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REACH: 15000

Aeroporto de Lisboa com um máximo de mais voos à noite
Mudanças na gestão do tráfego aéreo entre 18 de Outubro e 28 de Novembro levaram à
autorização de mais 424 voos nocturnos
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Aeroportos ainda aquém de 2019 | UE prepara solução de último
recurso
Transportes | Gás Natural
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Passageiros nos aeroportos sobem 63% em agosto mas ainda
aquém de 2019
Os dados aumentaram face ao mês de julho mas estão ainda longe de atingir os números
de 2019, melhor ano turístico nacional e antes da pandemia, ficando 1,9% desses
valores.

Os aeroportos nacionais movimentaram 6,3 milhões de passageiros, um aumento de 63,1% face ao
mesmo mês de 2021, mas ainda 1,9% abaixo comparativamente a agosto de 2019, segundo dados do
INE, esta segunda-feira divulgados.

Em agosto de 2022, nos aeroportos nacionais movimentaram-se 6,3 milhões de passageiros e 19,1 mil
toneladas de carga e correio, correspondendo a variações homólogas de +63,1% e +18,6%,
respetivamente (+122,5% e +20% em julho, pela mesma ordem)”, concluiu o Instituto Nacional de
Estatística (INE), nas estatísticas rápidas do transporte aéreo relativas a agosto.

Já comparativamente a agosto de 2019, o melhor ano turístico nacional e antes da pandemia que afetou
de forma severa a aviação, o movimento de passageiros diminuiu 1,9% e o movimento de carga e
correio aumentou 12,5% (-1,5% e +7,6% no mês anterior, respetivamente).

No mês em análise, registou-se o desembarque médio diário de 99.400 passageiros nos aeroportos
nacionais, que comparam com 104.300 no mês anterior, aproximando-se do valor observado em
agosto de 2019 (101.300).

Entre janeiro e agosto de 2022, o número de passageiros movimentados aumentou 203,3%, em
comparação com o período homólogo de 2021, mas diminuiu 9,3% face ao mesmo período de 2019.
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Inflação retira 65 euros de poder de compra ao salário mínimo
Os portugueses que recebem o salário mínimo têm atualmente menos 65 euros de poder
de compra do que há um ano devido à inflação, que em setembro foi de 9,3%, revelam
dados hoje divulgados pela Pordata.

Os portugueses que recebem o salário mínimo têm atualmente menos 65 euros de poder de compra do
que há um ano devido à inflação, que em setembro foi de 9,3%, revelam dados hoje divulgados pela
Pordata. Números publicados pela base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos
para assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que se assinala hoje, revelam que o
impacto da inflação — que atingiu em setembro dados que já não se viam desde 1992 — faz baixar o
poder de compra de quem recebe o salário mínimo de 705 euros para 639.

Já as pessoas que recebem pensões mínimas de velhice e invalidez (278,05 euros) ficam na prática com
252 euros devido à inflação, menos 25,9 euros de poder de compra do que há um ano.

O estudo da Pordata alerta que já em 2020, primeiro ano da pandemia, o número de pessoas em risco
de pobreza ou exclusão social, que vinha a descer desde 2014, aumentou 12,5%, o que fez Portugal
passar do 13.º para o 8.º lugar dos países com mais população em risco de pobreza entre os 27 da
União Europeia.

Entre 2019 e 2020, Portugal piorou a sua posição noutros dois indicadores relativos à pobreza: a taxa
de risco de pobreza (passou de 12.º para 10.º) e a desigualdade na distribuição do rendimento (do 10.º
para o 8.º). Mas foi no indicador relativo às condições de alojamento que Portugal ficou pior: Foi o 2.º
país dos 27 com mais pessoas a viver em alojamentos com más condições (25%) em 2020 e no ano
seguinte foi o 5.º país com mais população incapaz de aquecer convenientemente a habitação (16%).
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Ainda assim, Portugal está mais bem posicionado no que diz respeito à situação alimentar, tendo sido,
em 2021, o 2.º país dos 27 em que mais pessoas pobres conseguiam assegurar uma refeição de carne,
peixe ou equivalente vegetariano de 2 em 2 dias (são 6% os que não o conseguem fazer).

Em Portugal, o valor abaixo do qual alguém é considerado pobre situava-se, em 2020, nos 6.653Euro
anuais, o que equivale a 554Euro mensais (em 12 meses). Quase 40% dos agregados familiares com
declaração de IRS em 2020 auferiam apenas 833Euro mensais em 2020. Nesse ano aumentou também,
pela primeira vez desde 2015, o número de agregados familiares no escalão mínimo de IRS, ou seja, em
2020 o número de famílias que recebia 416Euro mensais subiu 8,6% face a 2019.

O desemprego médio anual, que estava em rota descendente desde 2014, subiu em 2020 um total de
22,5% face a 2019 e no ano seguinte a média anual de desempregados inscritos no Instituto de
Emprego e Formação Profissional (IEFP) não só não recuou como ainda aumentou 0,3% em relação a
2020. Ou seja, segundo a Pordata, em 2021, havia cerca de 23% mais desempregados inscritos do que
antes do início da pandemia em 2019.

Também o número de pessoas a receber o Rendimento Social de Inserção (RSI) aumentou 1,6% em
2021 face a 2020, para um total de 262 mil pessoas. Embora em 2020 tenha caído o número de
beneficiários, no ano passado este número aumentou para mais perto dos valores de 2019. Desde 2012
que o número de beneficiários do RSI apresentava uma tendência decrescente.
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Bilhete para ver o Papa na Jornada Mundial da Juventude custa
235 euros; Governo está confiante de que evento "vai ser um
sucesso"
Esta verba é destinada a assegurar o alojamento, a alimentação, os transportes nos
concelhos onde se realizam as atividades da jornada, bem como o seguro e o kit do
peregrino

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, manifestou-se convicto de que Portugal
“está preparado” para acolher a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 (JMJLisboa2023),
acrescentando que “vai ser um sucesso”.

