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Algarve a seis mãos: Costa 2 Algarve 0
Por: Luís Serra Coelho

Podia ser o resultado de um jogo de futebol. Mas não é. Infelizmente, o título deste texto materializa a
leitura que faço das escolhas de Costa para o XXIII Governo Constitucional de Portugal, o qual tomou
posse na última quarta-feira, dia 30 de março de 2022. Se olharmos atentamente para a sua
composição vamos notar uma olímpica ausência de nomes ligados à região do Algarve. Zero ministros e
zero secretários de estado. Há dois anos atrás realidade era diferente: num elenco generoso de 70
elementos, existiam três algarvios a ocupar secretarias de estado relevantes.

Costa terá seguramente boas razões para secundar a sua nova opção. Permito-me especular sobre
três. A primeira passa pelo primeiro-ministro não encontrar talento na região do Algarve. Parte-se do
princípio de que um governo deve ser coeso e competente. Assim, há sempre espaço para pessoas que,
comungando da visão política do primeiro-ministro, apresentam condições técnicas para o ajudar a
cumprir o programa do governo. Ora, se Costa não consegue encontrar talento a sul é porque o Algarve
tem falhado na afirmação do melhor que por aqui se faz já que, e apenas como mera ilustração, a região
em nada fica a dever ao resto do país em matérias como o mar ou o turismo. A segunda razão prende-
se com a irrelevância do Algarve no panorama nacional. De facto, historicamente, pesamos cerca de 4%
no produto interno bruto (PIB) do País e agregamos apenas 4% da sua população. Somos 380 mil
votantes, dos quais apenas 50% foram às urnas nas últimas eleições, conferindo por essa altura 5
mandatos ao PS (que, assim, voltou a ser o partido mais votado no Algarve). Em perspectiva, em
termos eleitorais, pesamos tanto como o concelho de Sintra, algo que gera uma limitação
necessariamente estrutural. Cabe, pois, aos actores regionais a responsabilidade de tornar clara a
importância do Algarve para o País. De facto, a região é o destino turístico mais importante de Portugal.
Num ano típico, representamos cerca de 30% das dormidas e dos rendimentos totais gerados pelos
estabelecimentos turísticos assim classificados (o origina impostos relevantes para o Estado). Somos,
também, recorrentemente distinguidos com os mais diversos prémios atribuídos pelo métier turístico,
colocando assim o País nas bocas do mundo e nas parangonas dos media internacionais. Convenhamos,
não é coisa pouca. A terceira razão que encontro para Costa não considerar nenhum algarvio no elenco
governativo é mais subtil e prende-se com a dificuldade que temos para fazer lobby e para estar
presentes nos locais onde realmente se tomam as decisões. Se pensarmos na estrutura económica da
região, verificamos que a maior parte dos nossos operadores são microempresas, sem que existam
verdadeiros players de relevância nacional e internacional. Por outro lado, a dinâmica social e cultural a
sul é virada para dentro (e muito colocada ao serviço e sabor das necessidades do sector turístico), sem
que consiga ser relevante em termos nacionais. Se for esta a explicação para a opção de Costa, penso
que o Algarve deve reflectir sobre o que pode fazer para alterar o status quo.

O segundo sinal negativo que Costa dá ao Algarve é, na verdade, mais genérico e está ligado à criação
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da nova secretaria de estado do turismo, comércio e serviços por substituição de outra apenas dedicado
ao turismo. Poder-se-á dizer que esta alteração não é significativa até porque a responsável (Rita
Marques) se mantém no novo elenco governativo. Ainda assim, não estou convencido de que este
arranjo governativo não tenha implicações negativas para o Algarve. Como sabemos, a região respira
turismo, sector altamente penalizado nos anos de 2020 e 2021 pela pandemia. Nunca é demais recordar
que cerca de 40% da riqueza produzida (dos empregos disponíveis) a sul depende(m) directamente de
sectores como a restauração, hotelaria e transportes, com a redução dramática da procura turística a
ditar uma quebra homóloga do PIB em 2020 na casa dos 16.7%. A aparente acalmia da pandemia
COVID19 dava ânimo à ideia de que 2022 marcaria a retoma. A lamentável guerra na Ucrânia tem vindo
a refrear um pouco esta expectativa, pelo que ter uma responsável governamental dedicada apenas à
temática do turismo seria seguramente útil nestes tempos de enorme turbulência.

