
PÚBLICO

03/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

“Manter a inflação elevada teria um custo recessivo ainda maior”
O governador do Banco de Portugal pede às empresas e aos Estados para ajudarem no
combate à inflação. E apresenta os seus argumentos sobre a subida das taxas de juro
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JORNAL DE NOTÍCIAS

03/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • QUALIDADE DE VIDA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 6330

REACH: 35000

Lagoa é o concelho com melhor qualidade de vida no país
Resultados finais do estudo do INT EC atribuem a Lagoa o primeiro lugar na qualidade de
vida
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RENASCENÇA ONLINE

03/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Lagos atrai nómadas digitais - Renascença
São cada vez mais os países que tentam atrair estas pessoas, que na sua maioria são
jovens qualificados e bem pagos que podem trabalhar a partir de qualquer lugar.
Portugal não é exceção.

Várias autarquias têm lançado programas e criado condições para atrair estes nómadas digitais. É o caso
de Lagos, no Algarve, que investiu num espaço de co-work que já recebeu 273 pessoas desde que abriu
portas.

Cristina Augusto tem 29 anos e é designer gráfica. Nasceu em Fortaleza, no Brasil, mas vivia em São
Paulo quando se mudou para Portugal em fevereiro de 2017. Começou por viver no Porto com o
marido, mas em janeiro deste ano voltaram a fazer as malas e desta vez rumo a Lagos. "Viemos para
cá movidos pelo sol e continuamos a ficar aqui porque Lagos tem provado ser uma cidade muito
vibrante, multicultural e acolhedora", conta.

É freelancer e tem clientes nos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Brasil. É uma nómada digital, mas
agora diz não ter dúvidas onde quer ficar a viver. "Já disse ao meu marido que estou muito tentada a ter
uma base e ter os nossos filhos aqui, que eles sejam lacobrigenses e acho que vai ser muito giro", diz
com um sorriso de orelha a orelha.

Lagos destaca-se como um dos destinos de eleição para estas pessoas e fomos perceber o que explica
esta preferência com Sandra Oliveira, vereadora de empreendedorismo na autarquia lacobrigense:
"Lagos é um sítio ideal para viver principalmente para esta nova geração mais ligada à tecnologia, então
nesse sentido temos vindo a desenvolver algumas iniciativas". Um dos investimentos feitos foi no
CoLagos – Espaço de 'Cowork' Municipal. Um projeto apresentado por um grupo de pessoas no
Orçamento Participativo e que acabou mesmo por avançar. Abriu portas no final de 2021 e de lá para cá
já recebeu 273 pessoas.

"Já temos clientes fidelizados. Pessoas que já voltaram duas e três vezes. Eles já nos procuram e
indicam a outros". Diogo Rodrigues é gestor do CoLagos e destaca que para além de disponibilizarem
todos os meios necessários para estes nómadas digitais, têm ainda várias iniciativas para estes
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trabalhadores de forma a conhecerem melhor o local onde vivem, o que ajuda a combater a
sazonalidade: "É um mercado de 365 dias. Na época média-baixa estão cá mais de média-longa duração
e na época alta mais de curta duração", assinala.

E o 'feedback' destes turistas-trabalhadores é positivo. "Eu fui-me sentindo cada vez mais isolada se
continuasse a trabalhar em casa e encontrei no CoLagos um lugar onde podia encontrar um ambiente
acolhedor com outros trabalhadores que estão na mesma situação que eu".

O CoLagos tem capacidade para 20 pessoas e cerca de 80% dos utilizadores são estrangeiros. Ainda
assim, o espaço também recebe lacobrigenses que queiram expandir o seu negócio.
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JORNAL DO ALGARVE

02/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Região tem potencial para melhorar conetividade digital com
turistas
Um estudo divulgado no Algarve revela que a região deve aproveitar o “grande
potencial” que tem ao nível da conetividade digital com os turistas para se transformar
num ‘smart destination’ [destino inteligente].
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BARLAVENTO

03/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 610

REACH: -1

AHETA traçou perfil do «Capital Humano» da hotelaria algarvia
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve (AHET A), em
colaboração com o KIPT  - Inovação e T urismo Laboratorio Colaborativo e a Universidade
do Algarve (UAlg) (..)
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BARLAVENTO

03/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 610

REACH: -1

Algarviana Ultra Trail regressa no final do mês
O Algarviana Ultra T rail (ALUT ), evento lúdico/desportivo pedestre em natureza, realiza-
se este ano de 24 a 27 de novembro.
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JORNAL DO ALGARVE

02/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Região concentra 30% das dormidas em setembro
Em setembro, registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões
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JORNAL DO ALGARVE

02/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Apolinário defende corredor ferroviário Mediterrânico até Faro
O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do
Algarve afirmou que gostava que na próxima Cimeira Ibérica, em Viana do Castelo,
houvesse “avanços” no projeto
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JORNAL DO ALGARVE

02/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 840

REACH: -1

Odiana apresenta novo vídeo promocional
A Odiana apresentou esta semana o novo vídeo promocional dos territórios do Baixo
Guadiana, intitulado “Choose Guadiana”, já disponível na internet, anunciou a associação.
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JORNAL DO ALGARVE

02/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Hotelaria precisa de mais de 8000 trabalhadores
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve (AHET A) estimou esta
semana em quase 8.000 pessoas as necessidades de mão-de-obra dos seus associados
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HR PORTUGAL

02/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Menos emprego e mais qualificações. Estudo releva impactos da
tecnologia no sector do Turismo
No seu mais recente estudo nacional da percepção do emprego no sector da hotelaria e
restauração, o Eurofirms Group analisou o impacto da tecnologia e digitalização no sector
e concluiu que a tecnologia e a digitalização dos negócios evoluíram de forma exponencial
durante a última década – especialmente nos últimos anos.

No seu mais recente estudo nacional da percepção do emprego no sector da hotelaria e restauração,
levado a cabo em Maio de 2022, o Eurofirms Group, empresa de RH especializada em gestão de talento,
analisou o impacto da tecnologia e digitalização no sector e concluiu que a tecnologia e a digitalização
dos negócios evoluíram de forma exponencial durante a última década – especialmente nos últimos
anos.

A pandemia foi um ponto crucial na digitalização também no sector da hotelaria e restauração. O
compromisso empresarial em apostar na transformação digital e tecnológica é uma realidade suportada,
principalmente, pelo surgimento de plataformas de entrega rápida ou de sistemas de trabalho
informatizados.

O estudo confirma ainda o receio entre a população activa no que diz respeito à digitalização e irrupção
da robótica no sector e, consequentemente, na criação de emprego.

