechs que desenvolvem estes conceitos e os aplicam aos
mercados financeiros tradicionais”, como tecnológicas especialistas na “tokenização” de produtos

financeiros, como “obrigações, ações e até private equity e real state”. A gestora está ainda a colaborar
num estudo internacional sobre CBDC (sigla inglesa para moedas digitais emitidas por bancos centrais),

liderado pelo banco central francês.

Fred Antunes, presidente da Associação Portuguesa de Blockchain, recordou que o MICA (European
Commission’s Regulation of Markets in Cryptoassets) “vem tarde” e que “quando entrar em vigor

tornará grande parte das plataformas ilegais, obrigando a uma evolução positiva do mercado”. No que
toca ao euro digital, criticou a falta de privacidade de dados presente no projeto, que a seu ver, “trata

todos os cidadãos como criminosos antes de o serem”.

Ainda em matéria de CBDC, Rita Bairros, diretora do Banco de Portugal, frisou que 85% dos bancos
centrais em todo o mundo já têm em cima da mesa projetos tendo em vista este tipo de ativos,

“grande parte em fases já bastante avançadas”.

Já o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, sublinhou que, para o direito, as moedas
digitais “não são verdadeiras moedas, pois não obedecem ao princípio do curso legal, ou seja, não é uma

moeda imposta por lei e aceite pela comunidade como tal”.

 

A presidente da bolsa de Lisboa defende que ao investir no mercado regulado se evitam riscos para os
investidores.
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Rota do Petisco é a grande vencedora do Prémio Nacional de
Turismo Gastronómico
O roteiro gastronómico mais conhecido do Algarve, a Rota do Petisco, organizado pela
Associação T eia D Impulsos, foi ontem reconhecido como o grande vencedor do Prémio
Nacional de Turismo Gastronómico.

 

Foram por fim revelados os vencedores do Prémio Nacional de Turismo 2021, uma iniciativa
d o Expresso e do BPI, que reconhece as melhores empresas, práticas e projetos turísticos em
Portugal. As categorias do prémio vão-se alterando e, nesta 3.ª edição, foram tidas em conta as
seguintes: Turismo Autêntico, Turismo Gastronómico, Turismo Inclusivo, Turismo Inovador e Turismo
Sustentável. Foi também atribuído o Prémio Carreira a André Jordan.

De um modo geral, o júri teve em conta critérios como a capacidade de resposta ao impacto do Covid-
19, a ligação ao consumidor, a inovação e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Pela primeira vez, foi premiado o Turismo Gastronómico, que recebeu a maior “fatia” de projetos
candidatos (30%) de um total de 439 candidaturas, um crescimento de cerca de 10% face a 2020. A
Rota do Petisco foi a vencedora desta categoria, entre os cinco finalistas escolhidos: KAMPO by Chef
Júlio Pereira, Região de Coimbra, Programa Seleção da AHRESP e Scoop ‘n Dough. O júri teve em
consideração “projetos que apostem na oferta gastronómica diferenciada e autêntica, alicerçada na
valorização e promoção da gastronomia regional e nacional”, lê-se no site do prémio. 

Um projeto reconhecido pela mão de uma associação sem fins lucrativos 

A Teia D’Impulsos, associação sem fins lucrativos organizadora do evento, não poderia estar mais
entusiasmada com este reconhecimento de todo o trabalho árduo desenvolvido ao longo de 10 anos. O
seu presidente, Luís Gonçalves, comenta: “É com indisfarçável orgulho que o recebemos, claro, mas
atribui-nos também uma responsabilidade acrescida para continuarmos a trabalhar e a manter, se
possível melhorar, a qualidade da Rota do Petisco. Obrigado a todos: à nossa equipa, aos nossos
parceiros, sem os quais nada seria possível, bem como aos estabelecimentos aderentes e petiscadores.”

Nuno Vieira, coordenador da Rota do Petisco, acrescenta: "Foi com um enorme gosto e orgulho que
toda a equipa da TDI recebeu este reconhecimento nacional do impacto turístico da Rota do Petisco. 
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“Foi com um enorme gosto e orgulho que toda a equipa da TDI recebeu este reconhecimento nacional
do impacto turístico da Rota do Petisco. Este é um projeto que anualmente envolve diretamente
milhares de algarvios e que constitui um motor da economia do turismo regional.”