Termino recuperando (parte de) uma das minhas frases anteriores: um governo deve ser coeso e
competente. Apesar de nenhum dos 17 ministros e dos 38 secretários de estado que tomaram posse no
dia 30 de março de 2022 serem Algarvios, desejo convictamente que todos estejam à altura do
gigantesco desafio que têm pela frente.
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Edifício da Alfândega passa para a Câmara de Faro para ser
espaço de gastrodiplomacia
Negociação entre o município e o Ministério das Finanças, ao qual pertence o edifício,
estão na reta final

O edifício da Alfândega, na Baixa de Faro, junto à doca de recreio e ao Hotel Eva, vai transformar-se
numa «Embaixada Gastronómica», um «espaço de gastrodiplomacia, onde se fará o cruzamento de
culturas» e dos sabores e saberes culinários de diferentes países, revelou ao Sul Informação Paulo
Santos, vice-presidente da Câmara de Faro.

A autarquia farense e o Ministério das Finanças estão quase a concluir o acordo que permitirá que este
icónico edifício passe para a posse da Câmara.

«Há muito que anunciámos a perspetiva do espaço da Alfândega vir à posse da Câmara. E não era só
porque nos apetecia: vir para a nossa posse com um objetivo bem definido», enquadrou Paulo Santos.

E a meta é fazer deste «um espaço multicultural de diálogo e de encontro da cultura gastronómica».

E o que é que isso significa, na prática?

«Já há vários projetos a acontecer em Faro neste momento que são um exemplo de gastrodiplomacia.
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Um deles é o Cataplanas do Mundo», contou.

Neste projeto, está a ser utilizado «um utensílio de cozinha tipicamente algarvio, marcadamente nosso,
mas com sabores diferentes».

«Desafiámos cozinheiras – também podem ser cozinheiros, mas, até agora, foram só senhoras -, de
Cabo Verde, da Roménia, da China e de outros países a colocar os seus ingredientes, os seus sabores,
os seus paladares num recipiente que é algarvio», acrescentou o também vereador da Cultura da
Câmara de Faro.

Mas no edifício da Alfândega, no futuro, pode acontecer o contrário: «Fazer cruzamentos com a
gastronomia de outros locais, a partir da nossa cultura gastronómica, dos nossos sabores e dos nossos
produtos».

Para que isso seja possível, é preciso, primeiro, que a Alfândega passe para a alçada do município.

«Quando começámos o processo de candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027, foi um dos
primeiros edifícios que nós entendemos que seriam estratégicos para este processo. Logo no processo
de candidatura, optámos por não avançar para a construção de grandes e novos edifícios. A nossa ideia
passou muito por reaproveitar o que já existe, dando-lhe um novo uso», explicou Paulo Santos.

Foi com esse espírito que o município andou «três anos em negociações com o Ministério das Finanças».

«Chegámos à reta final dessa negociação, estamos já numa fase de final de processo. O edifício vai
passar para nós e a Autoridade Tributária vai para um novo local. Estamos neste processo de permuta
de um terreno nosso pelo edifício, com as avaliações e compensações necessárias», revelou.

Uma vez que a Alfândega está atualmente a ser usada pelas Finanças, apesar do processo «se concluir
agora em termos de acordo», o espaço «só poderá ser utilizado por nós depois do novo edifício para a
Autoridade Tributária estar construído».

«Mas este é um passo importante para afirmar este edifício como um espaço de gastrodiplomacia ou
embaixada gastronómica, como lhe queira chamar. Trocando por miúdos, queremos que seja um
espaço de cruzamento de culturas através da gastronomia», resumiu.

Faro já sabe que não será a Capital Europeia da Cultura em 2027, mas, apesar de ter sido pensado no
âmbito dessa candidatura, «este é mais um dos projetos que vamos desenvolver de certeza,
independentemente disso».
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Dos apoios à natalidade à promessa da regionalização
Programa de António Costa cruza vários setores, com medidas para os mais pobres,
classe média e famílias. Após a polémica nas legislativas, avança o voto eletrónico na
Europa
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TAP repõe voos em todas as rotas que operava no Brasil antes da
pandemia
A T AP retomou no dia 29 de março os voos para Porto Alegre, a segunda rota mais longa
da TAP, a seguir a S. Francisco

A TAP retomou no dia 29 de março os voos para Porto Alegre, a
segunda rota mais longa da TAP, a seguir a S. Francisco. Com a
retoma dos voos para Porto Alegre, com três frequências por
semana, a TAP repõe a operação para todos os destinos
brasileiros para onde voava antes da pandemia.
No total, são 11 as cidades brasileiras que a TAP liga diretamente à Europa. Este verão, a companhia
aérea oferece 73 voos por semana entre Portugal e o Brasil.

13 rotas diretas entre Portugal e o Brasil
São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e
Salvador são destinos que têm voos diretos da TAP para Lisboa. São Paulo e Rio de Janeiro têm ligações
diretas ao Porto.
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Para assinalar este momento da retoma pós-pandémica da atividade da TAP no Brasil, a CEO da
companhia, Christine Ourmières-Widener, voou até à capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, para contactos e reuniões com as autoridades locais e estaduais, de forma a aprofundar a
presença e atividade da TAP naquele mercado.

