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João Fernandes - Presidente da Região de Turismo do Algarve
A Playlist de João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve
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JORNAL I

20/09/2022

TIPO • EPAPER
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PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3100

REACH: 14000

AHRESP pede medidas urgentes para o setor
Associação lembra que há empresas que ainda não recuperaram da pandemia e que
setor é fundamental para a economia.
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EXPRESSO

20/09/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Keanu Reeves passa férias no Algarve
Keanu Reeves passou uns dias no Algarve, após ter assistido a uma prova de
motociclismo em Espanha

Keanu Reeves esteve de férias em Portugal, passando três dias nesta região portuguesa.

O ator esteve a assistir a uma prova de motociclismo em Jerez de La Frontera, no sul de Espanha, e
aproveitou para visitar também o Algarve. A 10 de setembro, deixou-se fotografar com a equipa do The
Prime Beach Club, projeto do chef Chakall.

“Curiosidades: é uma pessoa de extrema simplicidade, afável e discreto, adora Bloody Mary, aprecia um
bom presunto, amêijoas da nossa costa e ostras”, pode ler-se na legenda.

Keanu esteve também hospedado no Colégio Charm House, em Tavira, algo que o hotel descreveu
como “uma honra”. Veja aqui:
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SUL INFORMAÇÃO
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TIPO • ONLINE
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0
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REACH: -1

Ator Keanu Reeves almoçou em Monte Gordo
Keanu Reeves mostrou-se simpático e muito disponível para tirar fotografias

O ator canadiano Keanu Reeves, que tem estado em Jerez de la Frontera, em Espanha, nas gravações
de um filme, passou por Portugal e fez uma paragem por Monte Gordo.

Quando no The Prime Beach Club, o restaurante de praia do hotel The Prime Energize, recebeu uma
reserva para um almoço para 11 pessoas, estavam longe de imaginar que nesse grupo estaria Keanu
Reeves.

O grupo foi de propósito de Jerez de la Frontera até Monte Gordo para almoçar no The Prime Beach Club
e pediu pratos como presunto bolota, amêijoas da Ria Formosa, ostras ou salada Caeser. E, para
acompanhar, o ator pediu Bloody Mary.

A sua presença no restaurante não passou despercebida e Keanu Reeves mostrou-se simpático e muito
disponível para tirar fotografias.
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NIT

19/09/2022

TIPO • ONLINE
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO
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Keanu Reeves passou 3 dias a comer e a dormir no Algarve
O ator estava no sul de Espanha, mas aproveitou para fazer uma visita ao nosso País.

Na semana passada, Keanu Reeves passou alguns dias por Portugal. O famoso ator canadiano, que tinha
estado a assistir a uma prova de motas em Jerez de la Frontera, no sul de Espanha, aproveitou para
fazer uma visita ao Algarve. Reeves é um conhecido fanático por motas.

A 10 de setembro, Keanu Reeves e outras dez pessoas almoçaram no restaurante The Prime Beach
Club, do hotel The Prime Energize, em Monte Gordo — trata-se de um projeto do chef Chakall. Lá,
pediram pratos como presunto bolota, amêijoas da Ria Formosa, ostras ou salada César. Para
acompanhar, o ator pediu um cocktail Bloody Mary.

“Foi um momento entusiasmante para todos, até porque não esperávamos, como a marcação foi feita
em nome de outra pessoa”, explica à NiT a diretora do restaurante, Mafalda Bastos. “Reconhecemo-lo
imediatamente, assim que ele se aproximou da porta do restaurante já estava toda a gente a
reconhecê-lo. A primeira hora e meia ou duas horas passou no rooftop, estiveram a desfrutar porque
estava um dia bom de sol, mas quando desceu ao piso principal onde almoçou e tinha mesa marcada, os
fãs não resistiram. Mas ele foi sempre muito simpático e disponível para tirar fotografias com toda a
gente e para dar autógrafos.”

Mafalda Bastos conta que havia ainda “três ou quatro atores conhecidos” que reconheceu da televisão
ou do cinema mas cujo nome não conhece. “Ele era claramente o grande famoso da mesa.” Descreve-
os como tendo “um perfil muito tranquilo”.

“Vinham em lazer porque tinham vindo do circuito. Vieram diretos de lá para cá porque me ligaram do
caminho a dizer que estavam um bocadinho atrasados porque vinham de Espanha. Tinham cerca de três
horas de caminho para chegar ali. Eles gostaram imenso.”

