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Clientes da TAP ainda têm 203 milhões em vouchers de viagens por
resgatar
Cancelamentos ligados à pandemia e falta de dinheiro em caixa levaram TAP a compensar passageiros
com vouchers. Transportadora diz que tem prolongado prazo de validade quando este chega ao Äm
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COVID-19: AHRESP lamenta encerramento da linha de apoio à
tesouraria no turismo
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) lamentou hoje o
encerramento da Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do Turismo COVID-19,
medida para combater efeitos da pandemia no sector.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) lamentou hoje o encerramento da Linha de
Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do Turismo COVID-19, medida para combater efeitos da
pandemia no sector.

Lamentando o encerramento da linha de crédito, que chegou ao limite do seu orçamento, a associação enaltece, no
entanto, o alargamento do prazo de reembolso da linha, de dois para quatro anos, reduzindo para metade as exigências
de reembolso das empresas sobretudo este ano e no próximo, diferindo-as sem penalizações para 2024, 2025 e 2026.

«A AHRESP lamenta o fim deste mecanismo de apoio à tesouraria, um dos que ainda se mantinha em vigor, com
acesso simples, célere e capaz de responder rapidamente às necessidades de tesouraria das empresas do sector»,
afirma em comunicado hoje divulgado.

Não obstante, a associação defende que «o alargamento do prazo de reembolso revela-se uma medida determinante»
para as empresas do alojamento turístico e da restauração e similares conseguirem diminuir o esforço financeiro, num
momento em que considera estarem «numa fase muito inicial» da sua recuperação.

Esta linha de apoio foi criada em março de 2020 e o seu encerramento foi comunicado na sexta-feira, em comunicado
publicado na página de internet do Turismo de Portugal e também divulgado pelo Ministério da Economia, informando
que a linha de apoio permitiu manter 41.325 postos de trabalho no sector, nos últimos dois anos, e conceder apoios à
tesouraria de 8896 micro e pequenas empresas do sector do turismo, num total de 170 milhões de euros,
correspondentes a 17 mil candidaturas aprovadas.

De acordo com o comunicado do Governo, 60% do financiamento ao abrigo desta linha de apoio destinou-se a
empresas de restauração, 23% a empresas de alojamento turístico, 10% a agências de viagens e 6% a actividades de
animação turística e organização de eventos.
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Jornadas do Arade pretendem dar a conhecer e valorizar o património
Jornadas realizam-se entre 13 e 15 de Maio

As Jornadas do Arade realizam-se entre 13 e 15 de Maio, no Auditório do Museu de Portimão, e têm como objetivo dar a
conhecer e valorizar o Património.

Neste evento, Lagoa, Monchique, Portimão e Silves voltam a aceitar o desafio colocado pela Associação Teia D’Impulsos
de «refletir sobre o presente e projetar o futuro das Terras do Arade, explorando de forma sustentável os seus recursos,
ou não fosse esta uma sub-região de identidade geográfica, económica, social, cultural e ecológica própria».

Na quarta edição, o programa divide-se em vários momentos de partilha de conhecimento e experiências, e conta com
apresentação de comunicações livres e concurso de ideias, conferências, mesas redondas, tertúlia e um passeio.

No dia 13 de Maio, o evento reflete os “Desafios para a preservação e exploração sustentável deste património fluvial” da
Bacia do Arade, com a participação do ICNF e dos projetos Natura Fish Alvor e o Water World.

A 14 de Maio, fala-se sobre património industrial na mesa redonda “Quando a oficina vira museu”, com o contributo da
Região de Turismo do Algarve (RTA) e do Museu de Portimão, da Adega do Convento do Paraíso (Silves), da
Conserveira do Arade (Lagoa) e da Casa do Medronho (Monchique). Além disso, apela-se à valorização do património
através de algumas iniciativas que decorrem ao longo da tarde.

Por fim, a 15 de Maio, a Associação Teia D’Impulsos convida a um passeio, durante todo o dia, pelos quatro municípios.
A partida está agendada para 08h45, em autocarro, com uma primeira paragem no Sítio das Fontes, em Estômbar.