A situação pode ser entendida como um novo paradigma no sector. Os negócios de entrega ao domicílio
tiveram uma expansão galopante durante a pandemia, no entanto, estas plataformas passam,
actualmente, por uma fase difícil, sem grandes benefícios, existindo dúvidas sobre o negócio que
conseguiram reter durante esse período.
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Esta realidade não se aplica apenas ao scstor hoteleiro, avança a análise. É um padrão generalizado que
resulta da recente crise sanitária, contudo, e de acordo com os dados recolhidos neste estudo sectorial,
os inquiridos estão divididos sobre o impacto e as ameaças que a tecnologia pode representar.

Quando questionados se acreditam que a digitalização e os robôs terão impacto no mundo laboral, cerca
de 46% assume por um lado o receio pela redução de emprego que pode significar e por outro pela
consciência de que existe necessidade de estar mais qualificado para lidar com a nova realidade.
Contudo, do lado oposto, uma percentagem de 44% de inquiridos não vê ameaça.

Destes, 17% não acredita ser uma ameaça considerando que as máquinas não fazem o trabalho
humano enquanto outros 25% considera que os clientes dão preferência ao contacto humano e 2%
pensa que os empresários não farão investimentos em máquinas em detrimento de pessoas.

Na relação entre empregado – empregador, os valores partilhados são uma prioridade. Por este motivo,
os especialistas na gestão de talento estão de acordo com a importância da liderança por valores.

Na era da digitalização, embora os perfis mais procurados continuem a ser os tradicionais liderados pelo
perfil de empregado de mesa, surge um caminho a seguir na criação de emprego: promover a
digitalização desde dentro, incorporando perfis mais tecnológicos, para deixar de ver a digitalização como
uma ameaça.

Destaque ainda para a grande necessidade de que empregados e empregadores unam esforços para
melhorar o serviço global.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

03/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

TAP soma lucros e avisa que greve seria “desastre”
Resultados da companhia entre julho e setembro foram positivos. Pela frente antecipam-
se mais desafios e trabalhadores discutem hoje a possibilidade de uma paralisação
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ADVOCATUS - ECO

03/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Em dez anos, vistos gold ‘deram’ ao país quase sete mil milhões
de euros de investimento
Os dados do SEF revelam que foram concedidos 11.189 vistos gold. Em 10 anos, 5,87 mil
milhões foram em investimento imobiliário. Costa avisa que programa está para acabar.

Desde que os vistos gold foram criados – em 2012 com o Governo de coligação PSD/CDS, era Miguel
Macedo titular da pasta da Administração Interna – foram investidos quase sete mil milhões de euros
(6,54 mil milhões). A sua grande maioria (cerca de 90%) no mercado imobiliário. Segundo dados
avançados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), na tutela do MAI, no total dos dez anos de
vida do programa, oficialmente chamado de Autorização de Residência para Investimento (ARI), foram
registados 11.180 investidores e 18.368 familiares beneficiados.

Os investidores foram quase 50% de chineses, seguidos de brasileiros, turcos, sul-africanos e, por
último, norte-americanos. Mas há também vistos concedidos a angolanos e russos.

Concretizando, nos últimos três anos (2020, 2021 e nove meses de 2022), os números avançados pelo
SEF revelam:

Hugo Santos Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários
(APPII), adiantou em entrevista ao ECO que nos primeiros nove meses deste ano, até setembro, os
vistos gold renderam 465 milhões de euros de investimento para Portugal. Dados confirmados nas
estatísticas do SEF.

Porém, e apesar destes valores, o chefe do Executivo, António Costa, surpreendeu todos quando esta
quarta-feira revelou, numa pergunta feita pelo ECO, que está a “reavaliar” o programa. E que este pode
ter os seus dias contados.

Numa conferência de imprensa, à margem da Web Summit, António Costa disse que “todas as
hipóteses” estão em cima da mesa, mas que “neste momento já não se justifica mais manter” o
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programa. “Há programas que, obviamente, estamos neste momento a reavaliar. Um deles é o dos
vistos gold, que provavelmente já cumpriu a função que tinha a cumprir, e que neste momento já não se
justifica mais manter”, assumiu o chefe do Governo.

João Massano, advogado especialista nesta área, defende, em declarações ao ECO, que “as
autorizações de residência para investimento contribuíram incomensuravelmente para o aumento do
investimento em Portugal, nos ramos imobiliário, construção, diminuindo a taxa de desemprego e
contribuindo para a reabilitação urbana, que noutras circunstâncias dificilmente teria ocorrido. Basta ver o
que é Lisboa hoje! Contribuíram também para investimentos de vária natureza, como, por exemplo, em
serviços, restauração, alojamento local, hostels, hotéis”. O advogado sublinha ainda que “o Estado
arrecadou valores de vária natureza como taxas de análise e de emissão de cartão, IMT, imposto de
selo, registos, IMI e mais-valias”. Mas alerta: “a atual indefinição está a prejudicar a imagem de Portugal
no estrangeiro e a levar o investimento para outros países. Tais investimentos do ponto de vista
económico seriam de manter, dado que já nos encontramos a atravessar uma crise económica, que se
vislumbra vir a agravar-se”, concluiu.

Oficialmente, o nome correto é o de Autorização de Residência por Investimento (ARI) que consiste num
programa de autorização de residência, por cinco anos, por investimento para cidadãos que não fazem
parte da União Europeia. O programa foi criado em 2012 e na sua maioria tem tido a adesão de chineses
e brasileiros, embora no último ano se tenha registado um aumento de pedidos, e consequentes
autorizações, de cidadãos norte-americanos.

Para o obter, o candidato deve realizar ou uma transferência de capitais no montante igual ou superior a
1,5 milhões de euros, ou a criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho, ou a aquisição de bens
imóveis de valor igual ou superior a 500 mil euros, entre outros como o de aquisição e realização de
obras de reabilitação de bens imóveis, no montante global igual ou superior a 350 mil euros. O regime
concede aos investidores e aos seus familiares o direito não só de viver, mas também trabalhar e
estudar em Portugal e permite a livre circulação no Espaço Schengen da União Europeia.

Segundo os mesmos dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), desde outubro de 2012, 744
vistos gold foram concedidos a investidores na modalidade de Transferência de Capital (ver quadro em
baixo relativo ao período de outubro de 2012 a abril deste ano).