Mafalda Bastos acredita que Reeves e companhia receberam uma recomendação de uma cliente regular
do The Prime Beach Club. “Temos uma cliente que é uma blogger americana muito conhecida, com
muitos vídeos no YouTube, e penso que foi através dela que eles chegaram ali. Ela já fez alguns artigos
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ali. Tem a página Americans in Portugal, que é muito seguida no YouTube por americanos.”

O ator esteve também hospedado durante três dias no Colégio Charm House, em Tavira. O alojamento
partilhou uma fotografia de Keanu Reeves no espaço e a NiT confirmou a informação junto de um
funcionário. “Foi uma grande honra e prazer receber o Keanu Reeves. Obrigado pela sua visita!”,
escreveram nas redes sociais.

De acordo com diversos relatos partilhados online, Keanu Reeves foi também tomar uma refeição ao
restaurante Aquasul, em Tavira.
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ALGARVE PRIMEIRO
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO
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REACH: -1

Paderne acolhe primeira edição no Algarve da iniciativa "Há Festa
na Aldeia"
A aldeia de Paderne, em Albufeira, vai ser a primeira localidade do Algarve a acolher a
iniciativa “Há Festa na Aldeia”, que apoia a comunidade local a valorizar o seu património,
cultura, gastronomia ou produtos endógenos, disse a organização.

8/18



Ao longo de dois dias, no sábado e domingo, haverá iniciativas culturais, musicais e gastronómicas,
sendo Paderne a primeira aldeia do distrito de Faro a acolher a iniciativa, criada há 10 anos no Norte pela
Associação de Turismo de Aldeia, explicou o presidente da Associação In Loco, que aceitou o desafio de
alargar esta ação comunitária ao sul do país.

 

“Não é uma lógica como a de outras iniciativas, que procuram tornar turísticas as aldeias, mas sim uma
forma de a comunidade oferecer a sua forma de vida, as suas experiências, o seu saber, a sua
gastronomia, como produto e forma de atrair visitantes, mas valorizando o que cada aldeia considera ter
de mais importante”, afirmou Artur Gregório à Lusa.

 

Marionetas, tertúlias de poetas, provas gastronómicas, teatro com vertente humorística itinerante,
ranchos folclóricos, paradas circenses, espetáculos de fogo, bailes são algumas das atividades que
podem ser vividas pelos visitantes durante os dois dias do evento, indicou.

 

O presidente daquela associação de desenvolvimento local explicou que a Associação de Turismo de
Aldeia conta já com “mais de 60 aldeias de norte a sul do país” e foi com “prazer” que a In Loco integrou
a parceria, porque “efetivamente ela cumpre todos os objetivos de desenvolvimento local sustentado
para os quais a associação trabalha” há mais de 30 anos, desde 1988.

 

A iniciativa está, assim, “em linha com todo o trabalho” que está a ser feito pela In Loco no interior do
Algarve “na salvaguarda e valorização do património, dos recursos locais, dos produtos, das
comunidades e das tradições”, permitindo que “as próprias associações, organizações e entidades locais
se organizem e cooperem para as mostrar ao exterior”, assinalou.

 

“O ‘Há Festa na Aldeia’ tem tido sucesso muito grande em aldeias no norte antes da pandemia, voltou a
ter agora quando retomámos a atividades após a pandemia, é um produto muito emblemático e muito
mobilizador, e nas quatro aldeias que estamos a dinamizar aqui no Algarve – Alte, Paderne, Cachopo e
na serra de São Brás [de Alportel] - foi a Paderne que coube fazer o produto”, referiu.

 

A In Loco conta com a parceria da Câmara de Albufeira, da Junta de Freguesia de Paderne e das
associações locais, “que escolheram uma outra atividade que já existia, a Mostra dos Frutos Secos
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como uma base, para depois ser coberta com o manto do ‘Há Festa na Aldeia’ e ser dada uma outra
projeção e uma forma refrescada de apresentar a aldeia”, acrescentou.

 

“Durante estes dois dias vamos ter uma mostra do que é a riqueza, a diversidade de cultura, do
património, do ambiente e das comunidades da aldeia, no fundo, uma celebração do que é que é o estilo
de vida de uma aldeia, o que é viver numa aldeia, de partilharmos as tradições, o conhecimento e a
vivência da aldeia”, antecipou.

