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No Bam Bam Bar há planos para uma evolução de bitcoins
Na Meia Praia, em Lagos, há uma comunidade de dezenas de estrangeiros e portugueses
que se reúne semanalmente para discutir finanças — e um mundo novo
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DINHEIRO VIVO
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Cimeira Ibérica: Portugal e Espanha com estratégia comum para
turismo nas zonas de fronteira
Para o Governo português há "um grande potencial que Portugal e Espanha podem e
devem explorar em conjunto", em particular na América do Norte e na Ásia.

Portugal e Espanha vão desenvolver uma estratégia comum para o turismo nas zonas de fronteira, para
valorizar e promover destinos e produtos e formar recursos humanos, disse o Ministério da Economia
português.

A Estratégia conjunta para a Sustentabilidade do Turismo Transfronteiriço entre Portugal e Espanha
2022-2024 será um dos acordos assinados na cimeira ibérica desta sexta-feira, em Viana do Castelo, e
abrange diversas áreas, como "planos de sustentabilidade turística" para melhorar os destinos
fronteiriços e aumentar a procura ao longo de todo o ano, e o "desenvolvimento de produtos e
experiências turísticas na fronteira", que "espelhem as peculiaridades territoriais na raia", indicou o
Ministério da Economia, numa resposta escrita enviada à Lusa.

A nível de recursos humanos, a estratégia prevê formação e "geração de conhecimento e investigação
em turismo transfronteiriço".

Para isso, estão previstas ações de formação no âmbito da cultura, da história, do património, dos
recursos naturais, da gastronomia e do artesanato dos destinos fronteiriços; incentivos aos centros de
estudo dos dois lados da fronteira para aprofundar conhecimentos "sobre os recursos turísticos"; e a
promoção da "investigação no domínio da cooperação transfronteiriça, abordando os desafios das
comunidades residentes e propondo oportunidades para o seu desenvolvimento".

O último eixo da estratégia é a promoção externa "do destino ibérico em geral e do destino fronteiriço
em particular", em mercados internacionais, sobretudo, mais distantes, cujos turistas consideram a visita
a Portugal e a Espanha numa única deslocação.

Para o Governo português, ao nível destes mercados internacionais, há "um grande potencial que
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Portugal e Espanha podem e devem explorar em conjunto", em particular na América do Norte e na Ásia.

O Ministério da Economia sublinhou que Portugal e Espanha partilham uma fronteira terrestre de 1.234
quilómetros, a mais longa da União Europeia e que, "ao nível bilateral, Espanha é desde há muito um
mercado estratégico para o turismo nacional".

"É de tal forma importante, que enquanto mercado emissor, é tratado como mercado interno alargado,
ou seja, um prolongamento do mercado português", e no que respeita à promoção "é o único mercado
internacional" que "pode ser trabalhado pelas Entidades Regionais de Turismo", sublinhou.

"Para além de ser um dos dois principais mercados emissores externos [de turistas] para Portugal",
acrescentou o Ministério da Economia, Espanha e, mais em concreto, as quatro regiões que fazem
fronteira com o território nacional (Andaluzia, Extremadura, Castela Leão e Galiza), já "são importantes
parceiros" das regiões portuguesas "no desenvolvimento de projetos comuns relacionados com a
estruturação de oferta, a formação de profissionais, a promoção conjunta, a inovação e conhecimento,
a sustentabilidade (económica, ambiental e social) e outras áreas de intervenção críticas para o setor do
turismo, como é por exemplo o caso da Cultura".

