
DN

10/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Governo não espera que a TAP pague empréstimo
A T AP vai receber este ano a última injeção de capital do Estado, de 990 milhões de
euros. As ajudas totais ascendem aos 3,2 mil milhões
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CORREIO DA MANHÃ

10/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MIGUEL ALEXANDRE

GANHÃO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 66000

Empréstimo da TAP a 'fundo perdido'
Pedro Nuno Santos esteve ontem durante seis horas a responder aos partidos sobre
investimentos na ferrovia, TAP e habitação
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JORNAL I

10/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 2950

REACH: 14000

TAP. Plano de reestruturação prevê prejuízo de 54 milhões este
ano
Ministro tem “inquietações” sobre empresa do Estado espanhol na avaliação do novo
aeroporto.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

10/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 3

AVE: € 2960

REACH: 3700

Governo prevê prejuízo de 54 milhões de euros para a TAP este
ano
Depois de perdas de quase 1,6 mil milhões em 2021, o plano de reestruturação da T AP
prevê que em 2022 os prejuízos se fiquem pelos 54 milhões, revelou Pedro Nuno Santos.
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DN

10/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 81591

Governo não espera que a TAP pague empréstimo
A T AP vai receber este ano a última injeção de capital do Estado, de 990 milhões de
euros. As ajudas totais ascendem aos 3,2 mil milhões.

A pergunta repetiu-se mas a resposta não chegou. Afinal, como e quando vai a TAP pagar o empréstimo
de 3,2 mil milhões de euros ao Estado português? "A TAP vai devolver [o valor do empréstimo] em
exportações nacionais, em compras a mais de mil empresas nacionais e através de todas as receitas no
turismo", disse ontem o ministro das Infraestruturas e Habitação.

Pedro Nuno Santos foi questionado pelos deputados sobre os timings para a devolução da injeção de
capital que o governo está a fazer na transportadora aérea, na discussão da apreciação na especialidade
do Orçamento do Estado para 2022.

Na reunião conjunta da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Economia, Obras Públicas,
Planeamento e Habitação o governante não concretizou uma resposta sobe as ajudas que estão a ser
dadas à TAP no âmbito do plano de reestruturação aprovado por Bruxelas, e sublinhou que "não é
relevante receber os 3,2 mil milhões de euros", mas sim, "salvar uma das mais importantes empresas
para o nosso país". "Esta empresa é demasiado importante para a economia nacional para a deixarmos
cair", apontou. A companhia aérea, detida em 98% pelo Estado português, espera reduzir o peso dos
prejuízos este ano para 54 milhões de euros, isto, depois de ter registado o pior resultado de sempre,
em 2021, com um saldo negativo de 1600 milhões de euros. O governante explicou que as metas
inscritas no plano viabilizado pela Comissão Europeia preveem que, em 2023, a TAP atinja "um equilíbrio
operacional", chegando os lucros dentro de três anos, em 2025.

Pedro Nuno Santos sublinhou que os prejuízos da transportadora de bandeira em 2021 ficaram abaixo
do valor definido do documento aprovado pela Comissão Europeia, 1700 milhões de euros. Por isso
mesmo, o ministro espera que as perdas referentes a 2022 sejam também inferiores aos 54 milhões de
euros.

"Em 2023 esperamos ter um equilíbrio operacional e e ter lucros em 2025", disse.
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Sem esmiuçar números, o ministro informou que a operação da transportadora nos primeiros meses
deste ano está a recuperar. "As receitas da TAP estão a subir em linha, mas um bocadinho acima da
globalidade do setor. A TAP não está mal quando comparada com os seus concorrentes", garantiu.
Aeroporto Sobre a construção do novo aeroporto, Pedro Nuno Santos garantiu que não haverá espaço
para ir além das soluções já apresentadas, que se desenham entre o Montijo e Alcochete. "O país já
estudou tudo o que havia para estudar. Não há surpresas para descobrir", disse em resposta à deputada
do PAN, Inês de Sousa Real. O ministro assumiu ainda ter dúvidas relativamente ao concurso púbico para
a Avaliação Ambiental Estratégica da construção de um novo aeroporto, que foi ganho pela portuguesa
Coba e pela empresa espanhola Ineco. O governante referiu que o júri do concurso internacional não viu
na proposta um "conflito de interesses" e que o governo não teve interferência no processo, mas que,
ainda assim, tem "dúvidas", garantido que o governo "está a avaliar o que fazer" relativamente à
presença de uma empresa detida pelo Estado espanhol no processo.

A TAP vai receber durante este ano uma injeção de quase mil milhões de euros. De acordo com o
governo, este será o último ano em que a transportadora recebe apoio financeiro no âmbito do plano de
reestruturação de que está a ser alvo, aprovado pela Comissão Europeia em dezembro de 2021, numa
fatura total que custará ao Estado português 3,2 mil milhões de euros.