De seguida, haverá uma caminhada até à Adega Arvad para uma prova de vinhos e petiscos. Por Silves passa-se para
um passeio arqueológico, seguindo-se a viagem até Monchique com piquenique.

A participação no programa tem o custo de 15€ e as inscrições podem ser feitas aqui.
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Loulé inaugura mural em homenagem à Mãe Soberana da autoria de
Stephen Jones - Postal do Algarve
Para o principal mentor do projeto, o presidente da Junta de S. Sebastião, Analídio Ponte, que muito
antes de ocupar estas funções já sonhava com esta obra, o apoio de toda a população ao longo destes
dias de trabalho foi fundamentalPara o principal mentor do projeto, o presidente da Junta de S.
Sebastião, Analídio Ponte, que muito antes de ocupar estas funções já sonhava com esta obra, o apoio
de toda a população ao longo destes dias de trabalho foi fundamental

A inauguração de um mural dedicado ao culto mariano da Nossa Senhora da Piedade, a Padroeira de Loulé, marcou o
dia em que a cidade voltou a viver de forma emocionada a Festa Grande da Mãe Soberana.

Este domingo, 1 de maio, milhares de fiéis, muitos turistas, mas sobretudo a comunidade louletana, acompanharam a
grande procissão que tem já o epíteto de “a maior manifestação religiosa a Sul de Fátima”.

Este momento foi precedido, ainda na parte da manhã, por outro igualmente importante para Loulé e para as suas
gentes. Este ano, numa iniciativa da Junta de Freguesia de S. Sebastião, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, foi
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inaugurado um mural que retrata a imagem da Mãe Soberana no andor, da autoria de Stephen Jones, grafiter da
Associação Artística Satori.

“O grande e singular poeta António Aleixo, um dia interpretando as manifestações religiosas de Loulé, afirmou que a alma
deste povo vai dentro daquele andor. Mas agora, gravado aqui numa casa, faz-nos perceber que a alma do povo não
está só no andor, mas em cada casa. Aqui, esta casa, representa todas!”, aludiu Carlos Aquino, pároco de Loulé,
durante a cerimónia que reuniu junto à obra, entre outros, os peregrinos vindos de diversas freguesias do concelho.

Na confluência da Rua Nossa Senhora da Piedade e Rua Homens do Andor, local pleno de simbolismo já que integra o
“caminho de fé” em direção ao Santuário, encontra-se agora a imagem que faz parte da identidade dos louletanos. A
proprietária do prédio, Maria da Graça Viegas, também ela uma devota da Nossa Senhora da Piedade, cedeu o espaço
para que Stephen Jones pudesse levar a cabo esta empreitada.

O artista, que faz parte da Satori desde 2014, baseou-se numa imagem do fotógrafo louletano Luís da Cruz, que há
largos anos acompanha a Festa da Mãe Soberana, para criar a obra. Em apenas 11 dias, entre 18 e 30 de abril (com um
dia e meio de paragem devido à chuva), e mais de 300 latas de spray depois, a cidade de Loulé viu nascer este exemplar
de arte urbana que desde logo mereceu rasgados elogios da parte dos louletanos. “As pessoas têm gostado muito e,
para mim, é muito importante pelo significado e simbolismo que tudo isto tem”, referiu o grafiter que é autor de diversos
trabalhos em todo o Algarve, com destaque para uma outra obra no concelho de Loulé – “O Poço”, à entrada de
Almancil, em plena EN125.

As palavras de Tiago Guerreiro, presidente da Satori, foram para realçar a “coragem política” da parte dos responsáveis
das duas autarquias – Junta e Câmara – em apostarem numa intervenção deste género. “Loulé está no caminho certo e
para nós como instituição, é um grande orgulho fazer este mural porque representa o sentimento de muitos louletanos”,
referiu.

Para o principal mentor do projeto, o presidente da Junta de S. Sebastião, Analídio Ponte, que muito antes de ocupar
estas funções já sonhava com esta obra, o apoio de toda a população ao longo destes dias de trabalho foi fundamental:
“Diretamente ou pelas redes sociais, as pessoas iam dando as suas dicas e sugestões, mas foram desde logo
manifestando a alegria e felicidade de poder contar com este mural”.