Só em 2021, 90% dos vistos emitidos no primeiro trimestre de 2021 foram por meio de investimento
imobiliário, chegando ao número de 205, de um total de 228 autorizações. A procura pelo visto gold de
Portugal disparou no primeiro trimestre de 2021, logo após o anúncio das alterações do programa e o
aumento do investimento estrangeiro. Os chineses lideram o investimento no programa, com um
acréscimo de 33% nos investimentos em relação a 2019. Os americanos investiram 70% a mais num
visto gold em comparação com o ano de 2019.

Já em abril deste ano de 2022, foram atribuídos 121 ARI, mais de metade do que foi atribuído no ano
todo de 2021. Na sua maioria (26) foram a norte-americanos (ver quadro em baixo).

Só nesse mês, registou-se um crescimento em relação a janeiro e fevereiro, com 94 em cada mês, e a
março, com 73. Desses, 92 foram entregues por compra de imóveis (43 para reabilitação urbana) e
apenas 29 por transferência de capital. O investimento captado subiu, em abril, 16,6% em termos
homólogos, para 59,7 milhões de euros.

“Temos um programa aberto para podermos ser um fator de localização desses nómadas digitais, como
temos um programa de atração de Investimento Direto Estrangeiro. Cada empresa que faz grandes
investimentos estratégicos em Portugal fá-lo também numa base contratualizada. E, felizmente, Portugal
tem vindo a ser crescentemente atrativo”, disse ainda o primeiro-ministro.

“No primeiro semestre deste ano voltámos a ter um máximo histórico de investimento contratualizado
através da AICEP. Ano após ano, temo-lo tido. E o que desejamos é continuar a ter. Porque essas
empresas são as empresas que nos ajudam a criar uma sociedade que tem mais emprego, sobretudo
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melhor emprego, com melhores condições de trabalho e melhores salários. E é por isso que temos de
continuar”, rematou.

O regime de ARI mudou, sendo que as novas regras entraram em vigor a 1 de janeiro de 2022, com ano
de atraso já que, inicialmente, estavam previstas para início de 2021. Regras essas que reduziram
bastante as condições para os cidadãos serem ilegíveis a ter uma ARI.

Assim, a aquisição de imóveis, de valor igual ou superior a 500 mil euros, e a aquisição e realização de
obras de reabilitação urbana, em montante global igual ou superior a 350 mil euros, que se destinem a
habitação, continuam a permitir o acesso a este regime, mas apenas quando se situem nos Açores e na
Madeira ou em alguns territórios do interior.

Com esta alteração há também um aumento dos valores que envolvem ‘atividade de investimento’.
Assim, passam a ser considerados os seguintes valores:
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EXPRESSO

02/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 85612

Estes são os seis destinos em Portugal que deve visitar em
novembro
Com as primeiras chuvas, chegam também as castanhas, os magustos, o vinho novo e os
cogumelos. Regressam as ondas gigantes e celebra-se a arte de cavalgar.

Diz o ditado popular que no dia de São Martinho se vai à adega e se prova o vinho, duas das mais
seculares tradições do mês de novembro. É também altura das castanhas, dos míscaros e cogumelos
rodeados do musgo das florestas que se começam a despir das folhagens. Com a chegada do mês,
regressam as ondas gigantes que colocaram Portugal no mapa do surf mundial, o Ribatejo veste-se a
rigor para celebrar as artes equestres e mais a sul, as sumarentas laranjas começam a nascer nas
árvores. Redescubra Portugal, de norte a sul, com estas seis propostas do Boa Cama Boa Mesa para um
novembro perfeito.

Alcaide: apanhar cogumelos e passear pela Serra da Gardunha

Em plena Beira Baixa e com 1227 metros de altitude, deslumbra pelas vistas que oferece, pelos
caminhos que convida a descobrir, e pelo silêncio, apenas, aqui e ali, cortado pelo soprar do vento frio,
vindo da vizinha Serra da Estrela. Cenário perfeito para desportos radicais, é junto aos troncos das agora
despidas árvores e entre os musgos que as primeiras chuvas fizeram crescer, que se escondem alguns
dos seus mais desejados segredos, os cogumelos selvagens. Dizem os especialistas serem mais de 500
as espécies que por ali proliferam, o que levou a Liga dos Amigos do Alcaide, a Câmara Municipal do
Fundão e a Junta de Freguesia do Alcaide a criar o Míscaros – Festival do Cogumelo, que em 2022 se
realiza entre os dias 18 e 20 de novembro, na aldeia do Alcaide, concelho do Fundão. Há passeios
micológicos para aprender a diferenciar cogumelos, enquanto descobre as belezas naturais da serra da
Gardunha, e posterior degustação de cogumelos e outras especialidades da região nas tasquinhas
especialmente preparadas na aldeia. Conte ainda com exposições, workshops, mostras de cogumelos e
animação. Aproveitando uma visita à Gardunha, nada melhor do que descobrir a serra através dos
percursos temáticos desenhados para todos os gostos. Faça a Rota dos Castanheiros, com partida na
aldeia de Donas e atravesse um denso bosque de castanheiros, num ambiente florestal mágico e de uma
enorme biodiversidade. Toda a informação AQUI. Na Aldeia de Xisto de Janeiro de Cima encontra o Fiado
Restaurante (Tel. 272745024), no Fundão, o Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa (Tel.
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275249670).

Golegã: celebrar o cavalo e as artes equestres

São três feiras numa só, ou seja, três razões para visitar a Golegã no mês de novembro. De 4 a 13
realiza-se a XLVI Feira Nacional do Cavalo, a XXIII Feira Internacional do Cavalo Lusitano e a secular Feira
de São Martinho. Numa localidade onde o cavalo é Rei, do programa fazem parte concursos de
obstáculos, provas de ensino, demonstrações de saberes seculares como a forja e a ferração, concursos
de dressage e até uma evocação de José Saramago, inserida nas comemorações do centenário do
nascimento do Nobel da Literatura. Um dos mais aguardados eventos das celebrações é o Baile da
Jaqueta, onde os mais elegantes trajes de equitação desfilam na pista de dança. Aproveite o passeio
para descobrir as representações de arte moderna espalhadas pela localidade, o Museu de Pintura e
Escultura Martins Correia ou a Casa-Estúdio Carlos Relvas. Não deixe de visitar a Reserva Natural do Paúl
do Boquilobo, com 529 hectares, onde encontra a maior colónia de garças da Península Ibérica. No
Escaroupim (Tel. 263107332) prove os sabores regionais, no Hotel Lusitano (Tel. 249979170) descanse
numa verdadeira casa senhorial.

