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Turismo vai ter verbas extra de 25 milhões de euros para
promoção em 2023
Acordo assinado em sede de Concertação Social trouxe alguns sinais positivos para as
empresas turísticas, em particular no reforço do programa Apoiar, segundo destaca
Francisco Calheiros, presidente da CTP

A longa maratona negocial que resultou no acordo sobre rendimento, salários e competitividade,
assinado entre o Governo e os parceiros sociais em sede de Concertação Social (com a CGTP de fora),
trouxe alguns benefícios que dão sinais de “esperança” às empresas de turismo, sector que viu
asseguradas neste pacote verbas extra para promoção que totalizam 25 milhões de euros, segundo
adianta Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP).

“Estivemos muito envolvidos no acordo de rendimentos e competitividade, conseguiu-se aspetos
positivos para as empresas em geral, e para as de turismo em particular, nomeadamente com o
programa Apoiar, a par de um grande reforço das verbas de promoção”, salientou Francisco Calheiros.

Uma das ‘principais vitórias’ para as empresas do sector destacada pelo presidente da confederação do
turismo é a continuação do programa Apoiar, criado pelo Governo durante a pandemia com o fim de
aliviar a tesouraria das empresas através da atribuição de subsídios a fundo perdido dependentes das
quebras de faturação. Não está detalhada a forma como irá decorrer a atribuição de apoios no âmbito
do programa Apoiar, que no atual contexto visa sobretudo mitigar o aumento de custos.

Outros aspetos positivos para as empresas destacados pelo presidente da confederação do turismo são
o aumento do fim do prazo para reportes fiscais, “uma vez que as empresas perderam dinheiro em
2020 e 2021”, a baixa nas tributações autónomas ou a medida para micro-empresas - “e há muitas no
país” - que dá maior lastro para beneficiar de taxa reduzida de IRC, cujo limite passa de 25 mil euros
para 50 mil euros.

“Este acordo é só um princípio, e é para implementar em toda a legiislatura, até 2026”, faz notar
Francisco Calheiros.
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O acordo assinado em sede de Concertação Social vem estabelecer um salário mínimo nacional de 760
euros em 2023 (além do acréscimo de 55 euros o acordo também inclui alterações para aumentar o
rendimento disponível), que se eleva a 810 euros em 2024, a 855 em 2025, e atingindo 900 euros em
2026, no final da legislatura. Também aponta para aumentos anuais dos salários de 5,1% no próximo
ano, de 4,8% em 2024, de 4,7% em 2025 e de 4,6% em 2026.

Estes aumentos salariais previstos a partir do próximo ano não chegarão para resolver o problema da
escassez de trabalhadores no turismo, segundo o presidente da CTP - que frisa que “a falta de pessoal
não existe só no turismo mas na economia em geral, e sente-se em toda a Europa”.

“Quem der palpites sobre como irá correr o turismo em 2023 está a arriscar. A única certeza que temos
para o próximo ano é a incerteza”, frisa Francisco Calheiros, presidente da CTP

O foco de imediato deverá estar nos acordos destinados a trazer trabalhadores da Comunidade de
Países de Lingua Portuguesa (CPLP), segundo defende Calheiros. “Não vejo solução no curto prazo para
a falta de pessoal que não seja a imigração”, sublinha.

Em relação ao Orçamento do Estado para 2023, o mais importante para o sector é o que irá resultar do
debate na especialidade, segundo frisa o presidente da CTP.

“Neste momento, seja com o OE ou não, o aviso à navegação é o seguinte: a única certeza que temos
é a incerteza”, enfatiza Francisco Calheiros.

No caso do turismo, “não sei se 2023 vai ser um ano bom ou mau, estamos em outubro e não há
condições para predizer, devido a fatores que não controlamos”, considera.