“Um dos maiores eventos gastronómicos a nível nacional”

A 12.ª edição da Rota do Petisco já está a ser preparada para acontecer entre 14 de setembro e 16
de outubro, por vários municípios de toda a região do Algarve, com novidades como a Rota da Memória
e a Rota das Adegas. “Acreditamos que esta marca de vencedor do Prémio Nacional de Turismo será um
incentivo para que mais parceiros se juntem à Rota do Petisco e que contribuam para a sua consolidação
como um dos maiores eventos gastronómicos a nível nacional”, conclui Nuno Vieira.
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O Algarve espera um aumento do fluxo de turistas nas próximas
semanas
O Algarve espera um aumento do fluxo de turistas nas próximas semanas

O Algarve espera um aumento do fluxo de turistas nas próximas semanas
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Deixou ontem de ser necessário apresentar qualquer tipo de
documento relacionado com a pandemia ao chegar à Madeira e
Porto Santo
Deixou ontem de ser necessário apresentar qualquer tipo de documento relacionado com
a pandemia ao chegar à Madeira e Porto Santo

Deixou ontem de ser necessário apresentar qualquer tipo de documento relacionado com a pandemia ao
chegar à Madeira e Porto Santo
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Governo da Madeira considera inconstitucional obrigatoriedade
de preenchimento de formulário para passageiros oriundos da
Madeira
O Governo Regional considera que a medida consiste num "fator discriminatório para as
regiões autónomas", indo contra os princípios da Constituição Portuguesa, lembrando
ainda que que o preenchimento do PLF não é exigido para viagens feitas dentro do
território continental.

A Secretaria Regional de Turismo e Cultura (SRTC) manifestou-se contra a obrigatoriedade de os
passageiros da Madeira terem que preencher um formulário de localização de passageiros, ou
“Passenger Locator Form – PLF” para viajar para aeroportos nacionais, de Portugal continental ou dos
Açores, sob pena de coima.

O Governo Regional considera que a medida consiste num “fator discriminatório para as regiões
autónomas”, indo contra os princípios da constituição portuguesa, lembrando ainda que que o
preenchimento do PLF não é exigido para viagens feitas dentro do território continental.

“A disparidade de critérios no controlo de fronteiras internas, nos aeroportos portugueses, em nada
reflete o espírito da norma constitucional portuguesa”, considerou a SRTC, questionando as entidades
destinatárias – O Ministério da Administração Interna (MAI) e a Autoridade Nacional da Aviação Civil
(ANAC) – que descartam o espírito de “estado unitário, de uma sociedade livre, justa e solidária” quando
aplicam a obrigatoriedade de “preenchimento de um formulário de localização de passageiros aos voos
entre ambas as Regiões Autónomas e o território continental, mas não nos voos dentro do território
continental português”.
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A SRTC lembrou que tinha ficado entendido, de acordo com o Ministério da Administração Interna (MAI)
num comunicado enviado a 16 de dezembro de 2021, que os voos domésticos estavam excluídos desta
obrigatoriedade de preenchimento do PLF, ou seja, os voos provenientes das regiões autónomas.

No entanto, no passado dia 4 de fevereiro, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) informou, em
comunicado enviado à ANA Aeroportos, que o Governo da República iria passar a incluir as regiões
autónomas da Madeira e dos Açores nesta obrigatoriedade de preenchimento do PLF, “contrariamente
ao que tinha dito o MAI em dezembro”, declarou a SRTC.

A Secretaria Regional de Turismo e Cultura espera ainda a manifestação de descontentamento por parte
das companhias aéreas, “que terão de operacionalizar medidas discriminatórias, bem como da população
madeirense que poderá ser impedida de viajar por não preencher aquele formulário”.

Em resposta a esta medida, a Secretaria enviou ofícios, no passado dia 4 de fevereiro, ao Ministério da
Administração Interna, para o Ministério da Saúde e para o Secretário de Estado Adjunto e das
Comunicações, e para a ANAC. Nos ofícios, a SRTC considera que existe “duplicidade antagónica de
respostas por parte do Governo da República, às entidades que o solicitaram – ANAC e Governo Regional
da Madeira” o que causa “entropias várias”.