Nazaré: o regresso das ondas gigantes

Foi no dia 1 de novembro de 2011 que um homem e uma onda gigante colocaram a piscatória vila da
Nazaré no mapa. O autor da proeza que correu mundo foi Garrett McNamara, a onda, na Praia do Norte,
tinha a impressionante altura de 23,77 metros. A partir desse dia, foram muitos os destemidos surfistas
que rumaram à localidade para se aventurarem nas famosas ondas, com sucessivos recordes a serem
batidos, o último por Sebastian Steudtner, um alemão que conquistou 26,21 metros de onda, sobre uma
prancha. A época das ondas gigantes começa em novembro e termina em fevereiro, sendo, por isso,
provável que encontre destemidos surfistas a tentarem bater recordes. Mas a Nazaré é mais do que as
ondas gigantes, provocadas pelo já famoso Canhão da Nazaré. Não deixe de ver (e de provar) o
tradicional peixe seco à venda na praia, de ver o mar a partir do Baloiço da Ladeira, que oferece a
sensação de voar sobre as águas, após subir ao Sítio, através do Ascensor da Nazaré. Igualmente
obrigatória é uma visita ao Forte de São Miguel Arcanjo, cuja silhueta aparece na generalidade das
fotografias das ondas gigantes. O peixe é incontornável, nomeadamente no restaurante A Celeste (Tel.
262551695), frequentado por McNamara. Para relaxar com o som das ondas, opte pelo Seven Skirts
Boutique Guesthouse (Tel. 930472323) a 100 metros da praia.

Marvão – Portalegre: celebrar o castanheiro e a castanha

É uma pequena localidade, localizada no topo da serra do Sapoio, no distrito de Portalegre, paredes
meias com a vizinha Espanha. É, também, um dos locais no sul de Portugal onde mais castanhas se
produzem, designadas por Castanha Marvão-Portalegre DOP, aproveitadas para a confeção de regionais
pratos, como a sopa de castanha, o porco com castanha, o peru com castanha ou farinha de castanha.
Terra de encantos mil, com charmosos percursos pelas ruas estreitas, está inserida no Parque Natural da
Serra de São Mamede, com o castelo altaneiro, monumento nacional, a dominar a paisagem. Nos dias
12 e 13 de novembro é dedicada à castanha uma das mais importantes feiras do país, e de 12 a 27 de
novembro, realiza-se a quinzena gastronómica da castanha, numa vasta rede de estabelecimentos
aderentes. Na última edição, em 2021, foram consumidas três mil toneladas de castanhas,
acompanhadas por mil litros de vinho. Para provar as especialidades locais, entre outros espaços, conte
com o restaurante Mil-Homens (Tel. 245993122), ou com o Restaurante Rio Sever (Tel. 245993192).
Para recuperar forças, opte pela Quinta do Barrieiro (Quinta do Barrieiro, Reveladas. Tel. 927949349).

Alentejo – Vinho de talha e São Martinho

Em Reguengos de Monsaraz, cruza-se história e natureza, com o vinho e as castanhas a assumirem
protagonismo em novembro. Contemple as vistas para o grande lago do Alqueva, descubra o património
megalítico e não deixe de descobrir a olaria de São Pedro do Corval e as famosas mantas de Reguengos.
Este mês é também de celebração da tradição do São Martinho e do vinho. A Adega José de Sousa
preparou um programa especial, diário, com visitas às adegas, nomeadamente à Adega dos Potes com
114 talhas de barro, onde ainda se utiliza um método de fermentação ancestral e subjacente prova.
Rume depois a Cuba e percorra as ruas da vila alentejana à procura de indícios de Cristovão Colombo,
que, segundo alguns historiadores, terá nascido nesta localidade. Procure a estátua do navegador,
inaugurada no dia 28 de outubro de 2006, data em que se comemora a descoberta da ilha de Cuba, em
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1942. Mergulhe ainda mais na tradição, descobrindo as adegas regionais e a ancestral forma de fazer
vinho de Talha. Dia 12 de novembro será um dos melhores dias para o fazer, quando se realiza o
Amphora Wine Day, com vários produtores e com conversas sobre Vinhos de Talha. Será na Herdade do
Rocim, sendo esperados cinco dezenas de produtores e mais de mil visitantes. Nesta quarta edição
assinala-se uma tradição com mais de 2 mil anos. Às 18h00, abrem-se as talhas do vinho que ambiciona
ser património imaterial da Humanidade pela UNESCO. Almoce, ou jante na Adega Casa de Monte Pedral
(Tel. 926580044) e relaxe no Monte da Estrela (Tel. 919373733).

Silves: provar as melhores laranjas do Algarve e do mundo

Impressiona o maior castelo do Algarve, pelo estado de conservação, exemplo monumental da
ocupação islâmica, com 11 torres unidas às muralhas. São o ex-líbris da cidade, rivalizando,
historicamente, com a Sé Velha, com a Capela de Nossa Senhora dos Mártires e com a Cruz de Portugal,
datada de 1824. Depois de um passeio, pelas ruas de casas caídas de um branco imaculado, contemple
o mar, na praia de Armação de Pera, percorra os passadiços e não deixe de provar o Morgado de Silves,
o mais tradicional doce da localidade. Após apreciar a biodiversidade das margens do Rio Arade, percorra
os campos e deslumbre-se com os laranjais onde nascem aquelas sendo consideradas as melhores
laranjas do Algarve e do mundo. Para receberem tal distinção contou o aspeto brilhante e apelativo,
mas, acima de tudo, o sabor. Segundo dados do município, que se dá a conhecer como “Silves Capital
da Laranja”, há 7 mil hectares de laranjais no concelho, e até já foi criada a Rota da Laranja, onde os
turistas podem participar na apanha e depois, provar o fruto. A doçura, a quantidade de sumo e a
delicadeza de aromas excecionais são fatores que contribuem para ser considerada a melhor das
melhores. Experimente os sabores algarvios na Marisqueira Rui (Tel. 282442682) e durma entre os
laranjais do renovado Vila Valverde Design Country Hotel (Tel. 282790790)

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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“É preocupante a componente do custo de vida”. Portugal vira-se
para os EUA para tentar contrariar os danos da inflação no
turismo: entrevista a Luís Araújo
Com a guerra e a inflação a pressionarem os orçamentos europeus, Portugal virou-se
ainda mais para um mercado onde o retorno é notório: o americano.

 

Com a guerra e a inflação a pressionarem os
orçamentos europeus, Portugal virou-se ainda
mais para um mercado onde o retorno é notório: o
americano. “A valorização do dólar também tem
impacto”, admite Luís Araújo, presidente do
Turismo de Portugal. O custo da energia noutros
países, admite, tem ajudado a estadias mais
longas em Portugal, de turistas em teletrabalho,
admite o responsável. Há preocupação com a
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incerteza no setor, mas os números continuam a
dar ânimo. A recuperação plena pós-pandemia
acontecerá um ano mais cedo do que o previsto
Com a alteração do contexto económico europeu, à custa da guerra e da inflação, houve uma
alteração da estratégia de promoção turística, com foco no mercado norte-americano?

