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Portugal lança visto para “nómadas digitais” a 30 de Outubro
Visto de estada temporária e autorização de residência para trabalhadores remotos pode
ser pedido a partir do final deste mês
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Turismo de Portugal e Universidade Aberta colaboram para a
excelência do ensino à distância - TNEWS
TNEWS Formação

Operacionalizada pela rede de Escolas do Turismo de Portugal, esta parceria centra-se em três grandes
objetivos. Em primeiro lugar, qualificar toda a equipa de Formadores e Técnicos de Formação da rede de
Escolas do Turismo de Portugal em metodologias e suportes de educação a distância, com especial
enfoque no e-learning. Segundo comunicado de imprensa, pretende-se capacitar cerca de 500
formadores até 2025, tendo-se já realizado a primeira ação, onde foram certificados os primeiros 50
formadores.

“Certificados como ‘e-formadores’, constituirão uma equipa altamente qualificada da rede de Escolas do
Turismo de Portugal, enriquecendo a oferta formativa disponibilizada na Academia Digital do Turismo de
Portugal, já a partir de novembro”, explica o comunicado.

A colaboração prevista permitirá também desenvolver novos projetos de formação à distância, com
especial enfoque nos suportes de e-learning, com o objetivo de disseminar esta modalidade de formação
no setor do turismo. Neste sentido, o Programa Upgrade passará a ser disponibilizado também em
regime de e-learning (além do regime online síncrono) e existirá a possibilidade de atribuir aos
participantes uma dupla certificação, do Turismo de Portugal e da Universidade Aberta.

Por último, o protocolo em questão permitirá desenvolver outras iniciativas conjuntas que criem ofertas
inovadoras para o setor do turismo, com dupla certificação, do ensino superior e do Turismo de Portugal.

O projeto IMPULSO2025 tem como objetivo principal reforçar e diversificar a formação pós-secundária e
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de nível superior, garantindo a reconversão e atualização de competências. “Nessa medida, serão
desenvolvidas soluções de qualificação flexíveis, de qualidade e capazes de dar resposta à transformação
dos mercados de trabalho e aos novos requisitos da empregabilidade, reforçando a articulação na busca
de soluções conjuntas que permitam potenciar, quer a relevância das competências adquiridas e o
sucesso dos diplomados no mercado de trabalho, quer novos arranjos colaborativos orientados pelo
conhecimento científico”.

3/24



CORREIO DE LAGOS

13/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

Arte e caminhada regressam a Barão de São João
A aldeia de Barão de São João, no concelho de Lagos, volta a receber caminhantes e
apreciadores de arte de 4 a 6 de Novembro. Um programa bem diversificado para chegar
a um vasto público.

Numa organização conjunta da Câmara Municipal de Lagos e da Associação Almargem que conta, mais
uma vez, com a parceria da comunidade artística local, regressa a 5ª edição do “Barão de São João –
Walk & Art Fest” tendo como sede o Centro Cultural de Barão de São João.

Tal como nas edições passadas, voltará a estar patente durante os dias do evento uma exposição
colectiva de 17 obras de 16 artistas. Os participantes vão ter a oportunidade de fazer um percurso de
cerca de 4 km, com ponto de partida no Centro Cultural de Barão de São João, que percorre caminhos
dentro do perímetro florestal mas também pelas ruas da bonita e singular aldeia.

O programa conta com um total de 84 actividades divididas pelos 3 dias de evento: 42 caminhadas, 4
percursos de BTT, 14 actividades para crianças, 11 actividades de bem-estar e 10 workshops.

Todas as actividades voltam a ser gratuitas mas sujeitas a inscrição.

Este ano o evento contará com um espaço novo no centro da aldeia onde vão decorrer muitas e
diversificadas actividades, o Barão ConVida: poesia, projecção do documentário "Viver do Quê - Histórias
de uma Vida de Trabalho no Feminino", mas também workshops de cianotipia, carimbos e actividades de
bem-estar como yoga e meditação.

Como já é habitual, sábado à noite haverá concerto, este ano com Gustavo Miranda e José Martin, os
“Vizinhos”, uma fusão afro latino-americana que promete uma noite repleta de animação e boa energia.

Para quem procura actividade física aliada à descoberta da natureza, são muitas as caminhadas
propostas, de diferentes distâncias e níveis de dificuldade, mas também de diversas temáticas e em
vários locais da freguesia.

Nesta edição há um leque grande de actividades dedicado aos mais novos com o objetivo de que as
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famílias possam usufruir deste evento. As actividades vão desde yoga, peddy paper, caça ao tesouro,
landart até a uma pequena caminhada para família.