 

Artur Gregório disse que os visitantes vão poder “fazer parte deste estilo de vida e perceber como viver
numa aldeia é claramente uma forma diferente de ser e de estar” e “é algo que se deve manter e
preservar com orgulho”.

 

“As aldeias não são fechadas, são abertas, o que queremos é que as pessoas de fora percebam a
riqueza que as aldeias ainda têm e como podem ser destinos de visita, de passeio e até de residência e
regresso ao mundo tradicional”, concluiu.
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SIC
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Será que a companhia área TAP teve um prejuízo diário de mais
de um milhão de euros?
Polígrafo SIC - Será que a companhia área T AP teve um prejuízo diário de mais de um
milhão de euros?

Será que a companhia área TAP teve um prejuízo diário de mais de um milhão de euros?
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REACH: 65586

Dados de 1,5 milhões de clientes da TAP publicados por piratas
informáticos
Grupo que tinha divulgado 115 mil dados de clientes da T AP, tornou agora pública
informação de 1,5 milhões de clientes da companhia. Os Ragnar Locker ameaçam ainda
ter acesso remoto aos sistemas da TAP.

O grupo de "hackers", Ragnar Locker, que tinha realizado um ataque à TAP e exposto dados de 115 mil
clientes da companhia, publicou esta segunda-feira informações sobre mais de 1,5 milhões de clientes,
em cerca de 581 gigabytes de dados (GB). A informação foi avançada pelo Expresso, que cita uma
publicação da "dark web" por parte do grupo. Os piratas informáticos afirmam ainda ter acesso remoto
aos sistemas da TAP. Para além de tabelas com moradas, números de telefone e nomes de clientes, há
ainda documentos de identificação e acordos confidenciais com empresas e companhias de aviação.
Questionada pela Lusa a companhia revela não ter indicação de que os piratas tenham acedido a
informações sensíveis, como dados de pagamento, e revela estar a trabalhar durante todo o processo
com o Centro Nacional de Cibersegurança, a Polícia Judiciária e a Microsoft.
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MARKETEER
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ALCANCE • NACIONAL
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FREQUÊNCIA • MENSAL
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AVE: € 1790
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Pestana Hotel Group: Meio século de crescimento sustentado
Há 50 anos, nascia o primeiro hotel Pestana. Hoje, mais de uma centena de hotéis
compõem o Pestana Hotel Group, que tem no canal digital (que representa 65% das
receitas) a sua principal base de crescimento.