Rute Simão é jornalista do Dinheiro Vivo
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RTP 1

09/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 49877

REACH: -1

Governo admite dúvidas no concurso
Governo admite dúvidas no concurso

Governo admite dúvidas no concurso
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DN

10/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Um portal para ganhar 100 milhões por ano com aposta no
turismo de saúde
Prestar cuidados médicos a estrangeiros e construir reputação de excelência para
Portugal é objetivo da estratégia que junta a estrutura liderada por Joaquim Cunha ao
Turismo de Portugal, à AICEP e aos hospitais privados
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POSTAL

09/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

“Os salários no turismo só subirão quando os negócios do sector
beneficiarem os residentes”, defende investigador do ISCTE -
Postal do Algarve
Modelos turísticos que geram maiores benefícios para as populações vão ser debatidos
em Lamego num simpósio sobre turismo patrimonial inclusivo organizado pela escola de
negócios.Modelos turísticos que geram maiores benefícios para as populações vão ser
debatidos em Lamego num simpósio sobre turismo patrimonial inclusivo organizado pela
escola de negócios.

A cidade de Lamego vai receber, a 11 e 12 de maio, um simpósio sobre turismo patrimonial inclusivo,
que reunirá académicos e especialistas mundiais, que vão discutir “os modelos turísticos que geram
maiores benefícios junto das populações locais”.

O primeiro HINTS – Simpósio de Turismo Patrimonial Inclusivo é uma iniciativa da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Lamego e da unidade de investigação DINÂMIA’CET – Iscte e terá lugar no Teatro
Ribeiro Conceição.

Segundo João Vaz Estêvão, investigador do DINÂMIA’CET – ISCTE e membro da organização da primeira
edição do HINTS, os salários no turismo e na hotelaria são dos mais baixos em Portugal devido “à falta
de estratégias de desenvolvimento de destinos turísticos centradas nas comunidades residentes e nos
benefícios que os negócios do sector podem gerar na mão de obra local”.

“Os salários no turismo só subirão quando os negócios do sector beneficiarem os residentes”, defendeu
o investigador do ISCTE, frisando ser necessário atribuir o protagonismo às comunidades locais, em
alternativa à “habitual solução para o desenvolvimento turístico encontrada em muitos destinos
portugueses que recorrem a investimentos externos avultados em unidades de alojamento”.

O investigador propôs a “aposta no empreendedorismo de estilo de vida, em que os residentes aliam as
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suas atividades tradicionais – como artesanato, gastronomia ou jardinagem, por exemplo – à criação de
pequenos negócios que têm nos visitantes do destino um dos principais canais de escoamento”.

Uma estratégia centrada nos saberes e na identidade das comunidades locais estará em linha com as
“exigências de segmentos de turistas mais sofisticados, que procuram experiências de turismo criativo
desenvolvidas em estreita relação com os residentes”.

“Se não houver um cuidado em beneficiar as comunidades de acolhimento, as comunidades de
residentes, vai continuar este modelo de salários baixos”, explicou João Vaz Estêvão.

Nas regiões do interior, ao contrário do que acontece no litoral, o turismo tem uma função social e de
diversificação da economia: “Temos que pensar no turismo de forma que não sejam as comunidades
que se adaptem forçosamente ao turismo, mas o turismo que se adapte às comunidades e às suas
caraterísticas”.

O responsável lembrou que há uma grande tendência internacional sobre um tipo de turismo que coloca
os turistas ao lado dos residentes e aprendem, por exemplo, a fazer máscaras de um careto de Podence
ou de Lazarim, ou uma peça de olaria.

“A única razão para dinamizar o turismo, não é para desenvolver o turismo, é para que o turismo
desenvolva as comunidades”, vincou.

Em 2022, a Organização Mundial do Turismo assinala a atividade turística como instrumento de
desenvolvimento socioeconómico das comunidades anfitriãs, sobretudo em regiões mais desfavorecidas,
mas, em Portugal, os exemplos dessa estratégia são raros.

“Esta evidência parece resultar do facto de os decisores públicos ainda considerarem, largamente, que
bastará incrementar o investimento privado externo às comunidades para que nelas se façam sentir os
efeitos positivos desejados”, explicou o investigador.

Acrescentou que “a escassa base científica no processo de tomada de decisões sobre a reutilização do
património cultural público no âmbito do turismo é, ainda, a regra”.

Tal facto, conjugado com a omissão dos interesses concretos das populações residentes, implica
“impactos negativos para o património reaproveitado, para a competitividade da atividade turística nos
respetivos destinos e, sobretudo, para o bem-estar das populações”.

A primeira edição do Simpósio de Turismo Patrimonial Inclusivo irá propor a alteração do paradigma da
forma de pensar o turismo português, o qual deverá ser “estrategicamente desenvolvido em benefício
das populações residentes”, concluiu.
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DIÁRIO IMOBILIÁRIO

09/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Modelos turísticos que geram maiores benefícios para populações
vão ser debatidos em Lamego - Diário Imobiliário
A cidade de Lamego vai receber, na quarta e na quinta-feira, um simpósio sobre turismo
patrimonial inclusivo, que reunirá académicos e especialistas mundiais.

A cidade de Lamego vai receber, na quarta e na quinta-feira, um simpósio sobre turismo patrimonial
inclusivo, que reunirá académicos e especialistas mundiais, que vão discutir “os modelos turísticos que
geram maiores benefícios junto das populações locais”.