Para este responsável, a par do contributo para “aumentar a autoestima dos residentes e o seu orgulho na Padroeira”, o
mural é agora outro motivo de interesse para quem visita a cidade e também para diversificar a oferta turística existente.
“Uma nova geração de turistas procura autenticidade e genuinidade das regiões a nível paisagístico, gastronómico e a
nível patrimonial, incluindo o religioso, onde este mural se insere”.

E é também essa a ideia deixada por Vítor Aleixo, presidente da câmara, que realçou o facto desta via que todos os anos
é palco de manifestações populares e religiosas, “começar a estar toda ela habitada por espaços onde podemos
contemplar e sentir a presença da Mãe Soberana”.

Este responsável sublinhou ainda a componente identitária desta iniciativa. “Este símbolo religioso de culto mariano da
Mãe Soberana acompanha o crescimento de cada louletano e faz parte da sua identidade profunda. Orgulhemo-nos
disso porque é um valor muito importante!”, disse por último o autarca de Loulé.
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easyJet já inaugurou rota entre o Porto e o Porto Santo
O jornal da indústria do Turismo

A easyJet inaugurou este domingo, 1 de maio, a nova rota que liga a cidade do Porto ao Porto Santo, na Madeira, numa
operação que conta com dois voos por semana, às quintas-feiras e domingos, até final de outubro.

No primeiro voo para o Porto Santo, os passageiros da easyJet receberam um kit da Havaianas, com a qual a
companhia aérea estabeleceu uma parceria para assinalar o regresso dos voos de verão, e foram ainda recebidos no
Porto Santo com animação de um DJ da Rádio Nova Era.

“Foi com grande entusiasmo que inaugurámos o primeiro voo Porto-Porto Santo. Esta foi uma das novas rotas que
anunciámos para este ano a partir da cidade invicta, onde temos vindo a consolidar o nosso investimento e a reforçar a
nossa posição enquanto a segunda companhia aérea a operar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro”, sublinha José
Lopes, diretor-geral da easyJet Portugal.

De acordo com José Lopes, com a abertura desta rota, a easyJet torna-se no terceiro maior operador em termos de
capacidade no aeroporto do Porto Santo, o que, diz o responsável, “é mais um indicador de retoma e de que a easyJet
continua a acreditar em Portugal, promovendo o Turismo e Economia nacionais”.

“Com isto, podemos afirmar que alcançámos a operação de 70 rotas neste momento no país”, congratula-se o
responsável, sublinhando que a companhia aérea continua “a caminho da recuperação”.

Entusiasmado com a nova operação mostra-se também Francisco Pita, Chief Comercial Officer da ANA Aeroportos de
Portugal, que veio saudar a “chegada da easyJet ao Porto Santo, mais um aeroporto ANA/VINCI”.

“A aposta da easyJet nesta operação no mercado nacional, para além de  aumentar a oferta de voos no mercado da
região norte de Portugal e da Galiza, vem simultaneamente aumentar a conectividade aérea da ilha do Porto Santo,
beneficiado o turismo, mas também os residentes em Porto Santo que passam a contar com um novo voo doméstico
regular direto”, afirma Francisco Pita, considerando que esta operação vai ajudar à “recuperação sustentável da
economia e do turismo” das regiões onde existem aeroportos da ANA/VINCI.
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Taxa turística nos Açores? Sim!
Que impacto real na escolha do consumidor tem uma taxa turística de 4 euros? Vai o turista escolher as
Canárias ao invés dos Açores só porque as Canárias não a aplicam? Por outro lado, não fazendo
diferença a um turista pagar mais 4 euros em 500, fa

Estes são os factos: o Governo dos Açores viu a oposição aprovar, por um deputado, uma taxa turística para a Região. A
taxa não superará, por estadia, o valor de 4 euros na época alta e 2 euros na época baixa. Só vigorará no ano de 2023.