Em 1972, abria as portas o primeiro hotel do Pestana Hotel Group, o Pestana Carlton Madeira, no
Funchal. Hoje, quase 50 anos volvidos (serão celebrados em Novembro), o maior grupo hoteleiro de
origem nacional conta com mais de 100 hotéis e 12 mil quartos na Europa, Américas e África. Em
particular nos últimos anos, o crescimento do grupo foi sendo pautado pelo desenvolvimento do
portefólio de marcas, que foi evoluindo para ir ao encontro das alterações no mercado e no
comportamento do consumidor. Actualmente, na hotelaria, o Pestana Hotel Group opera com quatro
marcas, que se complementam e respondem a diferentes targets e mercados: Pestana Hotels &
Resorts, Pestana Collection Hotels, Pestana Pousadas de Portugal e Pestana CR7 Lifestyle Hotels. A
marca Pestana Hotels & Resorts, que está na origem do grupo e mantém-se como a sua principal base
de crescimento, divide-se em dois segmentos: os resorts, em destinos como a Madeira, Algarve, Porto
Santo ou São Tomé; e os hotéis de cidade, em localizações cosmopolitas tão díspares como Lisboa,
Londres, Berlim, Rio de Janeiro, Buenos Aires ou Nova Iorque. Em 2003, o Pestana Hotel Group passou a
assumir a gestão das Pousadas de Portugal, que já incluíam algumas das propriedades mais históricas e
emblemáticas do País, tais como castelos, palácios, fortes, mosteiros e conventos. «Nos anos seguintes,
a oferta foi muito valorizada com Pousadas que hoje são uma referência, em locais como Tavira, Viseu,
Estói, Serra da Estrela ou, mais recentemente, Lisboa (Praça do Comércio), Porto (Flores) e Vila Real de
Santo António», refere João Machado, membro da Comissão Executiva do Pestana Hotel Group. Ainda
que tenha sido formalizada apenas em 2015, a marca Pestana Collection tem a sua génese em 2001,
com a abertura do Pestana Palace Lisboa, que resultou da transformação de um edifício histórico
degradado num dos melhores hotéis da capital. Desde a sua criação, a marca Pestana Collection agrega
assim o melhor que o Pestana Hotel Group faz em termos de reabilitação do património, de que são
ainda exemplos o Pestana Cidadela de Cascais, o Palácio do Freixo (Porto), o Pestana Plaza Mayor
(Madrid), o Pestana Amsterdam Riverside, entre outros. O ano de 2016 traria um novo marco na
história do grupo: na sequência da parceria entre Dionísio Pestana (chairman do Pestana Hotel Group) e
Cristiano Ronaldo, surge a marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels, inicialmente no Funchal e em Lisboa, mas
a que recentemente se juntaram os hotéis em Madrid, Nova Iorque e, já este ano, Marraquexe. «O
público-alvo do Pestana CR7 é mais jovem e, por norma, os clientes têm origem nos mais diversos
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países», frisa João Machado. MELHORAR A EXPERIÊNCIA OMNICANAL Além de garantir o melhor e mais
completo serviço hoteleiro, o Pestana Hotel Group tem investido na promoção das suas unidades e na
captação e retenção de clientes, numa estratégia de marketing muito orientada para o canal digital. Uma
estratégia que já vem de trás, mas que foi reforçada durante a pandemia. «A aposta na transformação
digital no Pestana Hotel Group é anterior à pandemia de Covid-19, mas, sem dúvida, que os últimos dois
anos foram fundamentais para consolidar a estratégia e definir prioridades», confirma João Machado.
Com efeito, a pandemia veio trazer ou reforçar algumas tendências no sector a que é preciso dar
resposta, nomeadamente o aumento das reservas de última hora, que se mantém no pós- -pandemia,
mas também o «evidente» aumento de quota dos canais online, com o incremento das reservas
directas aos hotéis. Em resposta a estas tendências, quer o site, quer o contact center do Pestana Hotel
Group, estão «em projecto de evolução profunda, em articulação com a implementação de Salesforce,
com o objectivo de dinamizar os vários eixos do canal directo. Todos estes projectos estão em curso e
têm conclusão prevista para 2023», revela o membro da Comissão Executiva do grupo. Actualmente,
cerca de 65% das receitas do Pestana Hotel Group já são provenientes dos canais digitais, o que
representa um crescimento de mais de 15 pontos percentuais face a 2019, sendo que cerca de metade
corresponde a canais directos. «O nosso site é o mais importante canal do segmento de directos e está
a crescer mais de 50% face a 2019», adianta o responsável. Nesse sentido, a abordagem do grupo ao
marketing digital visa «garantir a coerência e a relevância da mensagem ao longo dos vários touchpoints
(online e on-property), para que haja um aumento da angariação e de satisfação de clientes e,
finalmente, repetição nas suas estadias», sublinha João Machado. Hoje, ao pesquisar no site
pestana.com, os clientes podem descobrir facilmente as vantagens competitivas para reservar uma
futura estadia: a subscrição do programa de fidelização Pestana Guest Club (com mais de 1,7 milhões de
membros), que permite descontos imediatos em alojamento, comidas, bebidas e spa; na pesquisa por
quarto, poderão encontrar tipologias de quarto exclusivas e únicas deste canal (por exemplo, as suítes
do Pestana Palace Lisboa ou os quartos de autor no Pestana Cidadela Cascais); durante a reserva,
encontram ainda outras vantagens, como a possibilidade de cancelamento gratuito ou promoções
exclusivas através de códigos promocionais; e têm sempre disponível uma linha de apoio dedicada.
Neste momento, está em vigor no website a campanha de Verão, que apresenta preços especiais para
umas férias ou uma escapadinha com família, amigos ou a dois, em todos os hotéis do Pestana Hotel
Group, para estadias até 21 de Setembro. APOSTA EM CONTEÚDOS PERSONALIZADOS O mesmo
cuidado é dado à estratégia de conteúdos do grupo. O site e as redes sociais das marcas hoteleiras são,
por norma, os canais mais usados para pesquisa de fotografias, logo, a gestão e a manutenção de um
repositório proprietário de imagens, bem como a melhoria contínua do modelo de produção de fotografia
(incluindo pré e pós-produção), são «prioridades claras». Por outro lado, a evolução de plataformas
como o YouTube e Instagram tornaram imperativo o investimento em formato vídeo. «O exemplo mais
recente foi a série comemorativa dos 80 anos da marca Pousadas de Portugal. As publicações nas redes
sociais destes vídeos tiveram duas vezes mais alcance que a publicação de fotografias», salienta João
Machado. Numa indústria onde «o processo de criação é demorado e não linear, importa ter conteúdo
(copy, imagem e vídeo) para as várias fases do funil: descoberta (experiências ou tipos de viagem),
consideração (destinos) e conversão (hotéis)», salienta o membro da Comissão Executiva do Pestana
Hotel Group. O marketing de influência assume uma importância crescente na estratégia do grupo.
Porém, João Machado destaca também a importância do user generated content para o negócio do
grupo, frisando mesmo que «os nossos melhores fotógrafos são os nossos clientes». De resto, a grande
aposta do Pestana Hotel Group é a personalização de conteúdos. Os clientes que já fazem parte da base
de dados do grupo são segmentados através de tecnologia, que garante que «recebem o conteúdo
relevante para a sua jornada e ligação com o grupo», o que «será a base para o crescimento sustentado
dos canais directos». E-mail marketing, SMS, push e advertising são as várias ferramentas que têm vindo
a ser utilizadas para personalizar a jornada do cliente através de comunicações automatizadas. Prestes a
celebrar 50 anos de actividade, o Pestana Hotel Group continuará a afinar a sua estratégia omnicanal
para garantir a melhor experiência de consumidor possível. Ou não fosse «a reputação da marca Pestana
construída em conjunto com os clientes que se hospedam connosco e que partilham a sua experiência»,
conforme refere João Machado. Este artigo faz parte do Caderno Especial “Turismo”, publicado na edição
de Agosto (n.º 313) da Marketeer. Ler Mais
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Condóminos defendem legislação para Alojamento Local mais
"conciliadora"
A Associação Nacional dos Profissionais de Administração de Condóminos (ANPAC)
defendeu hoje a necessidade de a nova legislação sobre Alojamento Local (AL) ter uma
natureza "mais conciliadora" e um "maior equilíbrio entre todas as partes interessadas".