Augusto Santos Silva, que participou esta segunda-feira em Fátima na abertura do Encontro Preparatório
Internacional da JMJ Lisboa 2023, que conta com mais de 300 delegados de mais de uma centena de
países, sublinhou a importância do acontecimento, “quer pela dimensão – espera-se mais de um milhão
de jovens – quer pela atualidade dos temas, quer por esta oportunidade de ouvirmos jovens falar sobre
diferentes dimensões de natureza espiritual (…), mas também de natureza pública e social”.

“Já manifestamos todo o nosso apoio à Jornada, e em particular às iniciativas no âmbito das JMJ que
estejam diretamente relacionadas com a participação e educação cívica dos jovens”, disse o presidente
do Parlamento, que reafirmou a disponibilidade de Portugal ser palco de iniciativas “de todas as religiões”.

“Nós valorizamos sempre todas as manifestações religiosas e valorizamos a influência cívica e social das
religiões. Estamos de braços abertos para acolher esta realização da Igreja católica como temos estado
de braços abertos para acolher outras manifestações de outras confissões religiosas que sejam
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compatíveis com os valores típicos de um estado de direito democrático”, afirmou, destacando a
“liberdade religiosa” consagrada na democracia portuguesa.

“Uma das mais belas características da democracia portuguesa é o facto de ela ser uma democracia em
que um dos eixos principais é a absoluta liberdade religiosa: ter ou não ter crença, a liberdade de se
escolher as crenças, de praticar privada e publicamente as crenças, a liberdade de mudar de crença. Tudo
isso é garantido em Portugal”, afirmou.

Duarte Ricciardi, secretário executivo do Comité Organizador Local da JMJ Lisboa 2023, revelou durante
o encontro de que os participantes irão pagar 235 euros para usufruírem de toda a semana da Jornada,
125 euros é o que pagarão os que optarem apenas pelo fim de semana, enquanto os voluntários, por
duas semanas, desembolsarão 145 euros. Esta verba é destinada a assegurar o alojamento, a
alimentação, os transportes nos concelhos onde se realizam as atividades da jornada, bem como o
seguro e o kit do peregrino.

Por sua vez, o cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, disse acreditar que a JMJLisboa2023 é uma
oportunidade de rejuvenescimento da Igreja, sublinhando que “é muito necessário proporcionar, não só
à Igreja e aos jovens católicos, mas até à sociedade portuguesa (…) uma oportunidade de
rejuvenescimento: outra maneira de estar, de conviver, falar, de dar opiniões, criar futuro. E uma
Jornada Mundial da Juventude é uma ocasião ótima para isso”.

Por outro lado, o “desconfinamento” que os jovens estão a necessitar de fazer, é outra das metas que o
cardeal vê no horizonte, “numa altura da sua existência [dos jovens] em que mais precisam de
conviver”.

No encontro, o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, o bispo auxiliar de Lisboa Américo Aguiar, deu
conta da preocupação da organização em “esmagar ao máximo o que possam ser os custos a
repercutir no que é o esforço de cada jovem, para que eles possam participar, mas com algum receio e
algum medo dos preços reais da vida e das coisas em agosto de 2023”.

Os trabalhos deste Encontro Preparatório Internacional, que hoje e terça-feira decorrem em Fátima, e
terminam no dia seguinte com uma visita a locais relacionados com a realização da jornada, tiveram na
abertura a presença do prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (Santa Sé), cardeal Kevin
Farrell, que sublinhou a importância da iniciativa num contexto pós-pandémico.

“É talvez uma das mais importantes [jornadas] nos últimos 30 anos, porque é renascer de novo, depois
de um longo tempo”, após a Jornada do Panamá, em janeiro de 2019, disse o cardeal Kevin Farrell,
sublinhando que a Jornada Mundial da Juventude é o “maior acontecimento juvenil” do mundo.

Na sessão de abertura foi também projetado um vídeo com uma mensagem do Papa, que saudou os
participantes.

Entretanto, o jornal ‘online’ 7 Margens, noticiou hoje que a logística da organização do “Centro de
Reconciliação” e da “Feira das Vocações”, na JMJLisboa2023, vão ficar a cargo do Governo e da sua
Estrutura de Missão (EM), no âmbito do aumento de verba decidido na última reunião do Conselho de
Ministros.

“Essa é uma das principais novidades no âmbito das competências da EM criada pelo Governo para
acompanhar a preparação da JMJ e que é liderada por José Sá Fernandes. A par daquelas duas novas
competências, caberão também ao grupo de projeto governamental ‘a distribuição de água, a
disponibilização de bens e serviços multimédia, as instalações sanitárias para o recinto central’, bem
como a ‘aquisição de outros equipamentos necessários à organização’ das diferentes iniciativas da JMJ”,
acrescentou o jornal.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da
Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, com as principais cerimónias a terem
lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos
concelhos de Lisboa e Loures. A iniciativa, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista
para este ano mas foi adiada devido à pandemia.
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The Ivens Explorers Hotel considerado o sexto melhor hotel da
Península Ibérica
O hotel situado no coração do Chiado faz parte do portfólio imobiliário do fundo IMOFID,
gerido pela Fidelidade Sociedade Gestora (FSG), entidade detida a 100% pelo Grupo
Fidelidade.