Imperativamente, o turista tem que ser um contribuinte directo e indirecto para a Região Autónoma dos Açores. As praias
não se limpam sozinhas. Os terrenos em torno das lagoas não se adquirem sozinhos. As estradas não se conservam
sozinhas. Os monumentos e equipamentos culturais não se mantêm sozinhos. É o contribuinte que o paga: seja o
residente, seja o visitante. Quando não é um, é o outro. Mas normalmente pagam os dois. O residente todos os dias, o
turista quando cá vem.

Façamos contas e num cenário absolutamente ideal, quase utópico: um turista que se desloca a S. Miguel, para umas
férias de cinco dias, tem que custear, pelo menos, passagens aéreas (150 euros ida e volta – não sei em que
companhia), alimentação (20 euros/dia x 5 = 100 euros – não sei em que restaurante) e alojamento (50 euros/dia x 5 =
250 euros – dificilmente em qualquer alojamento). Assumamos que nem viatura aluga. Assumamos também que não vai
a banhos quentes, nem a cozido, nas Furnas. Paga 500 euros e certamente a Região quer um pouco mais de ambição.
Depois, são-lhe imputados 4 euros de taxa turística, em troca das melhores praias do país e da natureza mais
fascinante da Europa – assumindo-se que não pretende fruir do resto, perante estes valores.

Considerando a competitividade dos destinos turísticos neste momento, que impacto real na escolha do consumidor tem
uma taxa turística deste montante? Vai o turista escolher as Canárias ao invés dos Açores só porque as Canárias não a
aplicam? Por outro lado, não fazendo diferença a um turista pagar mais 4 euros em 500, faz certamente à Região
receber 4 euros de 500 turistas.

Prevê-se que a maior fatia reverta para o Governo Regional. No cenário ideal, estando-se em espírito de
descentralização, abonavam-se os municípios quer de recursos quer da responsabilidade. Podia ser uma forma,
também, de deixar o poder local decidir o quanto, o como e o onde investir. Poderia até ser um factor de competitividade.
Iria, porém, beneficiar-se os de sempre. O Governo Regional (haja boa gestão) pode constituir-se, neste assunto, como
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o balanço das disparidades entre os municípios dos Açores. Que não são só Angra e Ponta Delgada.

Não nos esqueçamos que o Turismo é, e deve permanecer, um factor de rendimento e não de caridade. Aliás, a própria
sustentabilidade do sector depende disso mesmo. Ninguém deixa de cobrar o IVA de um Porsche só para o tornar mais
acessível e atractivo. É um Porsche. Vale pela marca.

Vai-se dizendo por aí, até em editoriais jornalísticos, que 4 euros a mais, num produto turístico, é um desincentivo ao seu
consumo. Esquecem-se que o funcionário – público –, garante do zelo, também tem ordenado para levar para casa.
Pago pelos contribuintes. Sim, com impostos e taxas. E das duas uma: ou recaem sobre os que podem pagar um dia de
férias ou sobre os que já mal pagam um quilo de arroz. O Estado já não tira o dinheiro do chão. O ouro do Brasil já lá vai.
Há muito tempo.
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Diploma dos Açores que cria taxa turística regional não viola a lei dizem
constitucionalistas
A criação de uma taxa turística nos Açores foi aprovada no parlamento regional em 21 de abril com 28
votos a favor, do deputado do PAN, autor da versão inicial do documento, do PS, BE e deputado
independente.

Os constitucionalistas Jorge Miranda e José Vieira de Andrade não encontram qualquer tipo de obstáculo à adoção, por
parte do parlamento dos Açores, de uma taxa turística regional, contestada por associações representativas do setor e
pelos municípios.

Em declarações à Agência Lusa, questionado se o parlamento dos Açores tem competência para aprovar uma taxa
turística regional e se isto não colide com o direito dos municípios de criarem as suas taxas, ao abrigo da lei do poder
local, gerando-se uma eventual inconstitucionalidade, Jorge Miranda, professor catedrático e jurisconsulto refere que "o
artigo 227, nº 1 da Constituição, alínea I concerne às regiões autónomas poder tributário próprio nos termos da lei".