(Link)

 

8/35

https://tnews.pt/tap-repoe-voos-em-todas-as-rotas-que-operava-no-brasil-antes-da-pandemia/


OBSERVADOR

04/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

EasyJet cancela 100 voos devido a baixas médicas
A companhia EasyJet informou o cancelamento de 100 voos marcados para segunda-
feira devido a baixas médicas por infeções de Covid-19 e revela que a situação vai
prolongar-se até terça-feira.

A companhia aérea de baixo custo EasyJet informou o cancelamento de 100 voos marcados para
segunda-feira, entre os quais 62 com partida do Reino Unido, devido ao elevado número de baixas
médicas por infeções de Covid-19 entre os trabalhadores.

A companhia indica que está a tentar resolver o problema com as tripulações de reserva, mas viu-se
obrigada a cancelar as ligações aéreas provocando inconvenientes sobretudo no Reino Unido onde já
começou a temporada de férias da Páscoa.

Por outro lado, os aeroportos também enfrentam dificuldades em operar com normalidade devido à falta
de pessoal o que está a provocar longas filas nos pontos de controlo de segurança e de embarque.

“Infelizmente, foi necessário cancelar voos de hoje [segunda-feira] e de amanhã [terça-feira].
Lamentamos qualquer incidente que a situação está a causar”, acrescenta a nota.

O aeroporto de Manchester, no norte de Inglaterra foi um dos mais afetados, assim como o Terminal 2
do aeroporto de Heathrow, Londres.
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4 aviões foram impedidos de aterrar esta manhã no aeroporto de
Lisboa
4 aviões foram impedidos de aterrar esta manhã no aeroporto de Lisboa

4 aviões foram impedidos de aterrar esta4 aviões foram impedidos de aterrar esta manhã no aeroporto
de Lisboa  manhã no aeroporto de Lisboa em causa
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Avaria no radar do Aeroporto de Lisboa provoca "elevadas
restrições" - Renascença
TAP alerta para "alguns atrasos" nas chegada e partidas.

Uma falha geral no sistema de gestão de tráfego aéreo está na origem de atrasos nas partidas e nas
chegadas ao Aeroporto de Lisboa, esta manhã.

"A avaria no radar do controlo de tráfego aéreo do aeroporto de Lisboa está parcialmente resolvida e a
operação está a regressar à normalidade", é indicado no site da TAP.

Tendo em conta a situação, a transportadora aérea "alerta para a possibilidade de alguns atrasos na
operação de hoje, tanto nas chegadas, como nas partidas".

“Hoje, por volta das 5h41, houve falha no sistema de gestão de tráfego aéreo. Foram acionados os
planos de contingência e, neste momento, já estamos com 75% do tráfego e dentro de uma hora
contamos estra nos 100%”, disse à Renascença Paulo Lagarto, porta-voz da NAV Portugal, que gere os
serviços de navegação aérea.

Os atrasos foram verificar no site da ANA - Aeroportos de Portugal, com algumas das partidas que já
deveriam ter ocorrido esta manhã a terem sido adiadas.
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Ryanair agrava previsão de prejuízo
A companhia aérea irlandesa informou o mercado esta segunda-feira de que no ano
fiscal terminado em março terá registado perdas entre os 350 e os 450 milhões de euros

A Ryanair terá fechado o exercício fiscal que terminou em março deste ano com um prejuízo situado no
intervalo de 350 a 450 milhões de euros, informou a companhia aérea em comunicado esta segunda-
feira.

A projeção representa um agravamento face à anterior estimativa de resultados, que apontava para
perdas de 200 a 400 milhões de euros nas contas anuais.

A empresa liderada por Michael O'Leary, que apresentará os resultados a 16 de maio, indica ainda que a
sua atividade operacional recuperou no ano passado.

O número de passageiros transportados entre abril de 2021 e março de 2022 ascendeu a 97 milhões, o
que representa um aumento face aos 27,5 milhões do ano anterior, mas ainda longe dos 149 milhões de
passageiros do ano terminado em março de 2020.

"O balanço da Ryanair é um dos mais fortes do nosso setor", sublinha a companhia de aviação de baixo
custo, notando que a sua dívida líquida baixou de 2,3 para 1,5 mil milhões de euros.

Atualmente a Ryanair conta com uma cobertura de preço para 80% da sua previsão de consumo de
combustível para o próximo ano (até março de 2023), tendo ainda 10% do combustível coberto para o
primeiro semestre do ano seguinte.
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PSD Porto recusa plano da TAP para aeroporto Francisco Sá
Carneiro
A Comissão Política Distrital do PSD do Porto emitiu, este domingo, um comunicado, no
qual manifesta a sua recusa em aceitar o plano da T AP para o aeroporto Francisco Sá
Carneiro.