O primeiro HINTS - Simpósio de Turismo Patrimonial Inclusivo é uma iniciativa da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Lamego e da unidade de investigação DINÂMIA’CET – Iscte e terá lugar no Teatro
Ribeiro Conceição.

Segundo João Vaz Estêvão, investigador do DINÂMIA’CET - Iscte e membro da organização da primeira
edição do HINTS, os salários no turismo e na hotelaria são dos mais baixos em Portugal devido “à falta
de estratégias de desenvolvimento de destinos turísticos centradas nas comunidades residentes e nos
benefícios que os negócios do sector podem gerar na mão de obra local”.

“Os salários no turismo só subirão quando os negócios do sector beneficiarem os residentes”, defendeu.

Na sua opinião, é necessário atribuir o protagonismo às comunidades locais, em alternativa à “habitual
solução para o desenvolvimento turístico encontrada em muitos destinos portugueses que recorrem a
investimentos externos avultados em unidades de alojamento”.

O investigador propôs a “aposta no empreendedorismo de estilo de vida, em que os residentes aliam as
suas actividades tradicionais - como artesanato, gastronomia ou jardinagem, por exemplo - à criação de
pequenos negócios que têm nos visitantes do destino um dos principais canais de escoamento”.

Uma estratégia centrada nos saberes e na identidade das comunidades locais estará em linha com as
“exigências de segmentos de turistas mais sofisticados, que procuram experiências de turismo criativo
desenvolvidas em estreita relação com os residentes”.

“Se não houver um cuidado em beneficiar as comunidades de acolhimento, as comunidades de
residentes, vai continuar este modelo de salários baixos”, explicou João Vaz Estêvão.
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Um Turismo que se adapte às comunidades…

Nas regiões do interior, ao contrário do que acontece no litoral, o turismo tem uma função social e de
diversificação da economia: “Temos que pensar no turismo de forma que não sejam as comunidades
que se adaptem forçosamente ao turismo, mas o turismo que se adapte às comunidades e às suas
características”.

O responsável lembrou que há uma grande tendência internacional sobre um tipo de turismo que coloca
os turistas ao lado dos residentes e aprendem, por exemplo, a fazer máscaras de um careto de Podence
ou de Lazarim, ou uma peça de olaria.

“A única razão para dinamizar o turismo, não é para desenvolver o turismo, é para que o turismo
desenvolva as comunidades”, vincou.

Em 2022, a Organização Mundial do Turismo assinala a actividade turística como instrumento de
desenvolvimento socioeconómico das comunidades anfitriãs, sobretudo em regiões mais desfavorecidas,
mas, em Portugal, os exemplos dessa estratégia são raros.

“Esta evidência parece resultar do facto de os decisores públicos ainda considerarem, largamente, que
bastará incrementar o investimento privado externo às comunidades para que nelas se façam sentir os
efeitos positivos desejados”, explicou o investigador.

Acrescentou que “a escassa base científica no processo de tomada de decisões sobre a reutilização do
património cultural público no âmbito do turismo é, ainda, a regra”.

Tal facto, conjugado com a omissão dos interesses concretos das populações residentes, implica
“impactos negativos para o património reaproveitado, para a competitividade da actividade turística nos
respectivos destinos e, sobretudo, para o bem-estar das populações”.

A primeira edição do Simpósio de Turismo Patrimonial Inclusivo irá propor a alteração do paradigma da
forma de pensar o turismo português, o qual deverá ser “estrategicamente desenvolvido em benefício
das populações residentes”, concluiu.

Lusa/DI
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DINHEIRO VIVO

09/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

AL: Governo vai criar grupo de trabalho para estudar mercado de
arrendamento
O ministro da Habitação admitiu um impacto "muito significativo" da decisão judicial que
proíbe AL em prédios de habitação e anunciou um grupo de trabalho para estudar formas
de regular o mercado de arrendamento.

O ministro da Habitação admitiu hoje um impacto "muito significativo" da decisão judicial que proíbe
alojamento para turistas em prédios de habitação e anunciou um grupo de trabalho para estudar formas
de regular o mercado de arrendamento.

"A decisão que o Supremo Tribunal de Justiça tomou tem um impacto muito significativo no mercado do
Alojamento Local e vamos ver também que impacto tem no mercado do arrendamento tradicional",
disse Pedro Nuno Santos, numa audição no parlamento no âmbito do debate do Orçamento do Estado
de 2022 (OE2022).

Um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), conhecido em 21 de abril, conclui que "no regime de
propriedade horizontal, a indicação no título constitutivo, de que certa fração se destina a habitação,
deve ser interpretada no sentido de nela não ser permitida a realização de alojamento local".

O ministro respondia a questões do PCP e do BE, que voltaram a defender a regulação das rendas, para
controlar os preços, em especial, nas maiores cidades do país.

Pedro Nuno Santos voltou a rejeitar a intervenção direta do Estado nos preços das rendas, dizendo que
poderia ter mesmo o efeito oposto ao pretendido, com a diminuição da oferta, por os proprietários
tirarem as casas do mercado do arrendamento tradicional perante opções muito mais rentáveis.