O evento volta a contar com várias parcerias, como empresas de animação turística e entidades oficiais
que irão dinamizar muitas destas actividades.

O programa e as inscrições ficam disponíveis a partir de dia 13 de Outubro, às 10h00, através do
website do evento: www.walkartfest.pt. O festival pode também ser acompanhado através das suas
redes sociais, Instagram e do Facebook, @walkartfest.

Sobre o projeto: A iniciativa integra o calendário do evento Algarve Walking Season (AWS) onde se
incluem os outros dois festivais de caminhadas existentes na Região (Walking Festival Ameixial e o
Festival de Caminhadas de Alcoutim). O AWS é uma iniciativa coordenada pela Cooperativa QRER -
Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, apoiada pelo Turismo de
Portugal / Região de Turismo do Algarve.
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Lagos volta a acolher festival de artes e caminhada
O Walk & Art Fest regressa a Barão de São João, no município de Lagos, de 4 a 6 de
Novembro, com dezenas de caminhadas temáticas, peças de arte, workshops e
actividades para crianças.

O Walk & Art Fest regressa a Barão de São João, no município de Lagos, de 4 a 6 de Novembro, com
dezenas de caminhadas temáticas, peças de arte, workshops e actividades para crianças.

O festival que une o prazer das caminhadas na natureza à arte produzida pela comunidade artística local
está de volta a Barão de São João, no concelho de Lagos, para três dias repletos de passeios,
workshops, actividades de bem-estar e “um leque grande de actividades dedicado aos mais novos”.

Na quinta edição, o evento realiza-se entre 4 e 6 de Novembro e conta com um novo espaço no centro
da aldeia: o Barão ConVida vai acolher várias actividades incluídas no programa, divulgado esta quinta-
feira, como a projecção do documentário Viver do quê – Histórias de uma vida de trabalho no feminino,
produzido por Patrícia Leal e Vera Abreu; ou as sessões de palco aberto dedicadas à poesia e à música
(basta levar um poema ou um instrumento e juntar-se à partilha).

Quanto a caminhadas, há quase meia centena por onde escolher, com destaque para as caminhadas
nocturnas, desportivas ou de “energia poética”, os passeios temáticos dedicados às aves, à História ou à
natureza da freguesia; assim como os quatro percursos de BTT agendados.
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Tal como nas edições anteriores, um dos trilhos volta a exibir uma exposição colectiva composta por 17
obras de 16 artistas, num percurso de 4km que tanto entra “dentro do perímetro florestal” como segue
“pelas ruas da bonita e singular aldeia”, descreve a autarquia em comunicado.

A programação integra ainda dez workshops (cianotipia, carimbos, pintura mural, cozinha vegana, entre
outros) e 11 actividades de bem-estar, como sessões de tai chi, luohan qigong ou terapia florestal.
Destaque também para o concerto de sábado à noite, com a “fusão afro latino-americana” dos
“Vizinhos”, Gustavo Miranda e José Martin.

O festival, organizado pela autarquia de Lagos e pela Associação Almargem, em parceria com a
comunidade artística local, aposta este ano nas famílias, com “um leque grande de actividades dedicado
aos mais novos”, incluindo ioga, peddy paper, caça ao tesouro, ou uma pequena caminhada para miúdos
e graúdos.

Todas as actividades são gratuitas, mas é necessário fazer inscrição prévia.

O Walk & Art Fest faz parte do calendário do Algarve Walking Season, que integra outros dois festivais de
caminhadas da região: Walking Festival Ameixial e o Festival de Caminhadas de Alcoutim.
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Municípios vão poupar: luzes de Natal sim mas em horário
reduzido
A maioria das câmaras só vai ligar as luzes de Natal entre as 18h e a meia-noite. Mas a
grande poupança está noutra sugestão do Governo: a tecnologia LED
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UE alivia regras das slots nos aeroportos até março de 2023
A ideia é que haja, após esta prorrogação temporária, um regresso gradual ao limiar
original de 80% de utilização das faixas horárias. Até março de 2023, o limiar fica em
75%.

Os Estados-membros da União Europeia (UE) acordaram esta quarta-feira uma prorrogação, até março
de 2023, da renúncia temporária às regras dos slots nos aeroportos, aliviadas durante a pandemia, com
uma obrigação de cumprimento de 75% em vez de 80%.

“Para assegurar uma abordagem gradual na incerteza envolvente, os Estados-membros concordaram
que um alívio geral das faixas horárias para 75% ainda se aplicaria durante a temporada de inverno [do
setor da aviação], que se prolonga até 25 de março de 2023 e, em caso de necessidade urgente
decorrente de uma crise epidemiológica ou da guerra da Ucrânia, a Comissão terá poderes para
modificar essa regra”, anuncia o Conselho da UE em comunicado.