The Ivens Explorers Hotel (Autograph Collection da Marriot) foi considerado o sexto melhor hotel da
Península Ibérica por parte dos leitores da Condé Nast Traveler e figura na lista TOP 10 dos Hotéis na
Readers Choice Awards 2022.

“Esta distinção salienta a qualidade do portfólio imobiliário do fundo IMOFID, gerido pela Fidelidade
Sociedade Gestora (FSG), entidade detida a 100% pelo Grupo Fidelidade”, diz a seguradora em
comunicado.

O hotel situado no coração do Chiado acomoda ainda o restaurante Rocco, que abriu a 7 de dezembro
no piso térreo do The Ivens Hotel. É um restaurante de fusão entre a comida italiana e a mediterrânica e
aposta numa decoração de restaurante de luxo cosmopolita. Aliás o restaurante na verdade são três
sendo o mais popular a barra que circunda o bar, o chamado Gastrobar. Para já não falar do Crudo &
Gastrobar que especialista em ostras e outros pratos crus. O principal é o “Ristorante” italiano.

A ideia de luxo vem, em grande parte, da decoração maximalista do espaço, encomendada pelo grupo
Plateform ao consagrado designer de interiores Lázaro Rosa-Violán.

“Com uma área bruta total de construção de cerca de 7.889 m2, o hotel distingue-se pela valorização
patrimonial e cultural do edifício, respeitando a sua história e memória, através da reinterpretação do
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espaço localizado numa das zonas mais emblemáticas e tradicionais da cidade de Lisboa”, refere a
Fidelidade.

A estratégia do fundo IMOFID centra-se no investimento em imóveis de qualidade arrendados a inquilinos
de referência, nos setores de hotelaria, escritórios, retalho e logística, localizados em Lisboa, Porto,
Madrid e Barcelona.

“Com esta estratégia, o fundo IMOFID procura proporcionar aos seus investidores retornos estáveis e
consistentes a longo prazo”, refere o fundo da seguradora.
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Universidade Europeia prepara debate sobre o sector do Turismo
– Magazine Imobiliário
A conferência “New T ourism – Challenges and Opportunities” vai acontecer nos dias 17 e
18 de Outubro, no Campus da Quinta do Bom Nome, em Carnide, e junta vários nomes do
sector para discutir desafios e oportunidades para o futuro.Lisboa vai ter um novo bairro,
que será construído nos terrenos do antigo estádio de Alvalade. O  projecto quer levar a
cabo o conceito de “bairro dos dois minutos”, e junta comércio, escritórios, serviços,
apartamentos e lazer num só espaço. O  investimento total é de 300 milhões de euros.No
debate que decorre esta tar

A conferência “New Tourism – Challenges and Opportunities” vai acontecer nos dias 17 e 18 de Outubro,
no Campus da Quinta do Bom Nome, em Carnide, e junta vários nomes do sector para discutir desafios
e oportunidades para o futuro.

A iniciativa partiu da Área de Turismo & Hospitalidade da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia
(FCST) e é totalmente gratuita e aberta à comunidade académica.

“Por sermos uma universidade de referência na área do turismo e gestão hoteleira, queremos escutar os
profissionais e os investigadores para debater os assuntos mais relevantes na actualidade da agenda do
sector, adaptando as principais conclusões do evento às boas práticas de ensino, investigação e
transferência de conhecimento para o mercado”, afirma a reitora da Universidade Europeia, Hélia
Gonçalves Pereira.

O primeiro dia do evento arranca com a Mesa-Redonda “As tendências do turismo e o papel dos novos
Intervenientes do sector”, moderada pelo professor Paulo Marques. Presentes estarão Elmar Derkitsch,
do Lisbon Marriot Hotel, Gonçalo Castel-Branco, do Presidential, e Francisco Moser, da Norfin.

Durante a tarde, Luís Araújo, do Turismo de Portugal, falará de “Redes Colaborativas”, seguindo-se uma
Mesa-Redonda sobre “A importância das redes para a criação de relações entre a academia e o
mercado”, moderada pela professora Sofia Almeida. Vão estar presentes nesta discussão Sara Sardinha,
que fará uma apresentação da ToursForYou (Operador Turístico de segmento de Luxo), Ana Jacinto, da
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AHRESP, e Rita Machado, VP Sales Manager.

A professora Anabela Monteiro fará a abertura da sessão, no dia 18 de Outubro, e Greg Richards (Tilburg
University) apresenta a palestra “Tourism development trajectories: From service industry to travel
curation”. Segue-se a Mesa-Redonda dedicada ao tema “Investigação no novo Turismo – principais
drivers”, que terá como oradores Cláudia Seabra (CEGOT, Faculdade de Letras, Dep.Geografia e
Turismo, Universidade de Coimbra), Ana Cláudia Campos (CinTurs, Research Centre for Tourism,
Sustainability and Well-being da Universidade do Algarve), Ana Gonçalves (Escola Superior de Hotelaria e
Turismo do Estoril; CEG-IGOT, Universidade de Lisboa; CiTUR – Centro de Investigação,
Desenvolvimento e Inovação em Turismo). A moderação estará a cargo da professora Sofia Lopes.

Durante a tarde, o Presidente da Região de Turismo do Centro, Pedro Machado, fará a apresentação do
tema “A recuperação do destino Serra da Estrela – desafios da liderança”, que será seguido de um
debate que terá como oradores Cristina Siza-Vieira (Associação de Hotéis de Portugal), Ricardo Bramão
(Associação Portuguesa dos Festivais de Música), António Marques Vidal (Associação portuguesa de
Empresas, de Congressos, Animação Turística e Eventos de Portugal), sendo moderada pela Professora
Gabriela Silva Marques.