A tomada de posição da ANPAC, em comunicado, surge na sequência da decisão proferida em 22 de
março pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que uniformiza a jurisprudência sobre a possibilidade de
coexistirem, num mesmo prédio, habitação permanente e habitação temporária para fins turísticos.

A decisão, na prática, implica a proibição de instalar alojamento temporário em frações autónomas
destinadas a habitação permanente num prédio de propriedade horizontal.

“Reconhecendo que possa ocorrer um conflito de interesses, não parece adequado que a resolução se
faça partindo da genérica afirmação da ilicitude da exploração de alojamento local em fração autónoma
destinada a ‘habitação’, devendo antes, ser resolvida a questão de forma mais consentânea e
proporcional, na falta de prévia e específica proibição desta atividade, em função da ponderação de
situações concretas e individualizadas, e mediante a subsequente invocação de um uso efetivo que
ponha em causa a integridade do imóvel ou os direitos de personalidade dos condóminos”, defende o
presidente da ANPAC, citado na nota.

Nesse sentido, Alexandre Mendes considera “fundamental reanalisar a questão na ótica dos diversos
interesses e em todas as suas dimensões, e esclarecer, por via de lei, se o alojamento local constitui ou
não um fim diverso de habitação”.

No entendimento da associação, a reavaliação vai permitir “estabelecer um regime conciliador” entre
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todas as partes interessadas, nomeadamente condóminos habitacionais e temporários, investidores e
comunidade local, procurando “um equilíbrio entre o direito de não perturbação dos condóminos e o
direito do proprietário à exploração do Alojamento Local”.

Assim, entre as propostas da ANPAC está a deliberação para incremento da comparticipação das frações
em regime de AL não estar sujeita à “não oposição dos condóminos” (prevista no art.º 1424º do Código
Civil), mas a uma deliberação de maioria dos presentes, desde que prevista na ordem de trabalhos.