O artigo, que estabelece as competências das regiões autónomas, refere na alínea I que estas podem "exercer poder
tributário próprio, nos termos da lei, bem como adaptar o sistema fiscal nacional às especificidades regionais, nos
termos de lei-quadro da Assembleia da República".

A criação de uma taxa turística nos Açores foi aprovada no parlamento regional em 21 de abril com 28 votos a favor, do
deputado do PAN, autor da versão inicial do documento, do PS, BE e deputado independente.

Votaram contra a cobrança de um euro diário até ao máximo de quatro euros, a partir de 2023, o deputado da Iniciativa
Liberal (IL), o deputado do Chega e as bancadas dos partidos do Governo (PSD/CDS-PP/PPM), que somam 27
parlamentares.

A proposta foi aprovada com alterações apresentadas por outras bancadas, nomeadamente do PS e do deputado
independente Carlos Furtado (ex-Chega).

O constitucionalista José Vieira Andrade, também em declarações à Lusa, afirma que não apurou "a existência de
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qualquer legislação geral que regule especificamente esta 'taxa turística' e determine a competência municipal para a
sua imposição, apesar de, no continente, ser essa a prática".

José Vieira Andrade sustenta que, "na falta de lei geral, a região dispõe de poderes tributários próprios que permitem a
sua criação, pelo que não parece que haja qualquer inconstitucionalidade deste decreto legislativo regional".

O constitucionalista ressalva que "as autarquias podem não concordar, mas a questão é política", sendo certo que
"podem, para além do mínimo de 1 euro, fixar um montante maior ou menor da taxa de dormida e recebem 75% da
receita".

Na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, no âmbito da votação do diploma que estabelece a taxa turística
regional, a deputada do PSD/Açores Elisa Sousa afirmou ter "sérias dúvidas quanto à legalidade desta medida".

"Entendemos que esta pode e deve ser uma competência dos municípios. Os Açores têm 19 municípios, todos eles
diferentes entre si, pelo que, cada um, pelo conhecimento que tem da sua realidade poderá decidir se pretende ou não
criar esta taxa. Não podemos aprovar uma taxa igual para todos os municípios quando os municípios são todos
diferentes", afirmou.

Também o deputado da IL/Açores Nuno Barata, no âmbito das declarações de voto, questionou a constitucionalidade do
diploma que cria a taxa turística regional por "usurpar poderes das autarquias locais" e assembleias municipais
contemplados na lei do poder local.

"Temos dúvidas da constitucionalidade deste diploma. A Constituição permite que as regiões autónomas atribuam taxas
de acesso a zonas públicas, mas não diz que estas regiões podem atribuir taxas de acesso a todas as zonas públicas",
defendeu o parlamentar.

Na quarta-feira, o presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores (AMRAA), José António
Soares, disse que as autarquias vão aguardar pela posição do representante da República sobre o diploma que cria uma
taxa turística regional, mas reiterou que é uma competência municipal.

"Vamos aguardar que o senhor representante da República se pronuncie sobre o assunto e logo se verá. Da nossa
parte, há municípios que já estão a trabalhar nestas posturas municipais há algum tempo, por isso não faz sentido que
se esteja a fazer mais uma taxa. Achamos que é extemporâneo. Fica no âmbito dos partidos que propuseram essa
questão, essa responsabilidade", afirmou, em declarações à Lusa.
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A “taxifização” da Uber e da Bolt
Há muito defendo que a Uber em Portugal deixou de ser um expoente da economia da partilha, para se
tornar um mero espelho do incumbente “táxi”.

Desde que a Uber (e, mais tarde, a Bolt) passaram a estar presentes em Portugal que não usava os serviços do táxi
tradicional. Até há uns dias atrás. Porque decidi escrever este texto e recuperar alguns escritos que produzi há uns
anos? Porque assinalo, com tristeza, que o serviço do táxi, não tendo mudado nada face o que lhe conhecia há uns anos
atrás, é hoje muito mais fiável do que o das ditas “plataformas”.

Para entender como chegámos aqui – leia-se, para perceber como é que um serviço que nasceu disruptivo e de
excelência adquiriu todos os vícios do incumbente “táxi” – vale a pena escavar um pouco o tema.