No entanto, a SRTC avança que o Governo Central não deu resposta aos ofícios enviados no dia 4 de
fevereiro, tendo ainda agravado esta medida com a “ameaça” de aplicação de coimas” a quem não
preenchesse o formulário.

“É do entendimento deste Governo Regional, uma vez mais, que os voos domésticos deverão ocorrer
sem constrangimentos demais, sem incidentes e sem transtornos para os passageiros, salvaguardando
a sua confiança nos destinos portugueses, a sua livre deslocação em território nacional e o pleno
funcionamento operacional por parte das transportadoras aéreas destas rotas” afirmou a SRTC nos
ofícios enviados.

O executivo madeirense sublinha ainda que Portugal se encontra numa situação de desagravamento das
normas de combate à Covid-19, preparando-se para uma abertura. Neste sentido, a SRTC considera que
“o controlo dos passageiros oriundos das Regiões Autónomas para Portugal Continental não pode ser
uma política de rastreio” na medida em que existe “desigualdade de tratamento face ao continente
português” e, considerando “que este rastreio tornar-se-á um ‘não rastreio’ considerando a queda de
restrições, como é o exemplo do não isolamento de portadores do SARS-CoV-2, mas não da doença da
Covid-19”.

Deste modo, A SRTC reivindica a reiteração desta medida que impinge obrigatoriedade de preenchimento
do PLF aos voos domésticos, não só por considerar ser uma medida contrária às normas emanadas pela
Constituição, mas também por ser “um critério de controlo excessivo face ao que tem vindo a ser
anunciado pelo Governo da República”, afirmando estar a aguardar uma “resposta positiva a estas
legítimas pretensões”.
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Seca. Presidente da CIM do Baixo Alentejo diz que problema é
“gravíssimo” - Expresso
“Estamos com um problema gravíssimo” e “imediato de falta de água, nomeadamente
para o pastoreio e para a atividade agro-pastoril”, reconheceu à agência Lusa António
Bota

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL) reconheceu esta terça-feira que
o problema da seca na região é “gravíssimo” e espera que o futuro governo encare a situação “com
olhos de urgência”.

“Estamos com um problema gravíssimo” e “imediato de falta de água, nomeadamente para o pastoreio
e para a atividade agro-pastoril”, reconheceu à agência Lusa o presidente da CIMBAL, António Bota (PS).

O também presidente da Câmara de Almodôvar (Beja) falava após a reunião do conselho intermunicipal
da CIMBAL, que junta 13 dos 14 concelhos do distrito, de onde saiu um conjunto de medidas “urgentes”
e de “médio prazo” para mitigar os efeitos da seca na região.

Segundo António Bota, o Baixo Alentejo “é das regiões do país mais secas” e “com menos água
distribuída, não obstante a barragem do Alqueva servir alguns concelhos”.

A situação “é preocupante no imediato porque os agricultores não têm pastagens para os animais” nem
“reservas de cereais, fenos, silagens ou palha”, alertou.

O autarca alentejano disse mesmo que “aquilo que se avizinha a médio e longo prazo não é muito
agradável de observar”, pois “se não chover também coloca em risco as culturas do próximo ano”.

“Com as alterações climáticas dos últimos anos estamos sempre com o ‘coração nas mãos’ e urge
tomar medidas rápidas”, que “não podem ser ‘empurradas’ com a barriga” e que “têm de ser executadas
já”, reforçou.

Na opinião de António Bota, o novo governo tem olhar “para o Baixo Alentejo com ‘olhos de urgência’”.

Caso contrário, “daqui a pouco tempo vamos ter turistas a ver mais um deserto que fica a sul de Beja,
porque não há possibilidade de continuar a produzir nestes terrenos”, concluiu.

Na reunião de hoje, o conselho intermunicipal da CIMBAL elencou “um conjunto de intervenções e de
apoios de forma a mitigar” a seca no distrito de Beja.