Assim, para “assegurar que a UE responde adequadamente à situação atual no domínio dos transportes
aéreos, os Estados-membros chegaram a um acordo sobre a derrogação dos requisitos de utilização
das faixas horárias nos aeroportos da UE”, aponta a estrutura, aludindo às regras europeias que
normalmente obrigam as companhias aéreas a utilizarem 80% das faixas horárias de aterragem e
descolagem (slots), após alívio durante a pandemia.

A ideia é que haja, após esta prorrogação temporária, um regresso gradual ao limiar original de 80% de
utilização das faixas horárias, com as transportadoras aéreas a beneficiarem porém de uma não
utilização justificada de slots por questões como consequências negativas das medidas relacionadas com
a covid-19 ou do impacto da guerra da Ucrânia.

“No que diz respeito à próxima temporada de inverno [do setor da aviação], que começa no final de
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outubro, os Estados-membros concordaram que o atual elevado grau de incerteza devido à inflação,
crises energéticas, um possível regresso de vagas de covid-19 e medidas relacionadas, bem como a
evolução da guerra, devem ser tidas em conta”, razão pela qual esse regresso à fasquia dos 80% só
acontecerá após março de 2023, adianta o Conselho da UE.

Atualmente, está a ser aplicada uma obrigação de as transportadoras aéreas usarem pelo menos 64%
dos seus slots, que agora será reforçada para 75% devido ao aumento da procura este verão. O acordo
alcançado entre os Estados-membros tem agora de ser agora adotado pelo Conselho da UE, no
seguimento da posição do Parlamento Europeu já validada na semana passada, tendo em vista a adoção
urgente do novo regulamento na próxima semana.

Em meados de julho passado, a Comissão Europeia propôs retomar as regras europeias que obrigam as
companhias aéreas a utilizarem 80% dos slots, após alívio durante a pandemia, embora defendendo
exceções em situações como a guerra, que deverão durar até 2024, altura em que se estima que o
tráfego aéreo tenha atingido a recuperação total.

As regras da UE relativas aos slots ditam que as companhias aéreas tenham de utilizar pelo menos 80%
das suas faixas horárias de descolagem e aterragem de modo a mantê-las na temporada seguinte.
Porém, devido à pandemia de covid-19 e às restrições adotadas para conter os surtos, tal obrigação foi
suspensa e, depois, retomada de forma mais aliviada para evitar também os chamados ‘voos fantasma’,
operados pelas empresas apenas para estas não perderem os seus slots aéreos.
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Aeroporto de Lisboa faz 80 anos e irá para obras para chegar aos
90
Apesar de manter só uma pista, sofreu remodelações. Foi palco de grandes momentos,
que se cruzam com história da TAP e do país
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Governo acredita que TAP não sobreviverá sozinha
Privatização pode ser única maneira de viabilizar a TAP, disse o ministro
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TAP. Integração num grande grupo pode “assegurar viabilidade”
Pedro Nuno Santos defendeu o futuro da TAP no Parlamento
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Moscovo ameaça com guerra mundial depois de condenação
internacional
ONU condena anexação, assembleia parlamentar do Conselho da Europa declara o
regime russo "terrorista". Chefe da diplomacia europeia adverte: se a Rússia quebrar
tabu nuclear as tropas russas serão aniquiladas.

A pretensa anexação de mais quatro regiões da Ucrânia pela Rússia recebeu uma mensagem clara de
condenação aos olhos do mundo. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, ao lado de Moscovo só
votaram quatro países. Já na quinta-feira, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, órgão que
reúne representantes de 46 países, declarou a Rússia um "estado terrorista". Perante mais estes sinais
de isolamento do regime de Vladimir Putin - embora o próprio tenha mantido um dia repleto de
encontros com outros líderes no Cazaquistão -, um alto funcionário ameaçou disseminar o conflito para
a escala global.

Para o secretário adjunto do Conselho de Segurança da Federação Russa, Alexander Venediktov, a
adesão da Ucrânia na NATO é o caminho para um conflito que arrastará o mundo inteiro. "Kiev está bem
ciente de que tal passo significaria uma escalada garantida para uma Terceira Guerra Mundial", disse
Venediktov à agência TASS. Venediktov também reiterou a noção russa de que, ao ajudar a Ucrânia, o
Ocidente "é uma parte direta no conflito".