A alteração de estratégia dá-se todos os dias. Há algum tempo que vimos a trabalhar o mercado dos
Estados Unidos da América (EUA) na área da promoção. Nos últimos cinco ou seis anos, implementámos
nesse mercado uma estratégia muito ligada ao reforço da conetividade aérea [com novos destinos da
TAP].

Em termos concretos, esse trabalho dá-se como?

Temos procurado aumentar a notoriedade de Portugal junto do consumidor. Obviamente, os EUA são
um mercado gigantesco. Temo-nos focado nas regiões onde há ligações diretas. Este ano, por exemplo,
já vamos com 27 “press trips” [viagens de jornalistas americanos até Portugal], com um efeito
multiplicador.

E quanto têm investido em campanhas promocionais para este mercado concreto?

Temos à volta de 800 mil euros para campanhas para os EUA. É um valor 40% acima do que tínhamos
para 2019. Temos mais de 10 milhões de pessoas alcançadas.

Mas, no bolo total da promoção, este mercado pesa quanto? Tem havido redireccionamento das
verbas?

Pesa 10 a 15%. O mercado asiático tem estado mais parado em termos de campanhas. Pelo facto de
as campanhas serem digitais, conseguimos direcionar [mais rapidamente essas verbas].

Da campanha à chegada do turista a Portugal há sempre uma margem. O que torna efetiva a
decisão? É o facto de Portugal continuar a ser, na visão destes turistas, um destino barato?

Diria que é principalmente a questão da conetividade aérea. De janeiro a agosto, quando comparado
com 2019 [último ano antes da pandemia], estamos a crescer 20% acima em termos de hóspedes e
dormidas. E 40% acima a nível da receita turística no que respeita a este mercado emissor.

São um mercado conhecido por gastar muito. A valorização do dólar face ao euro também ajuda
a tornar Portugal mais atrativo?

Obviamente que a valorização do dólar também tem impacto [na captação de turistas americanos]. Mas
é um impacto a nível europeu. De facto, os turistas americanos gastam muito, ficam mais tempo,
correm todo o território. As regiões do Norte, do Algarve e da Madeira foram aquelas onde a sua
presença mais cresceu – esta última à custa de novas ligações aéreas. A conetividade [aérea] está
praticamente aos níveis de 2019. E temos também a aposta em eventos muito concretos, na ótica B2B
[“Business to Business”, entre operadores do setor].
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Mas Portugal continua a depender fortemente dos mercados europeus, onde o impacto da
guerra e da inflação é inegável, com redução do poder de compra. A Alemanha, um dos
principais mercados, já admitiu o cenário de recessão. Como se lida com essa realidade que
pode colocar em causa o crescimento da atividade turística em Portugal?

A incerteza é, em qualquer atividade, um princípio base. Continuamos a ter muita procura. Do ponto de
vista de ligações aéreas, conseguimos recuperar as ligações que tínhamos antes da pandemia e
conseguimos novas ligações. Pela resposta que temos, por parte de consumidores e operadores, tem
vindo a aumentar a procura por Portugal. Temos inclusive visto estadias mais longas.

É Portugal, com um custo de vida mais baixo do que esses mercados emissores, a tirar partido
disso?

A subida do custo da energia a nível europeu pode beneficiar algumas estadias mais longas, ao nível do
teletrabalho. Mas essa procura é resultado, diria, de termos, nos últimos anos, promovido Portugal ao
nível de condições de vida, segurança, conetividade, como um destino que não é só para passar férias
mas para visitar ao longo de todo o ano.

Então, a promoção de Portugal não passa pelo facto de ser barato, mesmo que informalmente
esse aspeto seja muito falado entre os turistas, distinguindo-o de outros destinos europeus?

Não, de todo. Inclusive somos o país que mais tem crescido em termos de receitas. Isso tem muito a
ver com a perceção de valor [da qualidade da oferta] que as pessoas têm. Prova disso é o facto de o
crescimento da receita ser muito superior ao crescimento de dormidas e hóspedes. Até agosto,
comparando com 2019, o crescimento das receitas é de 13%. O nível de dormidas e hóspedes está 5%
abaixo.

Muito do que alavancou a retoma nos últimos anos foi o turismo interno. As famílias
portuguesas também têm um orçamento cada vez mais apertado. E, muitas vezes, quando
fazem as contas, percebem que lhes sai mais barato ir para o estrangeiro. Como se concorre
com isso?

Sentimos, ao longo destes dois anos, o crescimento da procura de Portugal por portugueses. É
importante que se crie uma fidelização. Por haver um melhor conhecimento do mercado, continua a
haver uma procura grande, sobretudo por destinos internos menos conhecidos. Há capacidade de
absorver este mercado nacional. Mas já sabíamos que, quando eliminassem as restrições da covid-19 e
da mobilidade, que haveria portugueses a ir para o estrangeiro. É essencial fazer essa fidelização. Muitas
regiões e operadores estão a fazer esse processo [com oferta adaptada ao gosto e poder de compra
nacional]. É preocupante a componente do custo de vida. Mas é uma preocupação para o setor como
um todo, não apenas para Portugal.

Diversidade continua então a ser a palavra-chave.

Não é esquecer um lado e apostar no outro. Continuamos a apostar na promoção, embora focados em
captar um segmento mais elevado e com um poder de compra maior. Por exemplo, [nesse sentido de
promover novos produtos e destinos], lançámos uma campanha para captar turistas para as aldeias que
foram atingidos pelos incêndios. Estamos a ter forte adesão no mercado ibérico, muito à custa da
autenticidade do produto. E estamos a ponderar levar essa campanha para outros mercados.
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Nesta altura, embora não tenham saído os dados oficiais do INE, o verão está já fechado. E o
verão é sempre o melhor barómetro de como está a evoluir a atividade. Qual é o balanço?

O resultado acumulado é extremamente positivo. Os números do verão são superiores aos do verão de
2019. Em agosto, batemos mesmo um recorde: tivemos mais de três mil milhões de euros em receitas
turísticas num só mês.

E podemos afirmar que o efeito da pandemia já foi ultrapassado e que a recuperação plena,
prevista para 2024, já foi atingida?

Ainda temos limitações com o mercado Ásia-Pacífico. Mas estamos a antecipar o objetivo da
recuperação. Em 2023, já vamos ter a recuperação ao nível de receitas turísticas. Continuamos
a sentir muita procura.