A Uber e a Bolt são, grosso modo, plataformas tecnológicas que fazem a mediação em ambiente online entre quem
procura transporte em perímetro urbano e quem está disposto a oferecê-lo. A Uber e a Bolt não apresentam, nos
diversos países onde atuam, um serviço único e homogéneo, adaptando-se não só às necessidades locais, mas
também ao que são as regras e exigências colocadas pelos legisladores e poderes políticos nas diferentes jurisdições. A
Uber nasceu como um dos expoentes máximos da “economia da partilha”, um fenómeno que tem expressão
significativa no setor dos transportes (existirão milhares de plataformas de partilha neste segmento), mas também em
inúmeras outras áreas, como por exemplo no alojamento local (Airbnb ou a bem portuguesa Uniplaces), nos correios,
nas entregas ao domicílio, no financiamento de micro-negócios, na prestação de serviços de design, na partilha de
espaços de trabalho, sendo as suas possibilidades quase infinitas.

Boa parte das dificuldades de afirmação das plataformas que fomentam a economia da partilha são de natureza cultural
e normativa. As plataformas de partilha, entre outros aspetos, são particularmente disruptivas em relação aos nossos
hábitos, à nossa noção de propriedade e à forma como encaramos o trabalho. Ora, com frequência temos vindo a
desvirtuar os benefícios das plataformas e da economia da partilha para evitarmos as dores próprias de um processo
disruptivo, limitando a mudança – e, até, eliminando o potencial disruptivo até um ponto em que as plataformas se
tornam apenas meros concorrentes das soluções clássicas.

Nesta linha de pensamento, há muito defendo que a Uber em Portugal deixou de ser um expoente da economia da
partilha, para se tornar um mero espelho do incumbente “táxi”. Prescindimos dos benefícios da disrupção em favor de
um fenómeno de substituição onde as plataformas se limitam a acrescentar concorrência ao serviço clássico de táxi,
que se encontrava bastante degradado.

Explico: quantos motoristas da Uber ou da Bolt são free-lancers, a fazer três a quatro horas para juntar uns trocos e com
eles pagar uma viagem a Aruba? E refiro este exemplo porque foi o motivo que me foi apresentado por uma motorista
que me transportou em 2016, nos EUA. A motorista deu-me nota que só ia trabalhar na Uber até juntar os 3.000 dólares
necessários para pagar as suas férias de sonho. Um outro contou-me que andava na Uber, trabalhava mais arduamente
do que no seu emprego anterior, mas sendo ele “patrão de si próprio”, e guiando o seu próprio carro (que já estava
pago), nas seis horas de trabalho em horário noturno, estaria a acumular o suficiente para pagar as propinas na
Universidade de Georgetown, que ascendiam a 60 mil dólares por ano. As plataformas de partilha nestas situações que
descrevo – para muita gente, “precárias” – têm o potencial de ampliar a eficiência económica e o aproveitamento dos
ativos – neste caso, o próprio carro, que não é comprado especificamente para o serviço de transporte (mas poderia ser
de alojamento) – e garante que a remuneração é orientada para quem presta efetivamente o serviço. Favorece a
qualidade de vida e aumenta a mobilidade social. Mais, numa altura onde estamos tão preocupados – e bem – com o
esgotamento dos recursos do planeta, e até em que há falta de matérias-primas, a economia da partilha é a forma mais
racional de utilização dos bens.