As inscrições para o evento podem ser feitas aqui.

DR Foto: Universidade Europeia

Lisboa vai ter um novo bairro, que será construído nos terrenos do antigo estádio de Alvalade. O
projecto quer levar a cabo o conceito de “bairro dos dois minutos”, e junta comércio, escritórios,
serviços, apartamentos e lazer num só espaço. O investimento total é de 300 milhões de euros.

No debate que decorre esta tarde na Assembleia da República a pedido do Partido Social Democrata
(PSD) sobre a privatização da TAP, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, considerou que a
integração da TAP num grande grupo de aviação “pode ser mesmo a única maneira de assegurar a
viabilidade de uma empresa estratégica para o País.”

O investimento em imobiliário comercial ultrapassou os 1.100 milhões de euros neste período, o que
representa um crescimento superior a 45% face ao período homólogo. Os dados foram divulgados pela
Worx, que lança agora o WMarket Review Mid-year 2022.
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Algarve + Sustentável promove atividades e animação para o
público em geral e famílias
Caminhada na Arrifana, observação de aves, construção de caixas-ninho e surf
sustentável são as atividades que se pode praticar, a partir das 9h do dia 22 de outubro,
no âmbito do Algarve + Sustentável, com o intuito de sensibilizar para as boas práticas, a
partilha de conhecimento e o contacto com empresas que praticam estas atividades de
forma sustentável.

 

Caminhada na Arrifana, observação de aves, construção de caixas-ninho e surf sustentável são as
atividades que se pode praticar, a partir das 9h do dia 22 de outubro, no âmbito do Algarve +
Sustentável, com o intuito de sensibilizar para as boas práticas, a partilha de conhecimento e o contacto
com empresas que praticam estas atividades de forma sustentável. Através destes momentos,
dinamizados pela Rota Vicentina, Via Nativa e Future Eco Surf, os participantes poderão conhecer e
assimilar um pouco da identidade da região. 

A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória, no site do evento, porque todas as atividades

13/31



têm limite de participantes. Ao final do dia, a animação faz-se ao ar livre, junto ao Mercado Municipal de
Aljezur, com entrada gratuita. Às 17h sobe ao palco a peça «Muito ajuda o que não atrapalha»,
apresentada pela companhia de teatro Baal 17 e, às 19h, será tempo de música, interpretada por
Mateus Verde na sua peça «Sons do Chão». 

Este será o último dia do maior evento de Turismo de Natureza do Algarve que desde 2021 reúne a
Bienal de Turismo de Natureza e a Algarve Nature Fest, numa conjugação de esforços pela divulgação e
promoção dos lugares, das atividades, das boas práticas e do conhecimento, para a implementação de
padrões internacionais de turismo sustentável.

(Link)
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“Algarve + Sustentável” tem caminhada na Arrifana, surf
sustentável e observação de aves
A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória

 

Caminhada na Arrifana, observação de aves, construção de caixas-ninho e surf sustentável são
as atividades que pode praticar, a partir das 9h00, no sábado, 22 de Outubro, no âmbito do
“Algarve + Sustentável, em Aljezur”.

O objetivo destas ações é a sensibilização para as boas práticas, a partilha de conhecimento e o
contacto com empresas que praticam estas atividades de forma sustentável. Através destes momentos,
dinamizados pela Rota Vicentina, Via Nativa e Future Eco Surf, os participantes poderão conhecer e
assimilar um pouco da identidade da região.

A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória, no site do evento, porque todas as atividades
têm limite de participantes.

Já ao final do dia, a animação faz-se ao ar livre, junto ao Mercado Municipal de Aljezur, com entrada
gratuita. Às 17h00, sobe ao palco a peça “Muito ajuda o que não atrapalha” apresentada pela companhia
de teatro Baal 17 e, às 19h00, será tempo de música, interpretada por Mateus Verde, na sua peça “Sons
do Chão”.

Este será o último dia do maior evento de Turismo de Natureza do Algarve que, desde 2021, reúne a
Bienal de Turismo de Natureza e a Algarve Nature Fest, numa conjugação de esforços pela divulgação e
promoção dos lugares, das atividades, das boas práticas e do conhecimento, para a implementação de
padrões internacionais de turismo sustentável.

(Link)
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“Algarve + Sustentável” promove atividades e animação
Caminhada na Arrifana, observação de aves, construção de caixas-ninho e surf
sustentável são as atividades que pode praticar, a partir das 9h da manhã, no sábado, 22
de outubro, no âmbito do Algarve + Sustentável.

 

Caminhada na Arrifana, observação de aves, construção de caixas-ninho e surf sustentável são as atividades
que pode praticar, a partir das 9h da manhã, no sábado, 22 de outubro, no âmbito do Algarve + Sustentável.

O objetivo destas ações é a sensibilização para as boas práticas, a partilha de conhecimento e o
contacto com empresas que praticam estas atividades de forma sustentável.

Através destes momentos, dinamizados pela Rota Vicentina, Via Nativa e Future Eco Surf, os
participantes poderão conhecer e assimilar um pouco da identidade da região.

A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória, no site do evento, porque todas as atividades
têm limite de participantes.

Já ao final do dia, a animação faz-se ao ar livre, junto ao Mercado Municipal de Aljezur, com entrada
gratuita.

Às 17h sobe ao palco a peça “Muito ajuda o que não atrapalha” apresentada pela companhia de teatro
Baal 17 e às 19h, será tempo de música, interpretada por Mateus Verde na sua peça "Sons do Chão".