(Link)
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Hyatt inaugura hotel de luxo em Lisboa
Hyatt Regency Lisboa abre portas oficialmente em Belém: a dois passos da antiga FIL
prometem-se boas vistas para o T ejo, 204 quartos, quatro restaurantes e spa. Mote:
“Descobrimentos portugueses”.

“Após um período de soft opening”, anuncia a gigante hoteleira Hyatt, o Regency Lisboa abre portas
nesta quarta-feira numa inauguração que “marca a chegada de uma das maiores cadeias mundiais de
hotéis” — a Hyatt Hotels & Resorts, com sede nos EUA, gere mais de 1200 hotéis em sete dezenas de
países e esta estreia alfacinha é “pelas mãos” da United Investments Portugal (UIP), grupo ligado aos
consagrados Pine Cliffs ou Sheraton Cascais e chancela Yotel.?

Na zona de Belém, a dois passos da antiga FIL, o novo hotel da rua da Junqueira, é um “cinco estrelas
superior” com “204 quartos, dos quais 105 são suítes”, destacando-se as “Regency Suites de três
quartos, que dispõem de varandas amplas privativas e sala de estar com área de jantar”, informam.
Mais-valias são apontadas várias, incluindo “vistas deslumbrantes sobre o rio Tejo”.

Já a decoração “inspira-se nos descobrimentos portugueses e nas influências contemporâneas de
Lisboa”.

Além dos alojamentos e espaços de reuniões, o Hyatt Regency Lisboa tem “quatro restaurantes e um
bar”, estando para já “em funcionamento” dois destes espaços: Viserversa, “restaurante e bar ao estilo
‘grand-café’” e que está aberto todo o dia; e o Zest, restaurante frente a jardim privativo, mais casual,
para almoçar ou lanchar. Sobre o Viseversa há o espaço multiúsos Vista, onde se pode até teletrabalhar
enquanto se bebe um café.

As cerejas no topo do bolo estão para breve, com a abertura de um “restaurante de topo, situado no
piso térreo e com acesso independente ao hotel”, e um “rooftop, com uma vista panorâmica para o rio”.

A complementar a oferta, um spa Serenity, chancela da UIP presente no Pine Cliffs e Sheraton Cascais:
são mais de 1000 m2, com “nove salas para tratamentos individuais ou em casal”, “oásis termal” e uma
prometida “zona especial, a Aurum Suite, para momentos de relaxamento mais privados”. Há ainda um
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ginásio e dois estúdios de fitness.

Os preços por noite, verifica-se no site do hotel, deverão, em geral, começar em redor dos 200 euros,
sendo a tarifa média mínima de 259 euros. As suítes de três quartos: por volta dos mil euros.

Mas a chancela Hyatt tem já prevista expansão para breve no centro histórico de Lisboa: o antigo
quarteirão do BPI na Baixa deverá ser o segundo hotel do grupo na capital portuguesa, com abertura
prevista para 2024.
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“É preciso atrair outras companhias aéreas para o Porto”
Nuno Botelho diz que "o Porto passava bem sem a T AP" e que a região tem capacidade
para atrair outras companhias aéreas. Defensor acérrimo da regionalização, quer uma
descentralização "mais a sério".

Nuno Botelho diz que "o Porto passava bem sem a TAP" e que a região tem capacidade para atrair
outras companhias aéreas. Defensor acérrimo da regionalização, quer uma descentralização "mais a
sério". 

O Presidente da Associação Comercial do Porto (ACP) há nove anos, Nuno Botelho diz que é preciso
atrair outras companhias e “libertar” a região da TAP. “O serviço que a TPA nos presta no Aeroporto Sá
Carneiro dispensávamos perfeitamente desde que nos libertasse para irmos buscar outras companhias
que assegurassem mais rotas, ligações”, defende.

Em entrevista ao ECO/Local Online, o líder da ACP assume, por isso, como “bandeiras” da associação, o
Aeroporto Francisco Sá Carneiro, o Porto de Leixões e a mobilidade na Área Metropolitana do Porto
(AMP) onde afirma haver um “défice enorme” ao nível das redes ferroviárias e da linha do metro.

Defensor acérrimo da regionalização, Nuno Botelho é duro nas críticas ao estado das coisas no país.
“Deveria haver vontade política dos partidos para haver regionalização”, diz o presidente da ACP que
também assume que a descentralização não está no bom caminho. “Deveríamos pugnar para que
houvesse uma descentralização e, no futuro, uma regionalização como deve ser.”

Qual é o papel que a Associação Comercial do Porto assume na
região?
O papel que temos tido é continuar a ser voz da região norte. A região do Douro é, por tradição,
muito ligada à ACP por causa do Palácio da Bolsa, onde temos a sede da ACP. Foi muito com o dinheiro
do vinho do Porto que se construiu este palácio. A ligação ao Douro e aos seus muitos viticultores é
uma ligação umbilical, de muitos anos.

Portanto, preocupações como as acessibilidades ao Douro são muito importantes assim como as
saídas através das exportações do Porto de Leixões ou a infraestrutura do Aeroporto Sá
Carneiro. A região tem duas infraestruturas que são cruciais e das quais não podemos prescindir que é o
Aeroporto Sá Carneiro e o Porto de Leixões. É fundamental que o Governo Central mantenha sobre isso
uma atenção constante.

Já é uma velha reivindicação?
É uma reivindicação sempre atual, porque persiste em não se resolver. E enquanto não se resolver
não nos vamos calar. Continuamos a persistir junto do Governo para que se altere este
paradigma. Vemos com muita preocupação o futuro da TAP e a não existência de ligações a
partir do Porto.

Fazemos parte de um Conselho de Conectividade da região que integra a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), as câmaras do Porto e da Maia, a ACP, a Associação
Empresarial do Porto (AEP), que foi constituído para apresentar ao ministro das infraestruturas um
conjunto de propostas.

O que está em cima da mesa em relação à TAP?
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Andamos a tentar sensibilizar o Governo para a possibilidade da região ter outro tipo de ligações para
não estar tão dependente da TAP. Sempre reivindicámos isso. O Porto passava bem sem a TAP.
Aliás, era um favor que nos fazia. O serviço que a TPA nos presta no aeroporto Sá Carneiro
dispensávamos perfeitamente desde que nos libertasse para irmos buscar outras companhias que
assegurassem mais rotas, ligações. É isso que ando a dizer há mais de três anos. É preciso ter
capacidade de atrair as outras companhias. Temos de criar mercado.