"Não podemos ignorar que estamos confrontados com uma avalanche de investimento no mercado
imobiliário que não é de agora e não é só em Portugal. Temos dificuldade em conseguir travar essa
avalanche", afirmou Pedro Nuno Santos.
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O ministro disse que o Governo está, porém, disponível para "discutir outras formas de regulação do
mercado" e anunciou que o executivo vai criar um grupo de trabalho para estudar o que "está a ser feito
pela Europa fora, o que está a funcionar e o que não está" e o que poderá ser aplicado em Portugal,
"havendo condições".

A resposta do ministro levou a deputada do BE Mariana Mortágua a questionar o motivo pelo qual o
Governo não aumenta a regulação do Alojamento Local ou acaba com o regime de benefícios fiscais
para residentes não habituais em Portugal, que tem como objetivo, "justamente, atrair essa avalanche"
de investimento.

A deputada acusou o ministro de ter uma política de habitação "reduzida à construção de casas públicas"
e de ter prometido mais 170 mil casas do Estado no mercado de arrendamento até 2026, mas ir
recuando no compromisso que, depois de uma troca de números com Pedro Nuno Santos, concluiu
estar agora em 32 mil fogos.

Nas respostas, o ministro garantiu que o Governo mantém o seu objetivo de a habitação pública passar
a representar 5% de todas as habitações do país (é hoje 2%) e reforçou que estão em causa 26 mil
casas para famílias carenciadas (financiadas a fundo perdido pelos fundos europeus do Plano de
Recuperação e Resiliência, PRR), 6.800 para o mercado de arrendamento acessível, duas mil dentro da
bolsa de alojamento de emergência e quatro mil recuperadas pelo Instituto da Habitação e Reabilitação
Urbana (IHRU).

A isto se juntam, afirmou, benefícios e incentivos para tentar atrair os privados ao mercado de
arrendamento.

"Estamos a fazer uma revolução na política de habitação em Portugal", insistiu, em resposta a Mariana
Mortágua, admitindo que há, porém, limites na capacidade de resposta do Estado e também do setor.

Segundo afirmou, das 26 mil casas para responder a carências habitacionais, estão neste momento
entregues cerca de mil.

Em relação ao PRR, garantiu que não estão previstos nem há "para já" atrasos no cumprimento das
metas relativas à habitação, apesar do contexto "desafiante".

A votação final do OE2022 está agendada para 27 de maio.
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ADVOCATUS - ECO

10/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

A falta de rigor uniformizada
Os únicos alojamentos locais que serão ilegais amanhã serão aqueles que,
concretamente, por iniciativa do(s) proprietário(s) de alguma fração vizinha, um tribunal
venha a decidir como tal.

Um recente Acórdão de Uniformização de Jurisprudência, proferido pelo pleno das Secções Cíveis do
Supremo Tribunal de Justiça, veio incendiar a discussão pública relativa ao Alojamento Local, ao
determinar que “no regime da propriedade horizontal, a indicação no título constitutivo, de que certa
fração se destina a habitação, deve ser interpretada no sentido de nela não ser permitida a realização de
alojamento local”.

O incêndio deflagra, desde logo, pelos muitos que atribuíram a este acórdão o poder de determinar “o
fim do alojamento local” ou a “ilegalidade do alojamento local”, como amiúde fomos lendo na
comunicação social.

Mas, será efetivamente assim?!

Para responder é preciso, antes de mais, procurar entender o que é um Acórdão de Uniformização de
Jurisprudência. Trata-se de uma decisão, proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça, que tem o objetivo
de, ao abrigo do princípio da igualdade e da segurança e certeza jurídicas, pôr fim às divergências,
contradições e diferentes entendimentos que, ao abrigo da mesma legislação e sobre a mesma questão
de direito, sejam patentes em decisões dos nossos tribunais. Em suma, visa evitar que situações iguais
tenham soluções diferentes em tribunal.

O que significa, desde logo, que um acórdão de uniformização de jurisprudência não é apto a alterar a
moldura legal existente para determinada matéria, nem a condicionar ou impor de forma automática a
atuação de qualquer particular ou entidade administrativa (salvo das partes intervenientes no processo
em que foi proferido), apenas relevando no estrito contexto judicial. E, mesmo aqui, diga-se, sem
carácter vinculativo para os tribunais que venham a ser chamados a apreciar tal questão, embora tenha
de reconhecer-se o caráter formador, persuasivo e orientador da jurisprudência uniforme nas decisões
futuras.
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Pelo que importa uma primeira conclusão: apenas poderão vir a ser considerados ilegais, à luz desta
jurisprudência uniformizadora, os concretos alojamentos locais que sejam efetiva e diretamente
colocados em crise em tribunal, no âmbito de um processo judicial autónomo e específico destinado a
obter a sua proibição. Fora deste contexto, não só os existentes alojamentos locais não se tornaram, da
noite para o dia, ilegais, como não é introduzida qualquer limitação formal ao nascimento e
desenvolvimento de novos AL’s.