Em Portugal (mas não só), porém, os empresários do sector do transporte – explorando uma já habitual tendência para
a preocupação que o poder político e as massas pensantes têm em relação a tudo o que possa vir a ser um serviço que
considerem ser um “biscate” (a menos que sejam serviços ilegais de que os próprios beneficiam) – conseguiram
assegurar junto do legislador que só podem circular viaturas que estejam legalizadas em empresas de transportes de
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passageiros (leia-se, um sucedâneo do serviço de táxis). Ora, estas empresas são detidas por pessoas que investem
em frotas e contratam motoristas, procurando atrair para si o nicho de mercado daqueles que não estão satisfeitos com
o serviço tradicional de táxi – substitui o táxi no espaço de ineficiência que este tenha deixado vazio. A Uber e a Bolt em
Portugal têm vindo a “fazer-se” à custa de empresários que foram adquirir carros em leasing ou renting, e contratar
motoristas, sabe-se lá onde, para conduzirem a frota. A Uber em Portugal não ampliou as possibilidades no plano
laboral, os motoristas estão num regime de subordinação idêntico (ou pior) ao do mero condutor do táxi (que não
empresário do táxi). Como na prática a Uber ou a Bolt não são em Portugal um expoente da economia da partilha –
ninguém aloca carros que já estão comprados, ou cujo custo já existia (“custo afundado”) –, e os encargos são
elevados, num mercado onde a concorrência se faz, muito, no preço, o serviço tem vindo a degradar-se – os carros são
cada vez piores, e já não é raro encontrar motoristas que na sua condução em nada diferem dos taxistas-fangios que
habitualmente combatem nas ruas da cidade de Lisboa (com a agravante de que muitas vezes não conhecem as ruas,
e frequentemente se recusam a fazer as viagens que lhe são alocadas pela plataforma, cancelando-as). Os serviços de
transporte associados a plataformas estão condenados, neste quadro regulamentar e cultural, a oferecer um serviço
tendencialmente mau e onde os ganhos mínimos vão parar aos mesmos do costume – aos “empresários do sector”.

Ironia das ironias, a precariedade (entendida no sentido marxista, de exploração de mão-de-obra barata) que possa
existir em Portugal resulta em grande medida de tudo se ter feito para forçar a Uber e a Bolt a serem iguais ao táxi, a
terem um quadro regulamentar que não fuja muito daquilo que já existia, incorporando os mesmos problemas e vícios.

O mesmo fenómeno – embora com menor intensidade – ocorre no Airbnb, onde boa parte da oferta já não é feita em
contexto de partilha, mas de mero fenómeno de substituição. Com a recente decisão judicial que baliza o alojamento
local em prédios que não estejam exclusivamente alocados à atividade turística, os benefícios da economia da partilha
ficam ainda mais limitados, em favor dos empresários da hotelaria ou dos grandes investidores. Deixassem a Uber, a
Bolt, o Airbnb, e a generalidade das plataformas serem expressões efetivas de uma economia de partilha, e teríamos
mais rendimento nos bolsos de quem presta efetivamente o serviço, teríamos muito mais capitalismo popular, e menos
nas mãos dos intermediários que encontram no quadro disléxico criado pelos reguladores oportunidades para gerar
rendas de investimentos financeiros protegidos. Teríamos, ainda, uma forma muito mais racional de utilizar os nossos
bens, de acrescentarmos complementos de rendimento às nossas atividades tradicionais, reduzindo, paradoxalmente, a
precariedade que nasce de algumas formas menos saudáveis de relação laboral.

Para isso, seria fundamental que legisladores, governantes e políticos em geral se preocupassem em compreender as
disrupções da economia digital, bem como os valores emergentes das novas gerações, sem os preconceitos das
ideologias políticas em que foram educados, pensadas para dar resposta aos problemas económicos e sociais dos
séculos XIX e XX e que, em muitos aspetos, estão ultrapassadas.
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Guia de sugestões dentro e fora de portas, no mês de maio no Algarve
A Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, a Festa da Mãe Soberana, o Dia Aberto do Parque Natural da Ria
Formosa, os concertos de Martinho da Vila e de Pedro Abrunhosa ou até mesmo o espetáculo de magia
de Mário Daniel são os destaques do «Guia Algarve» de maio, já disponível para download

A Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, a Festa da Mãe Soberana, o Dia Aberto do Parque Natural da Ria Formosa, os
concertos de Martinho da Vila e de Pedro Abrunhosa ou até mesmo o espetáculo de magia de Mário Daniel são os
destaques do «Guia Algarve» de maio, já disponível para download.

Depois do automobilismo, é a vez da ginástica rumar ao Algarve com o Torneio Internacional de Portimão e a Taça do
Mundo de Ginástica Rítmica, de 23 a 29 de maio, em Portimão, para dar uma oportunidade às ginastas mais jovens de
competirem na mesma arena que a elite da ginástica rítmica mundial.