“Quem der palpites sobre como irá correr o turismo em 2023 está a arriscar, sem qualquer base
científica. A única certeza que temos é a incerteza”, reitera Calheiros, frisando que “as reservas são cada
vez mais feitas à última hora, e ninguém faz ideia sobre como vai correr o verão de 2023”.

No “cenário extremo de a guerra se prolongar ad aeternum, sabemos que temos três principais
mercados: o interno, o inglês e o alemão, no caso do mercado interno não há poder de compra para
turismo, no mercado britânico a economia não está no seu melhor, e o alemão trava logo sempre que
há problemas. E se continuarem as greves, as taxas de juro e a inflação continuarem a subir, não há
medidas que possam mitigar isto”, aponta.

A única certeza é que “podemos afirmar que o ano de 2022 foi bom, recuperámos mais depressa do que
se esperava, e o turismo vai ter no final do ano um peso fundamental na balança de serviços”, destaca o
presidente da CTP, lembrando que se previa “que o turismo só em 2023 ou 2024 recuperasse a níveis
de 2019, o que já conseguimos este ano, em que as receitas deverão atingir 20 mil milhões de euros,
acima dos 19 mil milhões de euros em 2019, deverá libertar 15 mil milhões de euros na balança
comercial do turismo, o que irá ajudar as contas do país”.
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SÁBADO
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PÁGINA • 121

PROGRAMA • GPS CSTUDIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 45520

REACH: 31900

N2 Mais do que Uma Estrada: De Loulé a Faro
Loulé, um sem-número de razões para a visitar | São Brás de Alportel, entre a serra e o
mar | Faro, o destino final da rota da Nacional 2
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JORNAL DO ALGARVE
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TIPO • EPAPER
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FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

AMAL defende valor único para a taxa turística municipal
António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) defendeu
esta semana a aplicação, a partir do próximo ano, de uma taxa turística municipal “com
um valor que seja comum” para toda a região.
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JORNAL DE NOTÍCIAS
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Taxa turística municipal igual em todo o Algarve
PROPOSTA
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CORREIO DA MANHÃ

12/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4
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REACH: 66000

Taxa no Algarve
O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, António Pina, defendeu ontem a
aplicação, a partir do próximo ano, de uma taxa turística municipal
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A VOZ DO @LGARVE
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Taxa turística municipal deve ter valor comum a todo o Algarve -
AMAL
O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Pina, defendeu
ontem a aplicação, a partir de 2023, de uma taxa turística municipal «com um valor que
seja comum» a toda a região.

“Em 2019 foi decidido avançar com a aplicação da taxa turística, acabando essa intenção por ter sido
suspensa por causa da pandemia [de covid-19], mas consideramos que está na altura de voltar à sua
aplicação, com um valor comum a todos”, disse à Lusa o também presidente da Câmara de Olhão.

De acordo com António Pina, a cobrança de uma taxa turística na região – que já é aplicada nos
concelhos de Faro e Vila Real de Santo António -, voltou a estar “em cima da mesa”, no entanto, “só
será aplicada depois de conversações com os todos os parceiros do setor do turismo”.

“Vamos primeiro conversar com os parceiros do turismo, mas o intuito é fazer a sua aplicação com o
mesmo valor para todos os municípios”, sublinhou, acrescentando, no entanto, não haver unanimidade
entre os municípios algarvios, nomeadamente por parte da Câmara de Silves, cujo executivo “se opõe à
sua cobrança”.

“A decisão não é da AMAL, é de cada um dos municípios. A AMAL tenta apenas consensualizar os
critérios da sua aplicação, mas se houver municípios que entendam não aplicar a taxa, não a aplicam”,
notou o presidente do organismo que integra os 16 municípios do Algarve.

Segundo António Pina, a cobrança da taxa municipal por cada dormida nos estabelecimentos turísticos
dos concelhos pode dar origem a “algumas medidas conjuntas que estão a ser equacionadas pelos
municípios e aplicadas no Algarve”.