Da análise da decisão, importa retirar ainda uma conclusão: apenas estarão abrangidos por esta
orientação do Supremo Tribunal os alojamentos situados em frações autónomas de prédios constituídos
em regime de propriedade horizontal, ficando de fora todos os que não sejam aí situados (por exemplo,
os que ocupam partes de prédios não submetidos a propriedade horizontal embora suscetíveis de
utilização independente).

Acresce que a decisão uniformizadora, se bem que salvaguardando que não seria intrinsecamente
diferente com base na legislação atual, tem na verdade por base a legislação anterior sobre esta matéria.
Pelo que, não é impossível que a decisão possa encontrar alguma limitação à sua aplicação generalizada
aos alojamentos nascidos ao abrigo da lei atual que tem previstos específicos mecanismos de reação
contra os AL’s.

Pelo que se reitera: os únicos alojamentos locais que serão ilegais amanhã serão aqueles que,
concretamente, por iniciativa do(s) proprietário(s) de alguma fração vizinha, um tribunal venha a decidir
como tal.

Mas é verdade que não pode ignorar-se o dano desta decisão!

Ao ter reduzido a pó a alia quanto a decisões futuras, bem como a necessidade de alegar e provar
efetivos e concretos danos, fazendo por isso depender apenas e só da vontade ou capricho dos
contestatários o recurso a tribunal, não só esta uniformização provocará um acréscimo de litigância cujo
resultado será, na prática, o fim dos alojamentos locais que sejam objeto de contestação concreta
como, evidentemente, introduz fundados receios e travões em todos quantos pretendam investir na
área.

Aqui chegados, competirá a outro poder, designadamente o legislativo, reanalisar a questão e, na ótica
dos interesses em contenda, entre eles o do país, intervir de modo a, aí sim de forma geral e abstrata,
salvar ou condenar o alojamento local, designadamente esclarecendo, por via de lei, se o alojamento
local constitui ou não um “fim diverso de habitação”, nos termos das disposições que regulam a
propriedade horizontal.

Se houver bom senso do legislador, talvez a uniformização tenha vida curta.
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Hotelaria investe menos de 12 mil euros/ano na digitalização do
negócio
Estudo promovido pela AHRESP conclui que a grande maioria das empresas hoteleiras
não está a par das soluções digitais que podem inovar e acelerar a atividade.

A transformação digital está a passar ao lado do setor hoteleiro nacional. As empresas canalizam poucos
recursos financeiros para esta área e apresentam um défice de conhecimento do valor da tecnologia
para o desenvolvimento do seu negócio.

O estudo "Estado da Arte e Visão Prospetiva da Hotelaria portuguesa", promovido pela AHRESP
(Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal), conclui que 80% das empresas
investirem menos de 12 mil euros por ano em equipamentos, software e serviços digitais.

Para além do fraco investimento em tecnologia, regista-se um desconhecimento generalizado sobre
soluções digitais avançadas que coloquem a oferta mais perto das necessidades do consumidor e
permitam serviços inovadores e de maior valor acrescentado.

O estudo será apresentado amanhã (11 de maio), no Porto, no evento Hotel 4.0 Portugal Summit, que
decorre do projeto Hotel 4.0, uma iniciativa da AHRESP.

O Hotel 4.0 foi desenvolvido ao longo dos últimos dois anos e juntou centenas de empresas do país,
assim como especialistas e decisores nacionais e internacionais, em estudos e análises, ações de
sensibilização e debates.

Este projeto, cofinanciado pelo Portugal 2020, através do Programa COMPETE e pela União Europeia
através do FEDER, visou acelerar a transformação digital e a qualificação do setor do alojamento em
direção ao conceito de hotel 4.0.

Amanhã, são esperadas mais de 300 pessoas no evento, que abordará temas como Inovação,
sustentabilidade, customer experience, para além de reunir uma mostra tecnológica.
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A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e Marie Audren, diretora da Associação Europeia da
Hospitalidade, vão marcar presença na conferência.
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Portal da Queixa recebe 1559 reclamações sobre setor do
turismo em quatro meses
Num ano de recuperação para o setor do T urismo, o número de queixas aumentou 73%
face ao mesmo período de 2019 (ano antes da covid-19), em que receberam 903
reclamações.

O Portal da Queixa recebeu 1559 reclamações relacionadas com a categoria Hotéis, Viagens e Turismo.
A análise aos dados identificou, entre 1 de janeiro e 30 de abril, um aumento de 73% relativamente ao
número de reclamações dirigidas ao setor do Turismo, em comparação com o mesmo período em 2019
em que foram identificadas 903 reclamações (ano de referência por ter sido o último em que o setor
funcionou na normalidade), revela Portal em comunicado.

As reclamações dos consumidores relacionadas com reembolsos e cancelamentos de viagens
correspondem a 48%. As entidades para as quais penderam as queixas nos últimos quatro meses foram
a eDreams (25%), TAP (18%), Ryanair (7%), Booking (4%) e Rumbo (4%).

Além do mais, seguem-se outros problemas como as reservas (alteração de reservas, pagamento de
suplementos, atrasos, entre outros) a gerar 28% das queixas e as dificuldades do consumidor no apoio
ao cliente, com uma fatia de 7% no total de reclamações, lê-se na mesma nota.