Entre as 12 medidas urgentes propostas pelos municípios surgem a concessão de ajudas a fundo perdido
para construção de charcas, para a aquisição de depósitos de água e para suportar os custos da
distribuição da água.

São igualmente propostas, entre outras, a autorização para pastoreio de pousios e culturas anuais e a
atribuição de apoios a fundo perdido à pecuária, “nomeadamente no transporte de água e equipamento
de abeberamento de animais”, assim como às culturas de outono-inverno.

Entre as medidas de médio prazo a propor ao futuro governo surgem a criação de “condições para
implementar” seguros agrícolas que “considerem também a seca” ou a ligação da barragem do Roxo, no
concelho de Aljustrel, à albufeira do Monte da Rocha, no concelho de Ourique.
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Portugal já pode fazer voos regulares para a Venezuela
O INAC Venezuela autorizou o regresso dos voos regulares de Portugal ao Aeroporto
Internacional de Maiquetia, no Estado de La Guaira, que serve a cidade de Caracas,
anunciou o Governo Bolivariano n…

O INAC Venezuela autorizou o regresso dos voos regulares de Portugal ao Aeroporto Internacional de
Maiquetia, no Estado de La Guaira, que serve a cidade de Caracas, anunciou o Governo Bolivariano na
noite desta terça-feira, dia 8 de fevereiro.

O comunicado, distribuído em Caracas às 23h30 locais, acrescenta Portugal à restrita lista de países
autorizados a voarem para a Venezuela, sendo agora o segundo país da União Europeia, após a
Espanha, a ter esse privilégio da parte do Governo de Nicolas Maduro. A notícia, desde há muito
esperada, vai permitir à TAP ou a outra empresa de transporte aéreo portuguesa, em nome da
companhia aérea pública nacional, regressar aos voos regulares entre os dois países, interrompidos
desde antes do período de pandemia de covid-19, por motivos políticos.

Reproduzimos em seguida o comunicado oficial, que as entidades aeronáuticas e governamentais
venezuelanas dizem estar de acordo com os NOTAM nº CO139/22 e AOO67/22 de 8 de fevereiro. (LINK
notícia relacionada).
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Ombria Resort continua a garantir os Vistos Gold - Diário
Imobiliário
Apesar das alterações na lei no início do ano, os imóveis do Ombria Resort continuam
elegíveis para Actividade de Investimento (ARI) ou Vistos Gold, pelo facto do
empreendimento turístico estar localizado no interior do Algarve.

Apesar das alterações na lei no início do ano, os imóveis do Ombria Resort continuam elegíveis
para Actividade de Investimento (ARI) ou Vistos Gold, pelo facto do empreendimento turístico estar
localizado no interior do Algarve.

Desde 1 de Janeiro de 2022, que a nova lei entrou em vigor e que redefine as zonas e tipos de
investimento imobiliário que permitem a obtenção de um Visto Gold em Portugal. Trata-se de
um programa de Autorização de Residência para Actividade de Investimento que existe desde 2012,
permitindo que cidadãos não pertencentes à UE/EEE e as suas famílias possam obter residência
portuguesa e direito a viver, trabalhar ou estudar em Portugal bem como viajar livremente dentro do
espaço Schengen.

Os imóveis do Ombria Resort mantêm o seu enquadramento por duas vias: por se inserirem numa zona
do interior, nomeadamente na União das Freguesias de Querença, Tôr e Benafim, onde se localiza o
empreendimento, e também por grande parte dos seus imóveis terem licença turística, ou seja, imóveis
destinados a fins de “serviços”. Por exemplo, ao adquirirem um apartamento turístico das Viceroy
Residences at Ombria Resort, os investidores podem submeter o seu pedido para obtenção de um Visto
Gold. As Viceroy Residences at Ombria Resort são um conjunto de 65 apartamentos turísticos T1 e T2
inseridos no hotel de 5 estrelas ‘Viceroy at Ombria Resort’, cuja abertura está prevista para a primavera
de 2023. Os proprietários das Viceroy Residences podem utilizar o seu apartamento até 70 dias por ano,
sendo que no resto do ano estão disponíveis para aluguer, cuja gestão será assegurada pela cadeia
norte-americana Viceroy Hotel Group.

