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Secretária de Estado do Turismo ″moderadamente otimista″
sobre 2023
Apesar das expectativas otimistas em relação ao turismo, os efeitos do Brexit, a
pandemia e a guerra na Ucrânia ameaçam a recuperação económica.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, afirmou esta segunda-feira, em Londres, estar
"moderadamente otimista" no bom desempenho do setor em 2023, apesar da guerra na Ucrânia e da
crise económica e financeira.

Como sinal de "confiança" apontou a participação de Portugal na feira internacional World Travel Market
(WTM) com o maior pavilhão e representação de sempre, onde estão 92 empresas portuguesas e sete
regiões de turismo.

"Foi feito um grande esforço por parte do Turismo de Portugal para abrir novas empresas, mas a
verdade é que elas responderam (...) o que quer dizer que existe confiança, apesar de toda a incerteza
que ainda popula", vincou Rita Marques à agência Lusa.

Depois de "dois anos muito difíceis" durante a pandemia covid-19 que "fragilizaram a situação
económico-financeira" do setor do turismo, este depara-se atualmente com o aumento da inflação e
instabilidade criada pela guerra na Ucrânia, admitiu.

"Ainda assim", continuou, "as nossas empresas estão confiantes desta retoma", reiterando a expectativa
de que as receitas turísticas de 2019 sejam ultrapassadas em 2022.

"Estamos otimistas, moderadamente otimistas, não só em relação a 2022 mas também em relação a
2023", afirmou Rita Marques à Lusa, indicando que as reservas já registadas para o próximo ano "são
sinais animadores que [...] dão confiança no futuro".

O vice-presidente do Millenniun bcp, João Nuno Palma, afirmou em setembro que o setor do Turismo vai
registar um "abrandamento" na procura mas que deverá evitar uma recessão.
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Num relatório publicado em junho, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) previa que o setor
de viagens e turismo ia impulsionar a recuperação económica em Portugal, ultrapassando os níveis pré-
pandémicos em 2023.

Porém, num estudo posterior, em setembro, avisou que as "projeções globalmente positivas" são
ameaçadas por "riscos negativos para a recuperação", nomeadamente o conflito na Ucrânia, "incluindo
perturbações na cadeia de abastecimento e aumento dos preços da energia que aumentaram as
pressões inflacionistas, reduzindo, por sua vez, os rendimentos disponíveis em mercados emissores
importantes".

"Além disso, os efeitos das restrições do espaço aéreo e do aumento dos preços do petróleo poderão
agravar os preços dos bilhetes de transporte, tornando assim as viagens mais dispendiosas",
acrescentou, somando a escassez de mão-de-obra como outro dos desafios do setor.

A crise do aumento do custo de vida também foi identificada como a principal preocupação para 2023,
tanto por turistas (66%) como por profissionais do setor (44,8%), no Relatório da Indústria 2022 do
WTM, resultado de um questionário a 210 profissionais e 2.000 consumidores.

O preço da energia foi o segundo problema mais levantado pelos dois grupos de inquiridos, seguido pela
guerra na Ucrânia, a pandemia covid-19 e o impacto do 'Brexit'.

Segundo o estudo, apresentado esta segunda-feira, a deterioração da situação económica mundial está
a preocupar a indústria do turismo e 53% dos profissionais dizem que o setor só deverá voltar a níveis
pré-pandemia em 2023, enquanto 32% receiam que a recuperação se prolongue, só aconteça em 2024
ou depois.

O WTM em Londres, que decorre entre esta segunda-feira e quarta-feira no centro de exposições ExCeL,
é uma das maiores feiras internacionais dedicadas ao turismo, atraindo em média mais de 50.000
visitantes anualmente.
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Recuperação do turismo na zona euro está a abrandar
A forte dinâmica do turismo e do setor do lazer verificada na primavera e no verão
começou a enfraquecer, devido à subida acentuada dos preços.

O Banco Central Europeu (BCE) observa que a recuperação do turismo está a abrandar devido à subida
acentuada dos preços, especialmente devido ao aumento dos custos energéticos.