O estudo revelou ainda que 834 reclamações (53%) dirigem-se às agências e sites para reservas de
viagens, 624 reclamações (40%) estão relacionadas com as companhias aéreas e aeroportos e 57
reclamações (4%) relacionam-se com as estadias (clubes de férias, guias e passeios turísticos, hotéis e
cadeias hoteleiras, motéis, pousadas e turismo rural e ainda sites de reservas de alojamento).

Na três principais subcategorias mencionadas verificou-se que o reembolso e cancelamento de viagens é
o problema que domina entre as reclamações, com maior enfoque na subcategoria agências e sites de
reservas de viagens (53%), nas companhias aéreas/aeroportos (46%) e nas estadias foi o motivo para
37% das reclamações registadas.

25/35



No que toca ao índice de satisfação, indicador que expressa o desempenho das marcas no Portal da
Queixa com base na interação (resposta e solução) com os utilizadores, as cinco entidades que mais
sofreram reclamações revelam um índice de satisfação baixo, situado entre os 9 e os 16.2 (em 100),
traduzindo taxas de resposta e de solução de percentagens inferiores a 15%.
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A derrocada do Alojamento Local
A complexidade de uma questão afere-se pela discussão que causa, não só na
comunidade jurídica, mas também na sociedade civil. As regras referentes ao Alojamento
Local são um verdadeiro exemplo do quão críticas e conflituantes podem ser algumas
matérias.

A complexidade de uma questão afere-se pela discussão que causa, não só na comunidade jurídica, mas
também na sociedade civil. As regras referentes ao Alojamento Local são um verdadeiro exemplo do
quão críticas e conflituantes podem ser algumas matérias.

O facto de a propriedade horizontal representar a modalidade mais corrente na aquisição de habitação,
aliado ao facto de o fenómeno do Alojamento Local, com o boom turístico, se ter desenvolvido
exponencialmente, fez emergir a questão sobre a limitação ao direito de propriedade nos condomínios.

Esta realidade socioeconómica pôs em confronto dois direitos. Por um lado, os direitos dos condóminos
e, por outro lado, o direito de propriedade, nomeadamente o direito dos proprietários de um imóvel o
explorarem sob o regime do Alojamento Local. Apesar da instabilidade do regime jurídico do Alojamento
Local se ter aligeirado com as sucessivas alterações à lei que regula esta prática, muitos condóminos
continuavam a tentar impedir o crescimento do turismo nos prédios habitacionais.

No entanto, se até ao momento se registavam algumas divergências quanto ao entendimento jurídico a
dar ao problema, agora, o Supremo Tribunal de Justiça veio decidir e uniformizar a questão: "no regime
da propriedade horizontal, a indicação no título constitutivo de que certa fracção se destina a habitação
deve ser interpretada no sentido de nela não ser permitida a realização de Alojamento Local". Quer isto
dizer que se constar no título constitutivo de uma fracção que a mesma se destina a "habitação" - o que
acontece na quase generalidade delas - tal significa que não será possível explorá-la sob o regime do
Alojamento Local.

Esta decisão, verdadeiramente protetora do "estatuo condominial", não é pioneira. Em tempos, o
Tribunal da Relação do Porto já tinha decidido no mesmo sentido. No entanto, enquanto antes se tratava
de uma querela a decidir casuisticamente, agora, o acórdão uniformizador do Supremo Tribunal de
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Justiça veio esclarecer toda e qualquer controvérsia em torno do assunto, privilegiando, claramente, os
direitos dos condóminos, em detrimento dos proprietários dos imóveis, limitando este direito.

Como se não bastasse, aquele Tribunal decidiu ainda que a medida ora implementada se aplica "a todos
os alojamentos locais, seja qual for a data de autorização da atividade. Desta forma, qualquer
condómino pode, agora, exigir o fim do Alojamento Local no prédio onde vive, mesmo que esse
alojamento funcione há muitos anos". A incerteza associada a este segmento decisório pôs em alvoroço
os proprietários de frações que se encontram a explorá-las em regime de Alojamento Local que, não
compreendendo esta limitação ao seu direito de propriedade, não encontram resposta segura para o
problema. A solução mais evidente passará por procederem ao cancelamento do registo do Alojamento
Local ou pela alteração do título constitutivo.

Esta decisão foi tomada com o voto de vencido de dois juízes concelheiros que, desde logo, advertiram
para o seu perigo, nomeadamente para o aumento dos litígios. É que, embora esta decisão não seja
amplamente vinculativa, a verdade é que os tribunais inferiores serão forçados a segui-la, o que
acarretará inúmeros prejuízos para os investidores, que, por simpatia, causarão um grande impacto no
sector imobiliário e no turismo, cenário que poderia (e deveria) ter sido evitado através de uma alteração
legislativa ponderada e justa para ambos - quer condóminos, quer proprietários.

A boa intenção do Supremo Tribunal de Justiça não ditará a ruína do mundo, contrariando o presságio de
Oscar Wild, mas o preço a pagar por uma uniformização amplamente desequilibrada será o fim e a ruína
do Alojamento Local.