A Comissão Política Distrital do PSD do Porto emitiu, este domingo, um comunicado, no qual manifesta a
sua recusa em aceitar o plano da TAP para o aeroporto Francisco Sá Carneiro.

"O novo plano de rotas da TAP, agora conhecido, vem reforçar a posição do PSD do Porto relativamente
aos anteriores planos que, também, já não eram favoráveis ao norte do País e confirmar o logro da
retórica do Governo do Partido Socialista face à realidade dos factos, limitando-se a enganar a população
e as empresas do Norte de Portugal", pode ler-se.

"Os factos demonstram que as diversas e consecutivas decisões da TAP têm desconsiderado o
aeroporto Francisco Sá Carneiro e prejudicado o norte do País", prossegue o comunicado.

Depois é feito um enquadramento sobre a importância da aerogare: "O aeroporto Francisco Sá Carneiro
é o maior aeroporto do noroeste peninsular e está sediado numa região, responsável por mais de 40%
das exportações e por mais de 30% do PIB nacional, servindo mais de 5 milhões de pessoas, desde a
região centro à Galiza".

"O plano de rotas, agora tornado público, é absolutamente atentatório do interesse nacional e lesivo da
equidade e da relação custo/benefício de uma opção estratégica desta natureza, cavando ainda mais
fundo o centralismo e discriminando de forma incompreensível as diferentes regiões do País", dá conta o
PSD do Porto.
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Na mesma linha, é acrescentado: "Seja por via da economia, com as nossas empresas a enfrentar mais
custos e mais dificuldades nos seus negócios, seja por via do turismo que vê reduzida a rede de ligações
a outras cidades europeias e mundiais. Seja, ainda, por terminar com a ligação direta de milhões de
Portugueses emigrantes oriundos da zona norte do país, à sua terra natal".

O comunicado coloca em causa as opções tomadas e questiona as intenções: "O PSD do Porto não vê
razão para estas decisões da administração da TAP. Várias outras empresas de aviação privadas têm
manifestado interesse em aumentar a sua oferta de e para o Porto, motivo pelo qual, podemos
perceber, não existe falta de procura ou de rentabilidade de negócio".

"Se a TAP não responde às necessidades e aos anseios dos aeroportos do País deixa de cumprir o seu
papel de empresa nacional - companhia de bandeira - e passará a ter um papel meramente regional. E,
isso, torna indefensáveis e injustos os sucessivos resgastes financeiros pagos pelos Portugueses à TAP.
Os Portugueses não podem continuar a ser contribuintes líquidos de uma empresa de aviação que tem
por missão servir apenas uma parte do País", consideram os sociais-democratas.

"Nesse sentido, a Distrital do PSD do Porto exige a imediata inflexão deste rumo e desta estratégia,
reclamando uma solução de retoma, que incremente um plano de rotas e voos, de forma proporcional
ao número de passageiros, a partir de todos os aeroportos nacionais. De outra forma, consideramos
que deve ser reequacionada a posição do Estado Português na TAP", conclui o documento.
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Preços das casas caíram 9% onde foram proibidos novos
alojamentos locais
Após a suspensão de novos alojamentos locais em alguns bairros de Lisboa, o número de
casas vendidas nestas zonas caiu 20%
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Hotéis e restaurantes esperam balão de oxigénio na Páscoa
apesar dos custos
O aumento dos preços da energia e das matérias-primas já está a sentir-se nas
empresas de turismo. Ainda assim, as perspetivas para a segunda semana de abril são
otimistas e os hotéis estimam ocupações próximas de 2019.

Os hotéis e restaurantes estão otimistas relativamente ao período da Páscoa. A pandemia colocou, nos
últimos dois anos, restrições à operação do turismo nas principais épocas festivas e, por isso mesmo, as
empresas esperam que 2022 seja o início de um novo capítulo.

"Temos alguns indicadores que dão nota de que há alguma dinâmica turística, quer ao nível das viagens e
das reservas para Portugal, quer mesmo ao nível interno, o que nos dá esperança de ter uma Páscoa
interessante para os negócios. Sentimos que as pessoas têm muita vontade de viajar e, de alguma
forma, compensar os anos marcados pela pandemia", explica a secretária-geral da Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), Ana Jacinto.

De acordo com o último inquérito realizado aos associados da AHRESP , a maioria das empresas de
restauração e alojamento tem expectativas de negócio mais positivas face a 2021, tanto no período da
Páscoa (83%), como no período de verão (78%).

"No passado, o período da Páscoa tem representado simultaneamente um balão de oxigénio para todo o
setor, bem como um primeiro ensaio da época de verão. Este ano espera-se que esta época festiva
decorra de forma mais normalizada, no panorama do mercado internacional, do que em anos
anteriores",analisa o CEO da NAU Hotels & Resorts, Mário Azevedo Ferreira. O grupo, que soma sete
hotéis no Algarve, um em Lisboa e um no Alentejo, espera uma taxa de ocupação média a atingir os
60%, impulsionada não só pelos turistas portugueses mas também por mercados internacionais como o
Reino Unido, França e Espanha.