E no caso do Porto de Leixões…
É também uma velha reivindicação no que diz respeito às obras de alargamento do Porto de Leixões e à
constante manutenção de melhoria das condições para que continue a ser o porto competitivo que é.
Tem sido uma porta de saída fundamental para as exportações.

Entendemos que o Porto de Leixões é uma infraestrutura absolutamente crucial para a região,
porque saem da região norte, num raio de 100 quilómetros, cerca de 48% das exportações
nacionais. Nesse sentido, o porto de Leixões é a porta de saída fundamental. Esta infraestrutura tem
de estar constantemente dotada das melhores condições para poder operar. Lutamos e
reivindicamos por isso.

A área da mobilidade também tem servido de mote para
reivindicações?
É fundamental apostar na mobilidade na AMP e fora dela, ou seja, nas novas redes do metro e
ferroviária. Há um défice enorme. Precisamos de uma ferrovia que funcione, por exemplo entre
Santo Tirso e o Porto de forma rápida. De certeza absoluta que muita gente, que aspira a morar no
Porto, não se importaria de morar em Santo Tirso, porque teria melhor qualidade de vida, se calhar uma
casa maior e até mais barata.

O mesmo se passa com os jovens, pois se pudessem aceder ao centro do Porto em 15 ou 20 minutos
em boas condições e rapidamente, com constantes fluxos de tráfico ferroviário, de certeza que não
se importariam de residir fora da cidade do Porto, como na Póvoa de Varzim ou Santo Tirso.

Em relação à Póvoa de Varzim existe a linha do metro…
Demora muito tempo. A rede de metro que existe no distrito do Porto é deficitária e
insuficiente. Andamos a pedir às pessoas para deixarem o carro em casa, quando não têm forma de se
locomover de outra maneira. Andamos a pedir às pessoas que façam ginástica para chegarem aos
empregos e apanhem dois e três autocarros, quando não têm condições. Depois é óbvio que acabam
por se mobilizar de carro e gastam mais dinheiro. Não têm qualidade de vida. E em qualquer sítio
civilizado isso não acontece.

Estou a falar de soluções competitivas e práticas como as que existem em Londres ou Paris. As
pessoas não vivem no centro da cidade, mas chegam rapidamente ao centro. Por exemplo, se
tivéssemos uma Linha do Douro que fosse mais rápida, eficaz, com boas condições. Falta pôr isso a
funcionar e depende do Governo que já anunciou um plano muito ambicioso na ferrovia que
persiste em não sair do papel. Temos vindo a fazer alguma pressão para que saia do papel.

Mais do que o problema da habitação, temos o problema da mobilidade. E não há a coragem de
dizer isso. Vejo com muita dificuldade as pessoas, que ganham menos, conseguirem viver no centro da
cidade; não é acessível porque as casas são mais caras. O Estado parece que não percebe que
deveria ajudar em determinadas questões que seriam absolutamente estratégicas.

Quais são as suas bandeiras à frente da ACP?
As minhas bandeiras são muito claras: as infraestruturas fundamentais aeroportuárias, ou seja, o
Aeroporto Francisco Sá Carneiro e o Porto de Leixões; e a mobilidade na área metropolitana do Porto.

Acha que o alojamento local demoveu os portuenses de
quererem residir no centro histórico?
Não concordo. O Porto já não tinha muitos habitantes. Por exemplo, em 2004, o Porto tinha várias
ruínas, não havia trânsito, à noite tínhamos receio de sair, havia poucos restaurantes. Atualmente, vive-
se uma realidade muito diferente: há um parque habitacional completamente remodelado, muito
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graças ao alojamento local.

Fruto das leis de arrendamento, os proprietários não tinham como reabilitar as casas e iam ficando
deterioradas e, por consequência, as pessoas queriam viver condignamente e foram saindo dos imóveis.
Agora, houve u m boom de alojamento local, porque essa foi a forma que os proprietários
encontraram para rentabilizar os seus investimentos.

Concorda com essa estratégia…
É positivo, porque trouxe mais gente para as ruas, mais negócios, mais emprego, mais consumo de
vinho e de têxteis.

O presidente da Câmara do Porto; Rui Moreira, defendeu
recentemente que não quer uma massificação de turismo, mas
sim, mais sustentável. Além de aumentar o tempo de estadia na
cidade e atrair visitantes da América e da Ásia. Concorda?
Sou muito favorável a tudo o que tem sido feito ao nível do turismo. Temos de lutar para cada vez
mais termos um turismo de qualidade, ou seja, pessoas que venham pelo preço alto, e que passem
cá mais tempo e a gastar bem. Mais do que quantidade, temos de ter qualidade, até porque o nosso
destino é requintado, exclusivo e não deverá ser visto como destino de massas.

E o Plano Reativar Turismo (PRT) que o Governo lançou, em
2021, para responder às consequências da pandemia?
Falta fazer muito. Esperemos que saia do papel. O turismo representa cerca de 15% da riqueza
produzida pelo país. Nesta região é muito importante, pois temos um fluxo muito grande de turistas
americanos que já são os nossos terceiros maiores visitantes.

O turista americano vem pela gastronomia, pela prova de vinhos, pelo enoturismo. É um turista que nos
interessa, porque gasta, procura hotéis com qualidade e gosta da nossa cultura. Temos de ter
programas também no Douro e no Minho que têm uma capacidade muito grande para atrair esse tipo de
turistas. Também temos os turistas brasileiros e os canadianos.

Mas há cada vez mais cidadãos brasileiros que não vêm pelo
turismo, mas que acabam por ficar a residir no Porto?
Porto e Braga. É outro fenómeno, porque estão a procurar destinos onde se sintam mais seguros, com
maior estabilidade política e onde a vida seja mais barata. Tenho conhecimento de muitos empresários.
Na zona de Braga, por exemplo, há muitos cidadãos brasileiros qualificados, como engenheiros e
arquitetos, que vieram trabalhar para várias empresas. Muitos também compraram quintas, na
região do Douro, para produzir vinho.

É apologista da regionalização?
Sou completamente. A ACP fez um estudo há quatro anos que indicava que cerca de 70% das compras
da Administração Central eram feitas a empresas na Área Metropolitana de Lisboa (AML). Este número
diz tudo do que é o centralismo. Uma AML que está viciada no centralismo. Criaram um
microclima de empresas só para servir a Administração Pública e têm isso montado.

Deveríamos pugnar para que houvesse uma descentralização e no futuro uma regionalização
como deve ser. O país não cresce desde 2000. Estamos há 22 anos estagnados e continuamos a
insistir na mesma receita que é o Estado central gere tudo e tudo é feito a partir dali. O maior
número de funcionários públicos do Ministério da Agricultura está em Lisboa, quando não há agricultura
em Lisboa.