À ameaça russa, o Ocidente respondeu com palavras e atos. Na reunião de ministros da Defesa da
NATO, ao pedido de ajuda do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para proteger os céus do seu
país, foi anunciado que a Espanha irá enviar quatro lançadores de mísseis Hawk e uma bateria de mísseis
antiaéreos Aspide e o secretário-geral Jens Stoltenberg prometeu o envio para Kiev de equipamentos
antidrone na ordem das centenas. Ao mesmo tempo, 15 países europeus (Portugal excluído)
associaram-se a um projeto para a compra conjunta de sistemas de defesa antiaérea. Quanto às
palavras, o chefe da diplomacia da UE foi contundente e o presidente francês foi controverso. Josep
Borrell advertiu que o uso de armas nucleares por Moscovo levaria em resposta à "aniquilação do
exército russo".
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Já Emmanuel Macron respondeu no Twitter à ameaça russa e disse não querer uma guerra mundial.
Numa entrevista à France 2, foi mais explícito e disse que o arsenal nuclear francês não será usado
devido à guerra na Ucrânia. Vários especialistas criticaram esta admissão, uma vez que faz parte da
estratégia de dissuasão uma certa ambiguidade.

As declarações do dirigente russo acontecem duas semanas depois de Zelensky ter respondido à
cerimónia de anexação das regiões de Kherson, Zaporíjia, Lugansk e Donetsk com o anúncio da
candidatura de adesão à aliança atlântica. E dão-se no momento "de mais grave intensificação desde a
invasão", como afirmou Stoltenberg. Depois do ataque em larga escala na segunda-feira, os
bombardeamentos russos às cidades ucranianas prosseguiram e só na quarta-feira mataram mais 17
civis. Na quinta-feira foram atingidas 40 localidades, com Lviv, Mikolaiv, Nikopol e Kupiansk à cabeça.

Em sentido oposto, as autoridades russas acusaram a Ucrânia de atingir um edifício residencial em
Belgorod. Mikhailo Podolyak, conselheiro de Zelensky, disse que o míssil foi disparado pelos russos para
atingir Kharkiv, mas que acabou por cair naquela cidade a 40 quilómetros da Ucrânia. No sul, o avanço
dos ucranianos em Kherson levou o governador instalado por Moscovo a pedir ao Kremlin para ajudar a
retirar civis - presume-se que os colaboracionistas e russos a viver no território ocupado. O vice-
primeiro-ministro Marat Khusnullin ofereceu "alojamento gratuito" a todos os que queiram sair de
Kherson e instalarem-se na Rússia.

Na quarta-feira a comunidade internacional contornou as limitações do Conselho de Segurança da ONU -
órgão onde a Rússia tem assento permanente - e na Assembleia Geral o projeto de resolução que
condena a anexação de territórios ucranianos recebeu a aprovação de 143 países, a abstenção de 35 e
dez não registaram o voto. Contra a resolução, ao lado de Putin, apenas a Bielorrússia de Lukashenko, a
Síria de Assad, a Coreia do Norte de Jong-un e a Nicarágua de Ortega.

Noutro foro internacional, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em Estrasburgo, a
resolução da autoria da Estónia, na qual se declara a Rússia como um "estado terrorista", foi aprovada
por unanimidade. Para evitar a expulsão do Conselho da Europa, Moscovo retirou-se da organização em
março. Zelensky, que se dirigiu aos parlamentares do Conselho da Europa, pediu a criação de um tribunal
especial para os crimes de guerra russos, enquanto em Haia o procurador do Tribunal Penal Internacional
defendeu a legalidade da extradição de prisioneiros russos suspeitos de crimes de guerra para o TPI.

O isolamento russo foi de alguma forma contrariado com a viagem de Putin a Astana, onde participou na
Conferência de Interação e Medidas de Confiança na Ásia (CICA), organização fundada pelo Cazaquistão
e na qual participam 27 países asiáticos. O líder russo encontrou-se com o emir do Qatar, o líder da
Autoridade Palestiniana e o presidente da Turquia.

cesar.avo@dn.pt
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Valença com filas de trânsito com mais de 5km
Dia da Hispanidade atraiu milhares de turistas espanhóis.

A fortaleza de Valença recebeu, quarta-feira, Dia da Hispanidade, "entre 15 e 16 mil visitantes" e as filas
de trânsito desde a saída da cidade para a autoestrada entre Tui e Vigo superaram os cinco quilómetros.

"A meio da manhã, do dia 12 de outubro, as filas de carros na A55, que liga Vigo a Tui, superaram os
cinco quilómetros, desde a saída para Valença. Os fluxos de visitantes foram intensos em toda a área
urbana, sobretudo na fortaleza e no recinto do Campo da Feira. Só na Fortaleza aponta-se entre as 15 e
as 16 mil pessoas a entrarem durante o dia", afirmou hoje à agência Lusa, o presidente da câmara, José
Manuel Carpinteira.