Nuno Cerejeira Namora, advogado especialista em Direito do Trabalho
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Rei-poeta Al-Mu’tamid inspira novo festival multicultural em Beja
O rei-poeta Al-Mu'tamid, considerado um dos grandes poetas árabes, é a inspiração de
um novo festival intercultural, que vai decorrer em Beja, no Alentejo, em junho, e cruzar
fado, flamenco, cante alentejano e gnaoua

Trata-se do Festival Terra Mágica – AlMutamid, numa referência ao rei-poeta, considerado o primeiro
alentejano, cuja primeira edição vai realizar-se naquela cidade, entre os dias 02 e 04 de junho, numa
organização da empresa ALD Produções, do Zález Artist Collect, da Entidade Regional de Turismo do
Alentejo e Ribatejo e da Câmara de Beja.

Segundo a organização, em comunicado enviado à agência Lusa, o festival, “inspirado na figura de Al-
Mutamid”, visa “aprofundar e transformar” os patrimónios fado, flamenco, cante alentejano e
gnaoua (um dos principais géneros do folclore de Marrocos), “numa viagem mágica” entre sítios que
marcaram a vida e a obra do rei-poeta.

Será uma viagem entre Beja, no Alentejo, onde Al-Mu’tamid nasceu em 1040, Silves, no Algarve, que
governou e onde se afirmou como “o grande expoente da poesia da sua época”, Sevilha, em Espanha,
onde foi o último rei da Taifa Abádida do Al-Andalus (nome dado à Península Ibérica pelos conquistadores
islâmicos do século VIII), e Aghmat, em Marrocos, onde “desenvolveu boa parte da sua criação poética”
e morreu no cativeiro, em 1095.

De acordo com o diretor artístico do festival, Francisco Carvajal, citado no comunicado, a organização
quer “mostrar ao mundo” o que for produzido em Beja, “num projeto inovador, que irá viajar pelos
caminhos de Al-Mutamid”.

O festival quer “reinventar” aqueles “patrimónios ibéricos maravilhosos” e misturá-los com os “árabes,
que eram alentejanos e andaluzes”, referiu Francisco Carvajal.

Já o presidente da Turismo do Alentejo e Ribatejo, Vítor Silva, também citado no comunicado, disse que
o festival será um “evento de grande qualidade artística” com uma “mensagem de multiculturalidade, de
estabelecer pontes entre religiões e culturas diferentes”.

“Teremos em Beja muito mais do que um festival, teremos uma abertura para uma nova maneira de
nos relacionarmos, especialmente nesta altura em que parece tão difícil as pessoas entenderem-se”,
frisou Vítor Silva.
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Reconhecendo que pode ser polémica a denominação de Al-Mu’tamid como “o primeiro alentejano”, que
nasceu em Beja numa altura em que não havia delimitação geográfica da região Alentejo, Vítor Silva
argumentou: “Pela maneira como ele pensava, como agia e como estava na vida, de certeza que foi o
primeiro alentejano”.

Do programa do festival, destaca-se, no dia 01 de junho, no Teatro Municipal, Pax Julia, a partir das
21:00, a estreia mundial do espetáculo “Tanta Monta, Monta Tanto”, que juntará o fadista Ricardo
Ribeiro e o cantor de flamenco romani espanhol Duquende.

A performance “Telluric Beja”, que juntará o dj HD Substance, a bailarina Catalina Lucrecia e o
percussionista Carlos Mil-Homens, um espetáculo de baile flamenco contemporâneo de Macarena López
e um concerto do marroquino Maâlem Omar Hayat são outras das propostas do festival.

LL // MAG
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Governo Regional cria "voucher" para incentivar retoma do
turismo em São Jorge
Cada voucher tem um valor de 35 euros e é destinado a "todos os visitantes não
residentes na ilha de São Jorge" que tenham mais de 12 anos. O  incentivo pode ser
utilizado num prazo de 15 dias.

O Governo dos Açores vai atribuir um voucher de 35 euros aos turistas que visitem a ilha de São Jorge,
para fazer face aos impactos económicos da crise sismovulcânica, até um montante máximo de 330 mil
euros.

O regulamento do voucher “Welcome to São Jorge” foi publicado em Jornal Oficial, esta segunda-feira,
depois de ter sido aprovado em Conselho de Governo na passada quinta-feira.

Segundo a resolução do Conselho de Governo, é “um incentivo financeiro à dinamização da economia
local, como forma de atenuar o impacto decorrente da crise sismovulcânica na ilha de São Jorge,
utilizável, exclusivamente, na aquisição de bens ou serviços em atividades relacionadas com o setor
turístico”.

O voucher começa a ser atribuído “cinco dias úteis” após a publicação da resolução, vigorando até ser
atingido o montante global destinado a esta medida.

No entanto, o Governo regional tem prevista uma “reavaliação trimestral” para determinar a sua
“continuidade ou cessação”.

“O montante global máximo do apoio para realização da despesa com o voucher “Welcome to São
Jorge” é fixado em 330 mil euros“, lê-se no regulamento do incentivo.

Cada voucher tem um valor de 35 euros e é destinado a “todos os visitantes não residentes na ilha de
São Jorge, com idade igual ou superior a 12 anos”, que apresentem “comprovativo de viagem e de
reserva de alojamento de qualquer empreendimento turístico” na ilha e preencham um formulário.