Este será o último dia do maior evento de Turismo de Natureza do Algarve que, desde 2021, reúne a
Bienal de Turismo de Natureza e a Algarve Nature Fest, numa conjugação de esforços pela divulgação e
promoção dos lugares, das atividades, das boas práticas e do conhecimento, para a implementação de
padrões internacionais de turismo sustentável.

Informações e inscrições AQUI.

(Link)
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“Algarve + Sustentável” Atividades e Animação para o Público em
geral e Famílias
Caminhada na Arrifana, observação de aves, construção de caixas-ninho e surf
sustentável são as atividades que pode praticar, a partir das 9h da manhã, no sábado, 22
de outubro, no âmbito do Algarve + Sustentável.

 

Caminhada na Arrifana, observação de aves, construção de caixas-ninho e surf sustentável são as
atividades que pode praticar, a partir das 9h da manhã, no sábado, 22 de outubro, no âmbito do
Algarve + Sustentável.

O objetivo destas ações é a sensibilização para as boas práticas, a partilha de conhecimento e o
contacto com empresas que praticam estas atividades de forma sustentável. Através destes momentos,
dinamizados pela Rota Vicentina, Via Nativa e Future Eco Surf, os participantes poderão conhecer e
assimilar um pouco da identidade da região.

A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória, no site do evento, porque todas as atividades
têm limite de participantes.

Já ao final do dia, a animação faz-se ao ar livre, junto ao Mercado Municipal de Aljezur, com entrada
gratuita. Às 17h sobe ao palco a peça “Muito ajuda o que não atrapalha” apresentada pela companhia de
teatro Baal 17 e às 19h, será tempo de música, interpretada por Mateus Verde na sua peça “Sons do
Chão”.

Este será o último dia do maior evento de Turismo de Natureza do Algarve que, desde 2021, reúne a
Bienal de Turismo de Natureza e a Algarve Nature Fest, numa conjugação de esforços pela divulgação e
promoção dos lugares, das atividades, das boas práticas e do conhecimento, para a implementação de
padrões internacionais de turismo sustentável.

Informações e inscrições em www.algarvemaisustentavel.pt

(Link)
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Algarve + Sustentável promove atividades e animação no sábado
Caminhada na Arrifana, observação de aves, construção de caixas-ninho e surf
sustentável são as atividades que pode praticar, a partir das 9h00, no sábado, 22 de
outubro, no âmbito do Algarve + Sustentável no concelho de Aljezur.

 

Caminhada na Arrifana, observação de aves, construção de caixas-ninho e surf sustentável são as
atividades que pode praticar, a partir das 9h00, no sábado, 22 de outubro, no âmbito do Algarve +
Sustentável no concelho de Aljezur.

 

O objetivo destas ações é a sensibilização para as boas práticas, a partilha de conhecimento e o
contacto com empresas que praticam estas atividades de forma sustentável. Através destes momentos,
dinamizados pela Rota Vicentina, Via Nativa e Future Eco Surf, os participantes poderão conhecer e
assimilar um pouco da identidade da região.

 

A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória, no site do evento, porque todas as atividades
têm limite de participantes.

 

Já ao final do dia, a animação faz-se ao ar livre, junto ao Mercado Municipal de Aljezur, com entrada
gratuita. Às 17h00, sobe ao palco a peça “Muito ajuda o que não atrapalha” apresentada pela companhia
de teatro Baal 17 e às 19h00,

será tempo de música, interpretada por Mateus Verde na sua peça "Sons do Chão".
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Este será o último dia do maior evento de turismo de natureza do Algarve que, desde 2021, reúne a
Bienal de Turismo de Natureza e a Algarve Nature Fest, numa conjugação de esforços pela divulgação e
promoção dos lugares, das atividades, das boas práticas e do conhecimento, para a implementação de
padrões internacionais de turismo sustentável.

 

Mais informações e inscrições em www.algarvemaisustentavel.pt

 

(Link)
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Artistas voltam a abrir os seus estúdios para receber o público
em Faro
Quarta edição do Open Studios decorre entre 21 e 23 de Outubro

Visitas guiadas, exibições, workshops, performances e uma atividade onde se pinta e bebe ao mesmo
tempo fazem parte do programa da 4.ª edição do Open Studios Faro, que começa na sexta-feira, 21, e
decorre até domingo, 23 de Outubro, ao centro da cidade e, pela primeira vez, noutras zonas do
concelho.

Mas se acha que é só em museus e galerias que vai poder usufruir do programa, engana-se. A essência
do Open Studios é também levar a arte a sítios «menos convencionais» e convidar as pessoas a interagir
mais de perto com todos os criadores.

«Todos os anos tentamos escolher espaços onde, por norma, o público não entra para esse fim. Por
isso, procuramos alternativas e este ano a inauguração vai ser no Jardim Manuel Bivar. O que queremos
é também envolver o máximo de público possível e fazer intervenções em espaços que não sejam só as
galerias e estúdios – e assim entrar em contacto com muito mais pessoas», explica ao Sul Informação
Toma Svazait, uma das mentoras do evento.

No ano em que o programa se alarga também a locais como Santa Bárbara de Nexe e Bordeira, as 17
iniciativas espalham-se por jardins, museus, galerias, associações e espaços de alojamento local (como
o The Modernist e o Lemon Tree Stay).

«Além de usarmos esses espaços “pouco convencionais” a ideia do evento é também criar um roteiro
pelos estúdios dos artistas. Estúdios esses que, normalmente, estão fechados porque é onde eles
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trabalham. Nestes dias, excecionalmente, abrem ao público fazendo com que as pessoas possam ver o
espaço onde há a criação, falar com os artistas e, eventualmente, adquirir as peças de arte», continua
Daniela Garcia, também ela mentora da iniciativa.