A estratégia para o turismo insere-se na Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço de
Portugal e Espanha, anunciada na cimeira ibérica da Guarda de outubro e 2020, para abranger 1.551
freguesias portuguesas e 1.231 municípios espanhóis.
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Aviação - Receita cresce, lucro aparece, mas cortes mantêm-se
Otimista face a 2022, presidente da T AP salienta que é uma “boa notícia” o interesse da
Air France e da Iberia/British Airways
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"Não considero o Algarve massificado nem desordenado
urbanisticamente"
Entrevista a André Jordan, Precursor do Turismo Algarvio de qualidade
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“Precisamos de intensificar o valor que os turistas deixam no
nosso território”
A secretária-geral da AHRESP defende que o turismo, restauração e similares devem
apostar na qualidade
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EXAME INFORMÁTICA
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Exame Informática | Airbnb quer combater a gentrificação
redirecionando o turismo
Com a pesquisa por ‘Categorias’ e ‘Sou Flexivel’, empresa de alojamento temporário
pretende desviar turistas dos locais da moda, encaminhando-os para regiões menos
populares. Dados apresentados durante a Web Summit apontam para uma redução de
20 por cento na procura pela freguesia de Santa Maria Maior e de 15% na Misericórdia,
por parte dos clientes que se identificarem como flexíveis

No palco principal do Web Summit, em conversa com o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas,
Nathan Blecharczyk, cofundador da Airbnb, contou velhas e novas histórias.

Recordou o início da vida da empresa de alojamento temporário, em que três jovens recém-chegados a
São Francisco decidiram complementar o rendimento espalhando colchões de ar pelo chão do
apartamento onde viviam, cobrando 80 dólares por noite por dormida com direito a pequeno-almoço
(Airbnb – Air Bed and Breakfast) e ainda a fase seguinte, no ano de 2008, durante as eleições
presidenciais americanas, quando para conseguirem pagar as contas se puseram a vender caixas de
cereais de pequeno-almoço com as caras dos candidatos, Barack Obama e John McCain. Uma operação
que lhes rendeu 30 mil dólares, permitiu manter a empresa à tona e chamar a atenção da imprensa e de
algumas figuras públicas. “Inovação não é só começar novas companhias”, disse. “O mais importante é
a garra”, insistiu. É esta característica que distingue os vencedores.

Nas histórias novas, Nathan Blecharczyk quis mostrar uma faceta de bom samaritano, realçando os
esforços da plataforma em colaborar com os governos ao incluir o sistema de emissão de faturas, o que
já terá rendido seis mil milhões de dólares em impostos, só no mercado americano. E ainda o
compromisso da empresa de redirecionar o turismo, “permitindo que todos possam beneficiar de um
rendimento extra” e pelo caminho poupando os destinos mais procurados da invasão de turistas.

Como garantir que todos beneficiam do turismo? Dispersando. “Há seis meses reinventamos as
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viagens”, disse, referindo-se às 56 categorias de pesquisa disponíveis na plataforma e dando o exemplo
da “vinha”. Ou ainda o sistema de pesquisa “Flexível”. Com este novo método de escolha de destinos de
viagem, foi possível desviar 20 por cento dos turistas da freguesia de Santa Maria Maior e 15 por cento
da freguesia da Misericórdia, em Lisboa. Também se concluiu que é 42% mais provável que um turista
que se apresente como “flexível” escolha um alojamento fora do centro da cidade.

Estes dados, revelados durante o evento, fazem parte do novo relatório sobre turismo sustentável, que
inclui a primeira análise ao impacto das novas ferramentas de pesquisa e que mostra um desvio nas
marcações de diversos destinos muito populares, para outros menos conhecidos, de acordo com a
empresa.

“Os hóspedes que usam o modo flexível reservam menos (-17,5%) nos 20 destinos mais populares do
Airbnb na Europa e mais frequentemente nas comunidades menos visitadas, fora do top 400 (+35,5%)”,
lê-se no relatório. Atualmente, uma em cada vinte reservas é feita no modo “flexível”.