“Equacionamos a criação de um fundo regional que possa servir para a promoção da região, bem como
o reabastecimento das praias com areais ou mesmo questões relacionadas com a Proteção Civil”,
realçou.

O autarca disse ainda que o valor “não foi ainda definido”, mas defende que “dois euros seria um valor
justo, à semelhança do que acontece no município de Lisboa”.

“O assunto continua a ser discutido e, na minha opinião, deveria existir um valor unânime a aplicar já no
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próximo ano”, concluiu António Pina.

Em declarações à Lusa, a presidente da Câmara de Portimão, um dos concelhos mais turísticos do
Algarve, disse que tenciona avançar com a implementação da taxa e mostrou-se “plenamente de
acordo” com um valor de dois euros por pessoa e por dormida.

“É uma falácia dizer que com o pagamento da taxa virão menos turistas”, referiu Isilda Gomes.

Atualmente, Faro e Vila Real de Santo António são os únicos concelhos no Algarve onde está a ser
cobrada uma taxa turística, sendo que Vila Real de Santo António foi o primeiro concelho na região a
avançar com a taxa, em 2019.

Em Faro, a taxa foi implementada em março de 2020, mas suspensa logo no mês seguinte, devido à
pandemia de covid-19, tendo sido retomada em março de 2022.

Com um valor de 1,5 euros por noite e por cada hóspede – embora haja exceções -, a taxa turística em
Faro é cobrada de março a outubro, apenas nos primeiros sete dias de estadia.

A taxa turística é um valor definido e aprovado pelos executivos autárquicos e ratificado pelas
assembleias municipais, aplicada por pernoita aos hóspedes dos alojamentos e empreendimentos
turísticos, com um limite de noites.

Contudo, existem isenções do pagamento atribuídas pelas autarquias e que se aplicam a crianças até aos
12 anos e pessoas com grau de incapacidade igual ou superior a 60%.

Por: Lusa

10/25



BARLAVENTO
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Aljezur prepara-se para acolher o certame Algarve + Sustentável
Trata-se do maior evento de turismo de natureza e sustentabilidade da região

11/25



12/25



JORNAL I
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AVE: € 1900
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Aeroporto. António Costa pede decisão “blindada”
PM pede tuna decisão que seja tomada para poder ser executada seja qual for o
Governo.
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JORNAL I
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AVE: € 1900

REACH: 14000

Tap. Sindicatos ameaçam avançar com greve nas próximas
semanas
Sindicatos ouvidos no Parlamento falam em falta de transparência e descontentamento
dos trabalhadores.
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PÚBLICO
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Sindicatos da TAP criticam mais a gestão do que a privatização
T rabalhadores foram ouvidos na AR. Estado coloca mais dez milhões na holding e elimina
pequenos accionistas em Novembro
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JORNAL ECONÓMICO
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AVE: € 7600

REACH: 10000

Estado terá mais 3.538 milhões de euros de despesa fiscal
O IVA é o imposto que mais contribui para o aumento da despesa fiscal do Estado no
período de 2020 a 2023
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JORNAL ECONÓMICO
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AVE: € 5030
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PPP entre o Estado e a ANA rende 2,8 mil milhões até 2063
Parcerias Público-Privadas rodoviárias e na Saúde já custaram ao Estado mais de 12 mil
milhões de euros desde 2011. Mas em 2024 a ANA começa a pagar uma percentagem das
receitas brutas. E é sempre a somar até 2063.
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PÚBLICO
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FAV: 6

AVE: € 3715

REACH: 15000

Turismo: Madeira mantém tendência de crescimento
A hotelaria concentrou 77,1% das dormidas (806,0 mil), de julho de 2022, crescendo
63,9% em termos homólogos
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NOVA GENTE
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REACH: 49700

"O Melhor Destino Turístico da Europa"
É a quinta vez em seis anos que Portugal ganha a distinção que resulta do voto de
milhares de profissionais da área do turismo, provenientes dos diferentes cantos do
Mundo.
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