Apesar de a Páscoa ser uma época com forte procura do mercado nacional, o alívio das restrições às
viagens internacionais tem aumentado o apetite de turistas estrangeiros, que já está a fazer-se sentir
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nas reservas da segunda semana de abril."No período de Páscoa, a taxa de ocupação poderá ser
superior a 70% na maioria das unidades em Portugal, principalmente com clientes portugueses, mas
também com uma boa recuperação de alguns mercados emissores tradicionais, nomeadamente, o inglês
e o espanhol que é particularmente forte nesta época", antevê o CEO do Pestana, José Theotónio.

As expectativas são partilhadas pelo segundo maior grupo hoteleiro português. A Vila Galé estima uma
performance em linha com a registada em 2019: "Esperamos que os hotéis Vila Galé venham a registar
taxas de ocupação acima dos 80%, graças à procura de turistas portugueses, mas também
estrangeiros, como britânicos ou espanhóis", indica o administrador Gonçalo Rebelo de Almeida.

Na Madeira a fasquia eleva-se com a perspetiva de encher os hotéis na totalidade. O grupo PortoBay
aponta para ocupações superiores a 90% e a Savoy Signature espera atingir os 100% na maioria dos
hotéis no Funchal.

"Contamos com as reservas provenientes dos nossos principais mercados tradicionais, nomeadamente
Reino Unido, Alemanha, França e Escandinávia. Pela instabilidade causada pela invasão da Ucrânia, foi
imediata a redução nas reservas de vários mercados de leste que estavam em crescimento. Por sua
vez, o mercado interno continua a gerar muita procura pelo destino Madeira com tendência a aumentar
neste período de férias", detalha a responsável de vendas da Savoy Signature, Graça Guimarães.

Já em Lisboa, a retoma continua a marcar passo, num ritmo mais lento face ao Algarve, Alentejo ou
Madeira. O CEO do grupo Nau admite que o hotel da capital, NAU Palácio do Governador "terá
certamente um desempenho mais modesto no período da Páscoa". Também o Lisbon Marriott Hotel, o
maior hotel da cidade, não perspetiva encher a unidade mas admite que a procura tem sido
"interessante". Os números da ocupação, que deverão ficar "ligeiramente abaixo de 2019" serão
sustentados por turistas espanhóis, ingleses e franceses. Na restauração o mercado nacional é o principal
cliente. "Estamos a ter procura para o alojamento, mas como somos um hotel de cidade e não um
resort a procura é diferente. Ainda assim temos boas expectativas para as reservas do nosso brunch de
Páscoa e para o take-away", explica o diretor geral do hotel, Elmar Derkitsch.

Apesar das projeções otimistas para os próximos meses no turismo, a incerteza colada à escalada dos
preços da energia e das matérias-primas ensombra a operação do setor. "Queremos acreditar que a
Páscoa, e também o verão, serão marcados por alguma recuperação das empresas do turismo, mas
uma situação de guerra na Europa está a travar essa recuperação, que desejávamos fosse mais rápida",
indica Ana Jacinto. A porta-voz da AHRESP alerta que 88% das empresas que responderam ao último
inquérito da associação admitiram que o impacto da subida dos custos de energia e das matérias-primas
já está a ser sentido na sua atividade.

Os hoteleiros concordam que o aumento dos preços é o desafio do momento."Apesar da recuperação, o
setor continua numa situação desafiante, porque enquanto nos últimos dois anos a pressão só esteve do
lado da receita com uma queda abrupta da procura devido à pandemia, a que acresce nos dias de hoje a
que deriva da guerra na Europa, no atual contexto há uma pressão adicional do lado da estrutura de
custos, com aumentos elevados em áreas como a dos combustíveis, energia e matérias-primas",
compara o CEO do grupo Pestana.

O diretor de desenvolvimento em Portugal do grupo Minor Hotels, dona dos hotéis Tivoli, Jorge Lopes,
concorda. "O maior desafio prende-se com o aumento dos custos energéticos e matérias-primas
agravado pelo atraso no fornecimento e aumento de preço de alguns artigos importados. A cadeia de
fornecimento tem-se mantido afetada resultado da pandemia e agora impactada também pelos recentes
acontecimentos na Ucrânia. Importante referir também a área de recursos humanos, no que diz respeito
à retenção e ao recrutamento de colaboradores, que continua a ser uma prioridade e um desafio".