O evento realiza-se desde 2019 e, segundo as organizadoras, tem, desde o início, tido uma «ótima
aceitação» por parte dos farenses (e não só).

Mas mesmo para quem já conhece o conceito, todos os anos há novos motivos para fazer parte deste
percurso que começa logo na sexta-feira, 21, com uma visita das escolas aos estúdios.

Mais tarde, às 17h00, dá-se a inauguração oficial com a instalação “PORTAL X001”, do artista Xana, no
Jardim Manuel Bivar, e às 18h30 há arte, música e vinho com Tom Leamon.

No sábado, 22, logo pela manhã, os estúdios abrem para que possam ser visitados até domingo, entre
as 10h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 18h00.

Apesar de os estúdios poderem ser visitados livremente, há um percurso guiado para quem preferir,
cujas inscrições podem ser feitas através do e-mail openstudiosfaro@gmail.com.

Workshops também não faltam nesta edição. O primeiro, “Construção de um herbário em Cianotipia”,
com Helena Lourenço, realiza-se às 10h00 de sábado, no IPDJ.

Às 10h30, o “Brincar a fazer arte com terracota”, com Hermínio Pinto da Silva, destina-se a crianças
entre os 6 e 10 anos e realiza-se no estúdio na Avenida Repúblico Federal Alemã.

«A ideia é também trabalhar com público infantil ou familiar para que todos estejam envolvidos. Nesse
sentido, fazemos todos os anos uma espécie de eventos à volta da criação e expressão que envolvem
as crianças», refere Daniela Garcia.

Ainda no sábado há a inauguração da exposição “Saloon de variedades” de Albert Tannat, na GAMA
RAMA.

Às 18h00 a atividade “Drink & Paint”, com Inês Barracha, pretende «associar a criação artística a outros
momentos mais informais da vida».

No domingo, 23, há cineclubinho com criação de Joana Rosa Bragança e às 10h30 a oficina para famílias
“O voo da borboleta”. Às 11h00 volta a haver visita guiada com conversa sobre design nas artes e
ofícios na herança cultural dinamizado pelo The Home Project Design Studio, desta vez no Museu
Regional do Algarve, e às 15h00 decorrem as conversas “Educação e Arte” com Zulmira Oliva.

O programa termina às 17h00 com Leilão Solidário no Gimnásio Clube de Faro, em parceria com a
Associação de Saúde Mental do Algarve.

«O objetivo é leiloar e vender as peças dos artistas integrantes do roteiro para lhes poder dar um
retorno financeiro e, ao mesmo tempo, poder explorar este formato que é muito caro ao meio artístico,
que é o de leiloar as peças», afirma Daniela, referindo que para o evento foi convidado um artista com
formação na área do teatro para proporcionar «um momento lúdico de ligação com o público».

Na opinião de Daniela e Toma, há ainda um longo caminho a percorrer para que as pessoas se liguem
mais às artes e artistas, mas «estamos no bom caminho».

«Este evento teve uma ótima aceitação deste o início também porque abre portas à curiosidade, mas
sentimos que há cada vez mais pessoas a querer vir», salienta Toma.
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«Os pais estão também cada vez mais despertos para esta realidade e procuram proporcionar
experiências aos filhos nesse sentido. Por outro lado, temos também jovens que querem muito vir e
pedem aos pais que os acompanhem no roteiro», remata Daniela.

Segundo as organizadoras, a ideia é todos os anos trazer novidades para que as pessoas se envolvam
cada vez mais com a iniciativa e artistas.

Todas as atividades do programa são gratuitas, exceto os workshops, que custam 10 euros.
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O GLOBO

17/10/2022

TIPO • ONLINE
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PAÍS • BRASIL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 13880

REACH: -1

A Madeira quer ser "longevity friendly"
Plano da Ilha está alinhado com recomendação da OMS que designa cidades, regiões e
países que encorajam e provêm oportunidades para que os idosos continuem a viver de
forma independente pelo mais longo tempo possível

 

A Ilha da Madeira, região autônoma de Portugal, produz um vinho pouco consumido pelos brasileiros,
mas que é tido como um dos cinco grandes do mundo, ao lado do Porto, Bordeaux, Borgonha e
Champagne. E tem uma qualidade diferente dos demais, pois pode sobreviver por até três séculos,
ganhando complexidade com o tempo. O Madeira seria quase imortal. Agora, a ilha localizada no Oceano
Atlântico quer ser reconhecida também por outra qualidade ligada à longevidade: pretende investir para
se tornar o primeiro arquipélago do mundo classificado como “age & longevity friendly”, alinhado com a
recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) que designa cidades, regiões e países que
encorajam e provêm oportunidades para que os idosos continuem a viver de forma independente pelo
mais longo tempo possível.

A iniciativa da Ilha da Madeira é inédita em Portugal, segundo a socióloga portuguesa Ana João
Sepulveda, 53 anos, dona da consultoria 40+Lab e presidente da associação Aging Friendly Portugal. Ela
ajudou voluntariamente a ilha a elaborar seu plano, que começou a ser colocado em prática durante a
pandemia. A primeira iniciativa foi criar a Direção Regional de Políticas Integradas de Longevidade (DRPIL),
o primeiro órgão do gênero no país a se dedicar exclusivamente aos desafios da longevidade e do
envelhecimento. Entre as ações já implementadas está a adaptação do sistema de saúde para uma
população que envelhece rapidamente: de 2011 a 2021,o número de madeirenses com mais de 65 anos
aumentou em um quarto.