Carlos Moedas aproveitou o palco para voltar a promover a ‘sua’ fábrica de unicórnios, localizada no Hub
Criativo do Beato e apresentada esta semana. “A fábrica é um sítio para as pessoas virem com ideias
diferentes. Queremos atrair vinte companhias que olhem para os problemas por um ângulo diferente”,
disse o Presidente da Câmara, que deixou o apelo: “por favor, venham para Lisboa.” Se encontrarem um
sítio para morar, ficou por dizer.
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O “pior que podia acontecer” era a realização de uma greve na
TAP, avisa o governo
O ministro português das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, considerou nesta quinta-
feira, dia 3 de novembro, que “o pior que podia acontecer” à T AP era a realização de
uma greve que c…

O ministro português das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, considerou nesta quinta-feira, dia 3 de
novembro, que “o pior que podia acontecer” à TAP era a realização de uma greve que cause uma
disrupção na vida da empresa num momento em que esta está a recuperar.

O ministro assumiu esta posição no final da reunião do Conselho de Ministros, em que foi aprovada uma
proposta de Programa Nacional de Habitação, quando foi questionado sobre a possibilidade de realização
de uma greve na TAP.

“O trabalho com os sindicatos, com a organizações que representam os trabalhadores da TAP vai
continuar, mas obviamente que o pior que podia acontecer num momento em que a empresa está a
recuperar e a dar os primeiros sinais positivos dessa recuperação, [era] termos uma greve que cause
uma disrupção na vida da companhia”, disse o ministro das Infraestruturas e Habitação.

Pedro Nuno Santos afirmou estar bem ciente dos cortes salariais a que os trabalhadores estão sujeitos e
a pressão que tal coloca nas suas vidas, mas ressalvou que não pode iniciar-se o fim estes cortes antes
de a situação da empresa estar estabilizada.

“Tivemos um trimestre em que a companhia aérea deu lucro, mas a TAP tem, em 2022, ainda um
prejuízo acumulado e tem um plano de restruturação ainda muito desafiante para implementar”, disse o
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ministro, sinalizando a importância do trabalho com os sindicatos.

Porém, ressalvou, uma greve, além da disrupção que causa, não tem em consideração “o esforço
tremendo que o povo português fez para que a TAP não tenha desaparecido em 2020”.

“Temos a expectativa, como tivemos até agora, da parte dos trabalhadores, da cooperação para
recuperarmos e conseguirmos salvar a companhia”, disse, afirmando ser esta a melhor forma de
proteger os postos de trabalho e também de respeitar a injeção de capital que o país fez na empresa.

Entretanto, na tarde desta quinta-feira, dia 3 de novembro, os tripulantes da TAP decidiram avançar com
uma greve nos dias 8 e 9 de dezembro, em assembleia geral do Sindicato Nacional Pessoal de Voo da
Aviação Civil (LINK notícia relacionada).
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O fantasma da greve de volta à TAP
Por: Manuel Carvalho
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Tripulantes de cabina da TAP avançam com pré-aviso de greve
nos dias 8 e 9 de Dezembro
Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil aprova paralisação “por desrespeito
das condições de trabalho”

20/31



 

21/31



CORREIO DA MANHÃ

04/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Tripulantes de cabina em greve em dezembro
Aprovou ontem em assembleia geral paralisação para os dias 8 e 9 do próximo mês
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Lisboa teve mais 55 voos nocturnos do que o permitido no fim de
Outubro
Para os últimos dias de Outubro, ou seja, a segunda semana de excepção ligada ao novo
sistema de gestão de tráfego aéreo, estavam previstos mais 86 movimentos do que o
habitual, mas realizaram-se 141
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Norte e Galiza partilham ambulâncias e hospitais no “112
transfronteiriço”
Resposta a episódios de urgência será dada pelo meio mais rápido, mesmo que seja
espanhol
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Ryanair investe 202,3 milhões de euros em operação de inverno
na região
O CEO da Ryanair destaca que este investimento contribui para o posicionamento da ilha
como um destino turístico líder, melhorando também a conectividade com o Porto e
Lisboa

29/31



30/31



 

31/31