Vê com bons olhos a deslocação do Ministério da Saúde para o
Porto.
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É uma descentralização, uma boa notícia, além de um sinal positivo e de esperança. E, finalmente,
depois da vergonha que foi a não vinda do Infarmed para o Porto que estava prometida. Viu-se
que os funcionários mandam mais do que os políticos. Viu-se que o Governo é fraco e não manda.

Qual seria a solução para a regionalização avançar?
Nem deveria haver referendo. Deveria haver vontade política dos partidos para haver
regionalização. Deveria haver a alteração da Constituição e fazer a regionalização em cinco regiões que
já estão definidas que são norte, centro, Alentejo, Lisboa e Vale do Tejo, e Algarve.

Neste ponto, temos as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, mas precisam que
lhe sejam dadas mais competências e que os presidentes vão a votos e sejam eleitos pela
região.

Na sua opinião, o que é que as regiões ganham com a
regionalização?
Os centros de decisão saírem todos de Lisboa e passarem para as regiões. Iríamos todos ganhar com
isso, porque está mais do que visto que um cêntimo gasto hoje pelas autarquias locais é muito melhor
aplicado do o mesmo valor gasto pela Administração Central.

Qual é o papel da ACB neste processo?
Não somos políticos, mas sim apartidários. O nosso papel é o de tentar influenciar no sentido de
regionalizar, porque entendemos que é a melhor solução para o país.

E ao nível da descentralização…
Entendo que deve ser feito um esforço para ser feita uma reforma a sério e não uma que passa
competências ao nível da educação em que, no fundo, dão as chaves das escolas às autarquias. Não
deveria de haver um concurso nacional de professores. Acho que a educação deveria ser um fator de
competitividade entre as diferentes regiões e entre os diferentes municípios. As autarquias em
conjunto com os agrupamentos escolares contratariam os professores.

Todos reclamam, os alunos estão a ser prejudicados, estamos progressivamente a acabar com a escola
pública.

E em relação às empresas que estão a passar dificuldades…
As empresas estão com vários problemas, desde os custos das matérias-primas e temos, ao mesmo
tempo, os custos de mão-de-obra que estão a disparar e os problemas das taxas de juro daquelas
empresas que estão mais endividadas e com mais dificuldade.

Também há cada vez mais empresas que se queixam da falta de mão-de-obra, principalmente na
restauração e na hotelaria que são setores muito absorventes. Diria que aqui o problema não é a
remuneração propriamente dita, mas as pessoas quererem ter mais tempo livre para a família e terem
percebido que podiam trabalhar fora daqueles setores.

Qual seria a solução?
Passa por captar imigração para ocupar esses lugares para dar resposta a esse problema de falta de
mão-de-obra nestes setores.

(Link)
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Ponta do Sol, a "vila dos nómadas digitais" que está a conquistar
jovens de todo o mundo
A partir deste domingo, Portugal passa a emitir vistos de estadia temporária para
trabalhadores remotos - os chamados nómadas digitais - que passam a ter autorização
de residência desde que ganhem mais de 2.800 euros brutos por mês.

(Vídeo)

A partir deste domingo, Portugal passa a emitir vistos de estadia temporária para trabalhadores remotos
- os chamados nómadas digitais - que passam a ter autorização de residência desde que ganhem mais
de 2.800 euros brutos por mês.

Estes nómadas são quase sempre jovens, trabalham em qualquer parte do mundo e, para muitos, o sítio
ideal é uma vila na Região Autónoma da Madeira, onde, dizem, a internet é boa, as infraestruturas
também e acima de tudo os preços são acessíveis.
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Festival internacional de cinema e turismo premeia filme da
autarquia
O filme promocional “A Voz do Mar” do município de Vila do Bispo, que conta com a
participação da desportista Joana Schenker, arrecadou o 2.º prémio na categoria
“Experiências Memoráveis”
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Viagens com destino ao estrangeiro aumentam 592,8% no
segundo trimestre
As viagens turísticas de residentes em Portugal com destino ao estrangeiro aumentaram
592,8% no segundo trimestre, face a igual período de 2021, e as viagens em território
nacional cresceram 34,9%, divulgou esta semana o INE.

As viagens turísticas de residentes em Portugal com destino ao estrangeiro aumentaram
592,8% no segundo trimestre, face a igual período de 2021, e as viagens em território nacional
cresceram 34,9%, divulgou esta semana o INE.

De acordo com as estatísticas da procura turística dos residentes, publicadas pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE), entre abril e junho, as viagens realizadas pelos residentes cresceram 52,2% e atingiram
um total de 5,5 milhões, o que representa uma queda de 1,7% face a igual período de 2019, o último
antes da pandemia da covid-19.

Os dados do INE revelam que as viagens em território nacional corresponderam a 85,9% das
deslocações (4,7 milhões), enquanto as viagens com destino ao estrangeiro totalizaram 774,2 mil
milhões, ficando, no entanto, respetivamente, 0,9% e 6,5% abaixo dos níveis de 2019.

No período em análise, o principal motivo para as viagens foi “lazer, recreio ou férias”, que esteve
associado a 47,6% do total e correspondeu a 2,6 milhões de deslocações, tendo crescido 49,9% em
termos homólogos, seguindo-se “visita a familiares ou amigos” (38,0%) e profissionais ou de negócios
(9,0%).

Os hotéis e similares concentraram 31,7% das dormidas resultantes das viagens turísticas no segundo
trimestre, ganhando peso no total (+15,2 pontos percentuais), enquanto o alojamento particular
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gratuito manteve-se como a principal opção dos viajantes (62,1% das dormidas, -14,8 pontos
percentuais).

Segundo o INE, houve 6,0 milhões de dormidas em “hotéis e similares” no período em análise, enquanto
o “alojamento particular gratuito” correspondeu a 11,7 milhões de dormidas.

Ainda segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, a marcação prévia de serviços foi utilizada
em 37,5% das viagens, parâmetro que apresenta um peso de 95,3% nas deslocações ao estrangeiro e
de 28,0% nas viagens em território nacional.

De acordo com os dados do INE, o recurso à internet ocorreu em 26,9% das viagens no segundo
trimestre do ano, valor que sobe para 71,9% quando se consideram apenas as viagens ao estrangeiro.

Cerca de 24,4% dos residentes realizaram pelo menos uma deslocação turística entre abril e junho, num
acréscimo de 8,2 pontos percentuais face ao período homólogo.

(Link)
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