Os amantes da natureza também têm sugestões nesta edição do guia editado pela Região de Turismo do Algarve
(RTA). Dia 7 de maio, em Olhão, o Parque Natural da Ria Formosa abre as portas ao público para oferecer uma
experiência marcante através da participação em atividades de turismo de natureza e sensibilização ambiental, como a
observação de aves, passeios de barco tradicional e de barco eletrossolar. A entrada é livre.

A tradição também está no ADN do Algarve, pelo que entre «vivas», lenços a acenar, foguetes e o acompanhamento da
Banda Filarmónica, Loulé conta com a Festa da Mãe Soberana Festa Grande, dia 1 de maio, para representar a fé que
especialmente os «homens do andor» demonstram ter na sua missão.

Numa combinação de vários sons, ritmos e nacionalidades, a música faz parte da vida algarvia na hora de subir ao
palco. Em Silves, no dia 6 de maio, de uma forma inevitavelmente pessoal e intimista, Ana Bacalhau surpreende com um
concerto que conta com breves conversas que aproximam a artista do público.

Já no dia 8, em Loulé, Pedro Abrunhosa promete uma performance única com a sua primeira digressão a solo. A 20 de
maio, em Faro, é a vez de a maior estrela do samba do Brasil, Martinho da Vila, brindar a plateia com os seus maiores
sucessos.
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Um ponto de viragem na pesquisa e na linguagem coreográfica é marcado por Boderline, dia 6 de maio, em Faro, num
espetáculo de dança que faz uma reflexão sobre as relações humanas que passaram a estar incluídas na vida em
sociedade. Em Lagoa, no dia 7, a dança também passa pelo Auditório Carlos do Carmo, com o espetáculo Triplo, da
KALE Companhia de Dança.

A comédia também faz parte das sugestões do Algarve com a peça de teatro E Tudo o Morto Levou, de 6 a 8 de maio,
em Albufeira, protagonizada por Marina Mota que interpreta um sem número de personagens que toda a gente, pelo
menos uma vez na vida, já viu num velório. Também Diogo Batáguas promete fazer soltar risos com um espetáculo
de stand up comedy que envolve o humorista em diversos processos judiciais, dia 18 de maio, em Faro.

No Algarve também se faz magia, com Minutos Mágicos – O Espetáculo, de Mário Daniel, 14 de maio, em Faro. Esta é
uma sugestão para toda a família que desafia os sentidos do espectador e que faz até os mais céticos acreditarem no
impossível.

Estas e muitas outras sugestões podem ser encontradas na agenda de eventos dirigida a residentes e turistas, editada
mensalmente pela RTA em português e inglês, com uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis,
agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.
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ATA invites tour operators to learn more about Algarve
The Algarve Tourism Association (ATA) has launched a new round of free online training courses for
international tour operators who want to “improve or update” their knowledge about the region.

The Algarve Tourism Association (ATA) has launched a new round of free online training courses for international tour
operators who want to “improve or update” their knowledge about the region.

Explains ATA, the goal is to provide a “complete and detailed perspective about the diversity of what the Algarve has to
offer, all year round and across its entire territory”.

“We want to invite professionals of the sector to deepen their knowledge about our destination and discover new
facets and motivations that go beyond the attributes that are already internationally recognised, such as our beaches, the
nice weather or our award-winning golf courses,” said ATA president João Fernandes.

In other words, the courses explore subjects such as the Algarve’s “hidden gems, nature and sustainability, attractions,
meetings and events industry”.
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Two courses have already been launched for the UK and USA markets, while a third is due to be launched soon aimed at
the French market. Nonetheless, the tourism association says the courses are open to “all professionals of the sector
who want to know more about the destination”.

“Participants will have the opportunity to become true specialists of what the region offers, learning about each subject at
their own pace,” ATA says, adding they will also have access to “complementary content about the Algarve, such as e-
books (…) and a list of useful contacts”.

They will also have a chance to win a ‘fam trip’ to the region organised by ATA.

(Link)
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