Segundo o autarca socialista, "a restauração foi um dos setores que mais sentiu a pressão dos
visitantes, com filas para almoçar desde as 12:00 até às 16:00".

Na quarta-feira, comemorou-se, em Espanha, o Dia da Hispanidade e Valença recebeu "uma das maiores
enchentes de visitantes do ano".

"É com júbilo que vemos a dinâmica e atratividade do nosso comércio, restauração e turismo a
afirmarem-se, cada vez mais, junto de novos públicos e a atraírem um número crescente de visitantes e
turistas", afirmou Carpinteira.

O Dia da Hispanidade, festa nacional de Espanha, coincidiu com a feira semana de Valença e as boas
temperaturas que se têm feito sentir proporcionaram "uma enchente histórica".

"Olho para trás, para os anos de pandemia, para a longa travessia, espera e angústia dos empresários
valencianos e vejo, hoje, resiliência, competência, competitividade e atratividade em vencer as
adversidades, em reinventarem-se, adaptarem-se e reposicionar a oferta de comércio, de turismo e de
serviços de Valença no melhor que se oferece na Península Ibérica", frisou o autarca socialista.

Este ano, o Dia da Hispanidade celebrou os 530 anos da chegada de Cristóvão Colombo à América, a 12
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de outubro de 1492.

Também na quarta-feira, a cidade de Tui, que com Valença forma a primeira eurocidade entre o Alto
Minho e a Galiza, comemorou a Festividade Virgem do Pilar.

José Manuel Carpinteira garantiu que a autarquia "está atenta a esta realidade e, por isso mesmo,
candidatou-se, conjuntamente com a Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL), ao projeto dos
Bairros Digitais".

"Queremos preparar e posicionar a nossa oferta para as novas tendências de consumo, focados e
preparados para os desafios do futuro", realçou.

Os projetos dos bairros comerciais digitais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) visam fomentar a
coesão territorial e destinam-se a autarquias, empresas municipais e associações locais.

Os bairros comerciais digitais "são definidos como espaços urbanos contíguos, delimitados
geograficamente, com elevada densidade de estabelecimentos de comércio e de prestação de serviços,
incluindo HORECA [hotelaria, restauração e cafés], com uma estratégia comum de gestão suportada
num ambiente tecnológico avançado", pode ler-se no portal de perguntas frequentes disponível no 'site'
do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação.

A centralização do processo em Lisboa já gerou críticas de comunidades intermunicipais a Norte.

Com dotação de 52,5 milhões de euros visando a criação de 50 estabelecimentos a nível nacional, o
projeto enquadra-se na Componente 16 - Empresas 4.0 integrada na dimensão da Transição Digital do
PRR.

Além das várias características tecnológicas, de digitalização e de dinamização económica inerentes ao
projeto, os bairros comerciais digitais procuram também enquadrar "o vetor da proximidade e da coesão
territorial, promovendo a valorização da evidência física e da requalificação dos espaços".

Os beneficiários deste projeto, cujo prazo para submeter candidaturas terminou no dia 30 de abril, são
autarquias locais, associações empresariais e associações de desenvolvimento local, empresas
municipais ou consórcios entre este tipo de entidades.
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NOTÍCIAS AO MINUTO

13/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

SpaceX. Milionário de 82 anos garante (segunda) ida ao Espaço
Dennis T ito é conhecido por ser o primeiro astronauta comercial a ir até à Estação
Espacial Internacional.

O multimilionário Dennis Tito, conhecido por ser o primeiro a ir astronauta comercial a visitar a Estação
Espacial Internacional (em 2001), comprou mais um bilhete para ir até ao Espaço - desta vez com a
SpaceX e numa missão que levará a aeronave Starship a dar uma volta à Lua.

Dennis Tito, de 82 anos, far-se-á acompanhar da mulher Akiko, e de mais dez pessoas que embarcarão
nesta missão comercial da SpaceX que, de momento, ainda não tem data de lançamento prevista.

Sabe-se apenas que a viagem demorará cerca de uma semana e que, no seu ponto mais próximo, os
turistas espaciais estarão a apenas 200km de distância da superfície lunar.

Como conta o site Ars Technica, o casal Tito já completou os devidos testes físicos e cognitivos e
receberam a aprovação da SpaceX para embarcar nesta viagem… Assim que a Starship esteja pronta
para realizar a missão.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

14/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • MERCADOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2960

REACH: 3700

País pobre armado em rico!
Por: Carlos Bastardo
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