“A gestão da Viceroy Hotels & Resorts, enquanto marca de gestão hoteleira de luxo, assegura que o
proprietário irá receber um elevado retorno do seu investimento através do rendimento de exploração
turística”, explica João Richard Costa, diretor comercial e de marketing do Ombria Resort. O responsável
salienta ainda que “os proprietários receberão um retorno mínimo garantido líquido de 5% ao ano nos
primeiros cinco anos e terão acesso privilegiado ao campo de golfe de 18 buracos e a todos os serviços
e facilidades do hotel, nomeadamente a seis restaurantes, piscinas, spa, ginásio, kids club, biblioteca,
entre outros”.
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Para além dos apartamentos, as Alcedo Villas no Ombria Resort, que são 12 moradias isoladas de três a
sete quartos também são elegíveis para obtenção do Visto Gold, uma vez que o Ombria Resort está
localizado numa zona interior.

Julio Delgado, CEO do Ombria Resort, considera que a inclusão dos imóveis localizados nos territórios do
interior e dos imóveis comerciais ou afetos a atividade turística no programa dos Vistos Gold “é uma boa
notícia para a região pois permite a um conjunto de promotores com empreendimentos turísticos no
Algarve, continuarem a vender imóveis que se qualificam para o programa dos Vistos Gold”.

O Ombria Resort encontra-se também localizado numa zona de baixa densidade, pelo que, para
obtenção de um Visto Gold, o valor mínimo de investimento num imóvel localizado neste
empreendimento é de 400.000 euros.

Recorde-se que o Ombria Resort é um projecto pioneiro de uma nova geração de empreendimentos em
que a sustentabilidade, a proteção ambiental e o apoio ao património local são prioridades.
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Blue & Green têm cerca de 500 vagas de emprego, incluindo o
Vilalara Thalassa Resort no Algarve - Postal do Algarve
Há vagas sobretudo para as áreas de cozinha, quartos, serviços de manutenção,
receção, piscinas e guest relations. Há vagas sobretudo para as áreas de cozinha,
quartos, serviços de manutenção, receção, piscinas e guest relations.

A Blue & Green está a recrutar para as unidades hoteleiras que tem sob sua gestão. Atualmente tem
disponíveis cerca de 500 vagas para diversas áreas de serviço nas unidades Vilalara Thalassa Resort
(Armação de Pêra – Algarve), Tróia Design Hotel (Península de Tróia), Hotel Quinta das Lágrimas
(Coimbra) e Marriott Praia D’El Rey (Óbidos). Para responder a este desafio de recrutamento o grupo
realiza entre os dias 14 e 16 de fevereiro um Open Day Virtual para selecionar potenciais colaboradores.

“Para as vagas à disposição o grupo procura sobretudo perfis dinâmicos, empenhados e dedicados, com
gosto pelo desafio e vontade de crescer profissionalmente no sector da hotelaria”, explica a Blue &
Green, acrescentando que “para além de salários competitivos, em alguns casos os futuros
colaboradores podem contar um conjunto de benefícios em vigor na empresa que refletem uma cultura
orientada para o colaborador e o seu desenvolvimento”.

Durante três dias o grupo Blue & Green convida todos os interessados em ingressar numa carreira na
turismo e hotelaria a conhecer as suas unidades e oferta de vagas e projetos. Neste momento as
necessidades de recrutamento incidem sobretudo para as áreas de cozinha, quartos, serviços de
manutenção, receção, piscinas e guest relations.

Quem tiver interesse em participar no Open Day Virtual da Blue & Green poderá fazê-lo enviando um
email para [email protected], com o seu CV ou contacto, hotel pretendido para candidatura e funções ou
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áreas que gostaria de conhecer.

Criada em setembro de 2015 para gerir um conjunto de activos imobiliários turísticos, a Blue & Green
tem competências transversais na gestão e operações de alojamento, F&B, Golfe, entre outros.

A sua aposta passa por consolidar um percurso de crescimento de forma a afirmar-se como uma
referência no turismo nacional. Para alicerçar esta estratégia o grupo tem traçados objectivos no âmbito
do desenvolvimento sustentado e especialização no segmento luxo.
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