O incentivo pode ser utilizado, num prazo de 15 dias a contar da viagem, na aquisição de bens e serviços
na ilha, em estabelecimentos aderentes nas áreas de alojamento, transporte terrestre de passageiros,
restauração e bebidas, aluguer de equipamento de transporte, aluguer de bens recreativos e desportivos,
agências de viagens, recreação e lazer e outros serviços de turismo.

O executivo açoriano justifica esta medida com as “repercussões sociais e económicas” provocadas pela
crise sismovulcânica na ilha de São Jorge, que decorre desde 19 de março.

“Com o prolongamento desta situação, o impacto sobre a economia local tem vindo a agravar-se, em
virtude das perdas verificadas, sobretudo ao nível do turismo e do comércio, pondo em causa a
sustentabilidade das pequenas e médias empresas”, aponta a resolução do Conselho de Governo,
acrescentando que as empresas, “fragilizadas por dois anos de pandemia, começavam a evidenciar sinais
de recuperação”.

Segundo o Governo Regional, o turismo é “um dos setores mais afetados cumulativamente pela
pandemia, pelo conflito armado [na Ucrânia] e ainda pela crise sismovulcânica”.

A criação do voucher visa, por isso, “aumentar os fluxos turísticos para a ilha de São Jorge, de forma a
dinamizar a economia local e compensar as perdas decorrentes da situação sismovulcânica”.

De acordo com dados do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), desde
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19 de março foram registados mais de 32.300 sismos na ilha de São Jorge, dos quais 269 sentidos pela
população.

A ilha mantém o nível de alerta vulcânico V4 (ameaça de erupção) de um total de sete, em que V0
significa “estado de repouso” e V6 “erupção em curso”.

O sismo de maior magnitude (3,8 na escala de Richter) ocorreu no dia 29 de março, às 21h56.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro
(menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-
5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos
(quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição” e, quando há uma
intensidade III, considerada fraca, o abalo é “sentido dentro de casa” e “os objetos pendentes baloiçam”,
sentindo-se uma “vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”, descreve-se
no “site” do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
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No Algarve, dezenas de pessoas aproveitaram o domingo para
recolher o lixo em nove praias
No Algarve, dezenas de pessoas aproveitaram o domingo para recolher o lixo em nove
praias

No Algarve, dezenas de pessoas aproveitaram o domingo para recolher o lixo em nove praias
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Sobe para 40 o número de mortos em explosão num hotel de
Havana
Ainda podem haver pessoas presas nos escombros.

As autoridades sanitárias cubanas elevaram esta segunda-feira para 40 o número de mortos na
explosão ocorrida na sexta-feira, devido a uma fuga de gás, no hotel Saratoga, em Havana.

Nas últimas 24 horas, o número aumentou em nove pessoas, uma vez que os socorristas conseguiram
aceder à cave dupla do edifício, onde se suspeitava que parte dos trabalhadores estivesse presa.

Entre os falecidos, com idades entre os 10 e os 77 anos, estavam quatro menores e uma mulher
grávida, sendo todos cubanos à exceção de uma mulher espanhola, de 29 anos.

O Ministério da Saúde Pública de Cuba (Minsap) adiantou ainda que o número de feridos subiu para 94
pessoas, das quais 18 ainda estão internadas em seis hospitais de Havana, entre estas seis em estado
crítico e sete em estado grave.

Um total de 36 pacientes receberam alta nas últimas horas, noticia a agência EFE.

Ainda podem haver pessoas presas nos escombros, visto que uma dezena de pessoas ainda estava a
ser procurada esta segunda-feira de manhã, segundo as autoridades locais.

Após mais de 48 horas de trabalho ininterrupto, bombeiros, socorristas e equipas de emergência
conseguiram aceder à cave dupla do hotel, onde existiam lojas, um armazém e vários escritórios.

O colapso dos andares do rés-do-chão e do primeiro andar do hotel acima da cave dificultam a tarefa e a
maquinaria pesada tem enfrentado muitas complicações durante as operações, devido ao risco de atingir
a estrutura instável do edifício.

As autoridades cubanas garantiram que não vão parar o trabalho até que seja certo que não há mais
pessoas debaixo do edifício.
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O governo cubano tem reiterado em diversas ocasiões, desde a explosão que aconteceu na sexta-feira
de manhã, que se tratou de uma fuga de gás e uma comissão está a investigar o incidente.

No momento da explosão, um camião cisterna de gás liquefeito estava estacionado em frente ao hotel e
a recarregar um depósito do estabelecimento, havendo a hipótese de que a mangueira possa ter
rompido.

Outros 17 edifícios adjacentes foram atingidos pela onda de choque da explosão e nos próximos dias vai
ser feita uma avaliação técnica em três quarteirões e no próprio hotel, para analisar se podem ser
recuperados ou devem ser demolidos.

O Saratoga foi construído em 1880 e desde 1911 funcionava como hotel.

A sua última restauração aconteceu em 2005, quando o edifício foi amplamente remodelado, adquirindo
a categoria de cinco estrelas e classificado entre os mais luxuosos da capital cubana.
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