O turismo foi um dos setores que foram mais beliscados pelas consequências da pandemia e a
recuperação pode agora estar comprometida. Por isso mesmo, a AHRESP pede ao governo que avance
com novas medidas de apoio às empresas para amenizar o aumento dos preços. "Caso não se adotem
medidas urgentes para mitigar os efeitos desta escalada de preços em áreas fundamentais como as
referidas, muitas das empresas debilitadas por dois anos de pandemia, terão sérias dificuldades. Esta
situação exige que o governo adote medidas céleres com um impacto transversal nas nossas atividade",
apela Ana Jacinto.
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TAP desmente intenção de desinvestir no aeroporto Sá Carneiro
A T AP diz que duplicou o número de voos a partir do Porto em relação ao ano passado. A
companhia aérea garante que o reforço entrou em vigor este mês e que vai manter-se
até ao fim do verão.

A TAP acrescenta ainda que no inverno 2021/22 tinha crescido 122% na comparação com o inverno
anterior. Defende que é a única companhia aérea a efetuar ligações transatlânticas a partir do Porto com
duas ligações para o Rio de Janeiro, três para S. Paulo e duas para Nova Iorque, todas as semanas.

A empresa garante ainda que tem vindo a investir cada vez mais no aeroporto Francisco Sá Carneiro. A
companhia desmente desta forma a notícia avançada pelo Jornal de Notícias que dava conta do corte de
sete rotas aéreas e da redução de 705 mil lugares com partida do Porto

Vídeo
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Hotéis e restaurantes esperam balão de oxigénio na Páscoa
apesar dos custos
O aumento dos preços da energia e das materias-primas ja está a sentir-se nas
empresas de turismo
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Rui Moreira acusa Governo de querer uma TAP regional
Autarca portuense critica transportadora por “abandonar mais uma vez" o Aeroporto Sá
Carneiro
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Autarcas querem alternativas para suprir faltas da TAP
Pedem clarificaçao da posição da empresa no Norte, após redução de rotas face a 2019
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Cinema: Portugal captou 314 milhões de euros em cinco anos de
produções internacionais
Portugal está no radar das produções de cinema internacional. Governo paga 30% das
despesas para seduzir estrangeiros através do Fundo de Apoio ao T urismo e C inema.
Pagamentos adiantados são principal motivo de atração.

Os dias de sol e céu azul de Portugal têm seduzido mais do que turistas. Também as produções
internacionais de cinema têm virado os holofotes para o país na hora de traçar o mapa de filmagens. O
interesse de produtoras de cinema estrangeiras por Portugal tem aumentado e o investimento global nos
últimos cinco anos soma já 314 milhões de euros, no âmbito do Fundo de Apoio ao Turismo e ao
Cinema (FATC), de acordo com os dados avançados pelo Turismo de Portugal (TdP) ao Dinheiro Vivo.
Portugal pagou 39,3 milhões de euros para receber estas produções o que significa que foram deixados
274,7 milhões de euros no país. O mecanismo, gerido pelo TdP em articulação com o Instituto do
Cinema e do Audiovisual (ICA), foi criado em 2018 com o intuito de captar filmagens internacionais como
uma estratégia de promoção do país que visa o reforço do posicionamento enquanto destino turístico. O
governo assegura o pagamento de 30% das despesas para investimentos mínimos de 500 mil euros em
projetos de ficção ou animação e 250 mil euros para projetos de documentário ou pós-produção. O
fundo foi lançado, inicialmente, com uma dotação de 30 milhões de euros, com possibilidade de chegar
os 50 milhões de euros até 2022. Devido à pandemia, acabou por por ser prorrogado até 2023, sendo,
agora, a dotação de 12 milhões de euros anuais. No total, foram já aprovados 113 projetos, entre 2018
e 2022, das 152 candidaturas recebidas e há ainda nove propostas em análise. Os pagamentos são
feitos de forma adiantada e faseada e é aqui que reside uma das forças competitivas que destaca o país
face aos concorrentes. "Portugal posicionou-se, desde há uns anos, como um país extremamente
competitivo no que diz respeito à oferta de mecanismos de financiamento. Além da existência de
acordos de coprodução com mais de 60 países e das várias linhas de financiamento de apoios seletivos
oferecidas pelo ICA, o instrumento que trouxe este dinamismo é o Cash Rebate, oferecido pelo FATC. O
grande fator diferenciador do nosso incentivo, quando comparado com outros semelhantes na Europa, é
que temos a capacidade de fazer pagamentos adiantados em várias prestações, o que auxilia muitíssimo
o cash flow das empresas", explica Manuel Claro, film commissioner da Portugal Film Commission,
entidade criada pelo governo para gerir os incentivos e a captação de filmagens internacionais. Já o
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investimento global no país representado por estes projeto mais do que quadruplicou em 2021 e 2022;
se nos primeiros três anos de vida do FATC as produções deixaram no país 59 milhões de euros, entre
2021 e 2022 o valor disparou para os 255 milhões de euros. "Por cada euro que o fundo investe no
Cash Rebate há quatro euros que são gastos em Portugal, injetados na economia portuguesa por parte
das produções apoiadas. Este impacto económico verifica-se nas diversas áreas, incluindo nas empresas
do setor turístico, e nos diversos custos associados a uma produção", indica Manuel Claro que sublinha a
importância do impacto indireto destas filmagens. "Em 2018 (dados pré-covid), cerca de 80 milhões de
turistas elegeram o seu destino turístico baseado em obras cinematográficas e audiovisuais que
visualizaram e é, precisamente, este mercado que a captação destas produções pretende atingir",
assegura. PARCERIA IBÉRICA Da lista de projetos recentes apoiados pelo FATC fazem parte a primeira
série original portuguesa para a Netflix, "Glória", a segunda temporada da produção luso-espanhola
"Auga Seca", para a HBO, ou o filme francês "Frankie". "Há um crescente reconhecimento internacional,
que passa pelo investimento que tem sido feito pelas grandes produtoras com filmagens em Portugal,
bem como pelas plataformas de streaming. É também importante sublinhar o aumento de coproduções
internacionais de obras audiovisuais", analisa o porta-voz da Portugal Film Commission. Manuel Claro
reconhece que o mercado internacional de captação de produções cinematográficas e audiovisuais é
"extraordinariamente competitivo" e que Portugal chegou tarde, concorrendo com países que têm
estruturas formadas há duas décadas. Ainda assim, há vantagens. "O facto de termos sido um dos
últimos países europeus a construir um sistema de incentivos à captação de filmagens fez com que fosse
possível analisar os mecanismos utilizados nos outros países e construir um muito competitivo", diz.
Espanha tem já um histórico de 20 anos na promoção cinematográfica fora de portas mas o
responsável nega olhar para o país vizinho como uma ameaça "Esse é o desafio, tornar Espanha um
aliado numa visão ibérica de captação de produções internacionais. E a verdade é que estamos num
momento particularmente positivo, de grandes coproduções entre Portugal e Espanha, que nos tornam
muito mais parceiros do que concorrentes", assegura. APOSTA NO FUTURO O Fundo de Apoio ao
Turismo e ao Cinema tem o seu fim previsto para 2023. O Turismo de Portugal não respondeu às
questões do Dinheiro Vivo sobre os planos futuros e uma possível extensão do programa. Mas, para
Manuel Claro, é urgente que esta seja uma discussão em cima da mesa.