Outra proposta é que a percentagem para a comparticipação extraordinária dos AL nos condomínios seja
fixada por lei (como os 30% já legalmente previstos), “podendo ser excedida quando devidamente
fundamentadas as despesas adicionais que o condomínio tenha de incorrer”.

“Na solução atual, é demasiado penoso para os condóminos terem de fundamentar e quantificar o
incómodo e utilização excecional das áreas comuns”, sublinha a ANPAC.

A ANPAC defende, igualmente, medidas como a proibição de instalação de cofres de chaves nas entradas
dos edifícios, por questões de segurança e estética, e que a placa “AL” seja afixada na própria porta da
fração.

É defendida ainda a criação da obrigatoriedade de uma caução para o incumprimento das regras de
utilização das partes comuns e a limitação do número de hóspedes em apartamento.

Já para o cancelamento do AL, a ANPAC defende que a maioria, não seria fixada em 50% do total do
prédio, mas pela simples maioria dos presentes, desde que o tema conste obrigatoriamente da ordem de
trabalhos da assembleia.

“Conclui-se que há uma necessidade extrema de regulamentação da atividade do AL, que harmonize as
desvantagens e os benefícios, sem esquecer os direitos adquiridos, o impacto no setor imobiliário, no
turismo, na economia familiar e no desenvolvimento económico do país”, lê-se ainda na nota.

Na sexta-feira, o parlamento chumbou uma proposta do Bloco de Esquerda (BE) que pretendia proteger
o direito à habitação e outra da Iniciativa Liberal (IL) para clarificar o regime jurídico de exploração de
alojamentos locais.

Votaram a favor da proposta bloquista o BE e o Livre, contra estiveram PS, PSD, Chega e IL, e
abstiveram-se o PCP e o PAN.

Já a proposta da IL teve os votos favoráveis do Chega e dos liberais, mas votaram contra o PS, o PSD,
o PCP, o BE e o Livre, enquanto o PAN se absteve.
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Municípios dos Açores recebem mais de um milhão de euros do
IVA turístico em 2023 - TNEWS
TNEWS Destinos

Em declarações aos jornalistas após uma reunião com o presidente do Governo Regional a propósito da
elaboração das antepropostas de Plano e Orçamento para 2023, José António Soares considerou a
transferência do denominado IVA do turismo “positiva, uma vez que irá permitir receber 1,1 milhões de
euros a distribuir por todos os municípios”.

O presidente da AMRAA foi recebido na segunda-feira, em Ponta Delgada, pelo presidente do Governo
dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), o social-democrata José Manuel Bolieiro, tendo em vista o Plano e
Orçamento para 2023, que devem ser discutidos em novembro na Assembleia Regional.

Em maio, o presidente do Governo Regional referiu ia propor a “participação do poder local dos Açores
nas receitas do chamado IVA turístico”, por via do parlamento, uma solução que “permite passar essa
receita turística como receita para o poder local”.

Segundo informação disponibilizada pelo executivo, o Governo Regional pretendia afetar aos municípios
“um valor fixo, anual, de 7,5% da receita total do IVA cobrado na região, nos setores do alojamento,
restauração, comunicações, eletricidade, água e gás”.

Na ocasião, Bolieiro indicou que a transferência ia representar um “valor superior a 1,2 milhões de euros”
para as autarquias. “[Vamos] assegurar um pagamento retroativo, cerca de um 1,1 milhões relativo às
receitas de 2020 e 2021. Também com uma negociação, como fizemos com a taxa variável do IRS,
para pagar esses retroativos, mas depois, a partir do Orçamento do Estado e com a receita relativa a
2022, passa a ser uma transferência direta para os municípios”, acrescentou.

José António Soares reiterou a necessidade de as autarquias beneficiarem de 160 milhões de euros no
âmbito do novo quadro comunitário de apoio 2030.

O dirigente da AMRAA pretende ver potenciados os contratos técnicos de cooperação com o poder local
que “venham a surgir no futuro”.
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O autarca reconhece que se “vivem alguns momentos de instabilidade” devido ao conflito na Ucrânia e à
inflação, pretendendo a AMRAA pretende ser um “parceiro de estabilidade dos Açores” neste cenário.

O Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) depende do apoio dos partidos que integram o executivo e
daqueles com quem tem acordos de incidência parlamentar (IL, Chega e deputado independente) para
ter maioria absoluta na Assembleia Legislativa Regional.

18/18