Para Ana João, que presta consultoria de longevidade para empresas, seja apoiando projetos de
marketing seja em processos de evangelização de equipes sobre o tema, a Madeira quer ser um modelo
para Portugal. O seu país, me diz, “somente agora começa a falar de envelhecimento; ainda não tem
uma estratégia para a longevidade”, diferentemente das vizinhas Espanha e Itália. Ela se refere ao
governo, mas também às empresas: a maioria ainda estaria desenhando estratégias focadas no
envelhecimento (quando a idade é o tema central) em vez de investir na longevidade (que aborda
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comportamentos e atitudes). “Um dos efeitos de longevidade é você deixar de ter a sua idade
cronológica como seu referencial. Eu não sinto a idade que tenho”, explica. Assim, tudo o que seja
definido com base em idade cronológica perde o sentido. Indo além, Ana João compartilha um conceito
que viu recentemente num evento europeu sobre longevidade: em vez de dividir a sociedade por
gerações, devemos dividi-la por estágios: go-go (pessoas ativas), go-slow (pessoas sem tanta pressa)
e no-go (pessoas sem mobilidade). “Eu achei isso brilhante porque cada vez mais devemos olhar para o
consumidor pelas suas motivações”, diz.

Para ser "Age & Longevity Friendly", o projeto da Madeira vai além das questões de saúde. Passa
também pela promoção da sustentabilidade social, atração de novos residentes e reforço na promoção
turística. Para as cidades e regiões brasileiras interessadas em seguir o exemplo lá do Norte, atenção ao
que disse a diretora da DRPIL, Ana Clara Silva, ao jornal português Expresso: “é necessário dar
importância ao planeamento estratégico antecipado, que assegure a ilha como uma sociedade para
todas as idades, que promove o bem-estar e valoriza as contribuições das pessoas mais velhas em
todos os aspetos da vida comum. Temos de pensar na longevidade aos 50 e não aos 80.” E para as
empresas, a consultora Ana João faz um alerta: “tudo o que uma pessoa consumir para ajudá-la a ter
uma vida mais longa, para viver mais tempo, é economia da longevidade”, diz.

*Maria Tereza Gomes é jornalista, mestre em administração de empresas, CEO da Jabuticaba
Conteúdo e mediadora do podcast “Mulheres de 50”

(Link)
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Coimbra vai aplicar taxa turística de um euro
A taxa turística tem como objetivo fazer "face aos custos relacionados com o incremento
da presença de turistas" na cidade. O concelho registou 709 mil dormidas em 2019.

A Câmara de Coimbra vai aplicar uma taxa turística no valor de um euro para fazer “face aos custos
relacionados com o incremento da presença de turistas” na cidade, anunciou esta sexta-feira o
município. O executivo vai votar, na segunda-feira, o projeto de Regulamento da Taxa Municipal Turística
de Coimbra, que propõe a aplicação de uma taxa de um euro, afirmou a Câmara Municipal, em nota de
imprensa enviada à agência Lusa.

O assunto já tinha sido discutido a 5 de setembro, sendo agora apresentado o regulamento, já com um
valor de taxa definido para 2023. “A forte atração turística acarreta, pelo incremento populacional que
constitui, um aumento substancial de gastos dos cofres do município, em diversos domínios“, justifica a
proposta dos serviços municipais que irá a discussão em reunião do executivo.

A proposta considera que a aplicação de uma taxa de um euro por dormida permite ao município
“manter e reforçar as suas marcas distintivas, numa ótica de turismo sustentável, salvaguardando que a
qualidade de vida dos seus habitantes não seja afetada pelo aumento da procura por parte dos turistas”.

“O valor estimado de receita irá permitir fazer face à cobertura de parte dos encargos gerados,
diretamente relacionados com a população turística”, acrescenta o documento. De acordo com a nota
de imprensa da Câmara de Coimbra, o concelho registou 709 mil dormidas em 2019. Após a aprovação
do regulamento, o projeto segue para consulta pública pelo prazo de 30 dias úteis.
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Taxa turística ″de 1 e 1,5 euros″ em Viana do Castelo avança
para discussão pública
A câmara municipal de Viana do Castelo aprovou esta segunda-feira em reunião do
executivo submeter a discussão pública uma proposta para aplicação de uma T axa
Municipal Turística.

A câmara municipal de Viana do Castelo aprovou esta segunda-feira em reunião do executivo submeter
a discussão pública uma proposta para aplicação de uma Taxa Municipal Turística.

Em causa está uma taxa de dormida no valor de um euro na época baixa e de 1,5 euros na época alta.
A proposta foi aprovada com os votos da maioria PS e da vereadora da CDU. PSD e CDS-PP votaram
contra, considerando "inoportuna" e "prematura" a cobrança da taxa e manifestaram dúvidas quanto
aos seus efeitos positivos face ao momento atual, ainda de retoma pós-pandemia.

"Estamos a pedir um contributo a quem nos visita e acredito que ninguém deixará de visitar a cidade por
causa disso", defendeu o autarca Luís Nobre, referindo que o valor a cobrar "reflete apenas um quarto
dos custos efetivos" com o turismo naquela cidade.

A iniciativa será submetida a consulta pública por um período de 30 dias úteis. "A aplicação da taxa
turística permitirá ao município prosseguir com a estratégia de promoção e afirmação turística do
concelho, fortalecendo os agentes económicos da cidade e mantendo o crescimento do Turismo nos
próximos anos, garantindo, simultaneamente, a sustentabilidade e a equidade do setor", justifica a
autarquia liderada por Luís Nobre (PS), que, num documento apresentado ao executivo, imputa aos
turistas, na qualidade de "beneficiários" dos serviços hoteleiros e da própria cidade, "o cofinanciamento"
dos custos da promoção, investimento e consolidação de Viana do Castelo como destino turístico.
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No mesmo documento, a câmara justifica a iniciativa da aplicação da taxa com a "o desenvolvimento
muito significativo ao longo da última década" da atividade turística de Viana do Castelo, que se tem
refletido na atividade e ocupação hoteleira na região.