"Neste momento, e perante a chegada de um novo governo, Portugal encontra-se no momento
indicado para discutir, de forma séria, a estratégia para os próximos anos num cenário de médio/longo
prazo. Precisamos, nós e quem nos procura, de estabilidade das regras dos instrumentos financeiros ao
nosso dispor, precisamos de previsibilidade, precisamos de um Cash Rebate forte, precisamos de ter
este FATC ou outro que o venha a substituir", apela.
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Estratégia da TAP é ″profundamente negativa″ para o Norte e
para o país, diz o PCP
O PCP considerou este sábado "profundamente negativo" para o Norte e para o país a
anunciada redução da operação da T AP no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, por
comparação ao verificado no verão de 2019.

O PCP considerou este sábado "profundamente negativo" para o Norte e para o país a anunciada
redução da operação da TAP no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, por comparação ao verificado no
verão de 2019.

Em declarações à Lusa, Jaime Toga, membro da comissão política do partido, começou por dizer que,
"confirmando-se, é um episódio negativo e prejudicial para a região".

Na edição de hoje, o Jornal de Notícias noticia que, face ao verão de 2019, a TAP vai operar menos sete
rotas e oferecer menos 705 mil lugares a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, ao contrário das
principais companhias internacionais que reforçam a presença a partir do Porto.

"É uma medida que é profundamente negativa para o Porto e para o Norte, mas também para o país,
porque o desenvolvimento económico não se pode fazer sem potenciar o desenvolvimento económico
do Norte", assinalou o político comunista.

E prosseguiu: "não é possível termos um país a avançar se não avançar no seu conjunto, se não tiver
uma estratégia nacional de desenvolvimento, e a transportadora aérea pública tem obrigatoriamente que
contribuir para essa estratégia nacional de desenvolvimento".

Continuando com os alertas, Jaime Toga disse que havendo "uma grande preocupação com o
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desenvolvimento regional" (...) ele é integrante do desenvolvimento nacional e não haverá se se
acentuarem as assimetrias e desigualdades entre regiões".