"As estatísticas demonstram um crescimento significativo nos últimos anos, nomeadamente, no que se
refere ao número de hóspedes e dormidas, no período de 2014 a 2019, registou um aumento de 84% e
92%, respetivamente", indica a câmara, em informação apresentada ao executivo. Adianta ainda que
houve "um aumento significativo no número de estabelecimentos de alojamento local, que no ano de
2014 era de 8 unidades passando para 408 unidades no ano de 2021".

Segundo aquela autarquia "o investimento na área do turismo revela-se estratégico para o
desenvolvimento económico-social da região e tem demonstrado ser um forte impulsionador do tecido
empresarial e consequentemente da criação de emprego" em Viana do Castelo. E defende que, por isso,
"importa fortalecer o investimento na área, de modo a corresponder às necessidades e exigências do
mercado". "Este crescimento necessita de uma forte aposta na promoção turística como principio de
consolidação do destino Viana do Castelo e o custo inerente a este esforço pode ser cofinanciado pelos
próprios turistas, uma vez que são os grandes beneficiários destes serviços", destaca.

A taxa de dormida é devida pelos hóspedes, "com idade superior a 16 anos, e por noite, até a um
máximo de cinco noites seguidas por pessoa e por estadia". E aplica-se às dormidas remuneradas em
todos os empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local, nomeadamente hotéis,
pousadas, hotéis-apartamentos, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos, unidades de turismo de
habitação e turismo rural, e alojamento local (moradia, apartamento, estabelecimentos de hospedagem,
incluindo hostels e "bed and breakfast"). Os estabelecimentos hoteleiros serão beneficiados com uma
comissão de 2,5% da taxa cobrada.

Após consulta pública, a proposta terá se ser submetida novamente a apreciação do executivo e
assembleia municipal.
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SATA Azores Airlines vai operar rota charter Lisboa - Ponta
Delgada - São Luís do Maranhão (com som) - Kiosque da Aviação
A SAT A Azores Airlines foi contratada para operar uma operação charter entre Portugal
e o Brasil. De acordo com as informações partilhadas, o voo inaugural vai acontecer no
dia 12 de dezembro e irá ligar Lisboa – Ponta Delgada – São Luís do Maranhão. Paulo
Matos, Secretário de Estado do Maranhão e fundador da Casa dos Açores naquela região
do Nordeste do Brasil, deu a conhecer a nova rota aérea que liga a Europa ao estado do
Maranhão, no Brasil. Os voos charter fazem parte de pacotes que podem ser adquiridos
em agências de viagens. Em declaraçõ

De acordo com as informações partilhadas, o voo inaugural vai acontecer no dia 12 de dezembro e irá
ligar Lisboa – Ponta Delgada – São Luís do Maranhão.

Paulo Matos, Secretário de Estado do Maranhão e fundador da Casa dos Açores naquela região do
Nordeste do Brasil, deu a conhecer a nova rota aérea que liga a Europa ao estado do Maranhão, no
Brasil.

Os voos charter fazem parte de pacotes que podem ser adquiridos em agências de viagens.

Em declarações ao progama Inter-ilhas, com Sidónio Bettencourt, Paulo Matos indicou caso se verifique
a viabilidade desta rota é objetivo que a mesma passe a ser regular a partir de julho do próximo ano.
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JORNAL ECONÓMICO

17/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 30000

Booking.com é alvo de investigação em Espanha
A Comissão Nacional de Mercados e Concorrência (CNMC) de Espanha admitiu que vai
averiguar se a Booking.com impôs termos comerciais injustos aos hotéis espanhóis. Se as
suas ações forem consideradas abuso de posição dominante, a empresa poderá
enfrentar multas de até 10% da sua faturação mundial.

O órgão de fiscalização da concorrência da Espanha lançou uma investigação à plataforma de viagens
online Booking.com, focando-se em condições e políticas comerciais injustas.

Segundo o “Politico”, a Comissão Nacional de Mercados e Concorrência (CNMC) de Espanha admitiu que
vai averiguar se a Booking.com impôs termos comerciais injustos aos hotéis espanhóis e se as políticas
podem ter tido “efeitos de exclusão” em outras agências de viagens online.

A investigação surge na sequência de queixas apresentadas pela Associação Espanhola de Gestores
Hoteleiros e pela Associação Regional de Hotelaria de Madrid. “Depois de analisar as reclamações
recebidas e as informações recolhidas no âmbito da investigação preliminar, a Direção da Concorrência
da CNMC considera que existem fundamentos para apoiar a possibilidade de Booking.com BV ter violado
os artigos 2 e 3 do SCA [Spanish Competition Act]”, apontou a CNMC.

Se as ações da Booking.com forem consideradas abuso de posição dominante, a empresa poderá
enfrentar multas de até 10% da sua faturação mundial.

A Booking.com assegurou que vai continuar “a trabalhar incansavelmente para garantir e fornecer os
pedidos necessários dos nossos parceiros, ajudando-os a preencher os quartos todos os dias”. “Temos
visto sinais de recuperação à medida que entramos em um futuro ainda mais incerto com o ambiente
económico global”, acrescentou a empresa.
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Agora, a CNMC tem 18 meses para chegar a uma decisão final sobre se a empresa violou as regras de
concorrência.
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