Voltando à TAP, o dirigente comunista acusou o Governo do PS de ter "particular responsabilidade neste
processo, porque podia ter uma intervenção, a partir do controlo público, que permitisse pôr a empresa
a servir o país e não uma empresa que não responde às necessidades do país".
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BE acusa TAP de querer transformar aeroporto do Porto em
"apeadeiro"
O BE acusou hoje a T AP de querer transformar o aeroporto Francisco Sá Carneiro, no
Porto, "numa espécie de apeadeiro" de ligação a Lisboa, estando a seguir uma
"estratégia de menorização" daquela infraestrutura.

Em declarações à Lusa, o deputado bloquista eleito pelo Porto José Soeiro considerou fundamental haver
uma "aposta da TAP no aeroporto do Porto enquanto "infraestrutura para poder captar passageiros para
toda a região Norte".

Na edição de hoje, o 'Jornal de Noticias' noticia que, que face ao verão de 2019, a TAP vai operar menos
sete rotas e oferecer menos 705 mil lugares a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, ao contrário
das principais companhias internacionais que reforçam a presença a partir do Porto.

"É altamente negativo este fenómeno de concentração [em Lisboa] e transformar o aeroporto do Porto
numa espécie de apeadeiro de ligação com o aeroporto de Lisboa. Isto obviamente não é desligado do
que tem acontecido no setor, não é desligado de processos anteriores, tem a ver com a privatização da
ANA e com a política de Estado do próprio aeroporto", afirmou José Soeiro.

Para o BE, a decisão da TAP de reduzir rotas a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro "é uma decisão
negativa e que, aliás, confirma uma estratégia que tem vindo a ser seguida de menorização" do
aeroporto do Porto.

"Aquilo que se tem vindo a assistir é uma a uma subalternização do aeroporto do Porto e uma
concentração da operação em Lisboa, transformando Lisboa no centro de onde fazem parte onde se
fazem os voos internacionais e o Porto tem uma ligação para Lisboa", reforçou.

O deputado salientou ainda ser "fundamental do ponto de vista económico, do ponto de vista do
Turismo mas também do ponto de vista da ligação das pessoas do Porto" a manutenção de rotas no
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Norte.

"O Bloco de Esquerda pretende levar este assunto ao Parlamento para discutir como confrontar o
Governo e no Parlamento", garantiu José Soeiro.
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TAP sem serviço no Porto, com menos 705 mil lugares e sete
rotas internacionais
Retoma está centrada na capital, ficando para trás a promessa de benefício de todas as
regiões que asseguraram resgate
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Três euros para entrar na ilha da Berlenga
Taxa turística entrou em vigor por haver limitação de entradas
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Executivo aposta no desenvolvimento do turismo desportivo e de
natureza
Governo aposta em novos segmentos para que o turismo continue a aumentar as
exportações e Portugal seja um dos destinos mais sustentáveis e competitivos do Mundo.

Governo aposta em novos segmentos para que o turismo continue a aumentar as exportações e
Portugal seja um dos destinos mais sustentáveis e competitivos do Mundo.

O plano Reativar o Turismo será executado nos próximos quatro anos, apostando na criação de valor e
na difusão da imagem do país enquanto local seguro para se "viver, trabalhar e investir", mas também
para "visitar, viver e fazer negócios" no contexto pós-pandemia.

A aposta no turismo desportivo deverá traduzir-se numa "estratégia integrada de atração de
organizações desportivas internacionais para a realização em Portugal de eventos de pequena e média
dimensão (estágios, torneios, conferências) e de promoção de Portugal enquanto destino de turismo
desportivo". Já a difusão do turismo de natureza interliga-se com as estratégias de coesão territorial
para valorização do interior do país.

Deverão ser implementados projetos-piloto de turismo transfronteiriço e definida uma Estratégia
Transfronteiriça de Turismo, com uma agenda cultural comum capaz de dinamizar as regiões do interior
e as aldeias raianas recuperadas que se transformaram em locais para "projetos culturais e turísticos
inovadores".

Comércio e Serviços

O NEST - Centro de Inovação do Turismo deverá continuar a incentivar a inovação digital no turismo,
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bem como noutros setores, fazendo a ligação a setores da indústria criativa, cinema e multimédia para
"alargar a imagem do país como local para se viver, trabalhar e investir".

O comércio e os serviços, que beneficiam e potenciam também o turismo, terão a sua própria Agenda
para a Competitividade, um documento estratégico para a valorização das atividades. Serão promovidas
medidas do PRR relativas a estes setores, como os "Bairros Comerciais Digitais" e as "Aceleradoras do
Comércio Digital". O "Portugal 2030" também deverá apoiar a modernização e requalificação dos
estabelecimentos.

O Governo quer rever o Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e
Restauração e concluir a execução do Mapa do Comércio, Serviços e Restauração, de forma a criar um
programa que identifique e projete destinos de compras no país e potencie o programa Comércio com
História. Paralelamente, será criado um inventário de feiras e mercados que poderá "destacar e difundir
este património comercial e cultural".
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