“A forte dinâmica do turismo e do setor do lazer verificada na primavera e no verão começou a
enfraquecer”, dizem os economistas do BCE Tobias Schuler, Hannah-Maria Hildenbrand e Martina di Sano
num artigo no boletim económico publicado esta segunda-feira.

As reservas tendem a mostrar os preços no setor do turismo e lazer com um a dois meses de
antecedência.

“À medida que o setor do turismo e lazer se foi abrindo gradualmente na zona euro depois de cada vaga
da pandemia da Covid-19, as pressões dos custos dos fatores de produção e a recuperação
excecionalmente forte da procura” para estes serviços dispararam os preços da oferta.

A energia é o principal fator para este aumento dos preços no setor.

Os economistas do BCE esperam que a procura de serviços de turismo e lazer enfraqueça nos próximos
meses à medida que o boom na procura de viagens diminui, os rendimentos reais diminuem, a incerteza
aumenta e os preços são mais elevados.

Os indicadores utilizados pelos economistas do BCE atingiram o pico em maio e desde então têm caído
de acordo com as expectativas de menor procura por parte dos agentes de viagens.

É portanto possível que os preços no setor do turismo se estabilizem gradualmente num nível elevado.
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“Sustentabilidade é dinheiro? Sim”
As empresas que não adotem critérios ESG (ambientais, sociais e de governança) nos
seus negócios arriscam ficar para trás, avisa Isabel Ucha, presidente da Euronext Lisboa

Os critérios de financiamento e as exigências dos consumidores pressionam as empresas a seguirem
modelos de negócio mais sustentáveis. E a recompensa para as organizações que têm bom
desempenho nas componentes ambientais, sociais e de governança (ESG) parece ser cada vez mais
evidente. A presidente da Euronext Lisboa, Isabel Ucha, apresentou na conferência “Traduzir
Sustentabilidade em Negócio. Descodificar ESG para PME” alguns dados que o comprovam.

Esta iniciativa foi promovida pela Flexdeal, em parceria com a C-More: Beyond the Obvious, a
Sérvulo&Associados e o IAPMEI, e contou com a EXAME e a Visão como media partners, e realizou-se
esta segunda-feira, 7 de novembro, num hotel em Lisboa.

“As empresas que se focam na sustentabilidade a médio e longo prazo têm retorno financeiros 36%
acima da média”, observou a responsável da empresa que gere a bolsa portuguesa, citando um artigo
recente da Harvard Business Review. Isabel Ucha ilustrou ainda o interesse dos mercados financeiros pela
sustentabilidade com o crescente volume emitido em obrigações verdes – uma fonte de financiamento
que tem de ser usada em projetos ESG. Foram já investidos cerca de dois biliões de dólares nesses
instrumentos.

Estes números são um indício forte de que no futuro “as empresas vencedoras são as que conseguem
ser rentáveis através do ESG e não apesar do ESG”, defendeu. E isso passa por se olhar para os
produtos e serviços e perceber de que forma estes contribuem e são positivo para a sociedade. “Não vai
bastar ser neutro, as empresas terão de demonstrar que dão mais à sociedade do que aquilo que
retiram”, afirmou a presidente da Euronext Lisboa.

Isabel Ucha salientou ainda que, nos mercados de capitais, os investidores estão dispostos a apoiar a
transição para uma sociedade de baixo carbono, exemplificando com o caso das obrigações verdes. “Há
muitos investidores dispostos a aceitar um juro mais baixo para comprarem estas obrigações”, referiu. E
recordou o caso de empresas portuguesas que aproveitaram esse apetito do mercado para se
financiarem através de obrigações verdes, como a Greenvolt, a Mota-Engil, a Corticeira Amorim, o
Grupo Pestana e a Lusiaves.
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Bruxelas propõe novas regras para transparência e verificação
em plataformas como Airbnb
A Comissão Europeia propôs esta segunda-feira novas regras para aumentar a
transparência e assegurar a verificação de hóspedes em plataformas de alojamento de
curta duração na União Europeia (UE), como o Airbnb, prevendo sanções perante
incumprimento.

"A Comissão adotou hoje uma proposta de regulamento para aumentar a transparência no domínio do
alojamento de curta duração e ajudar as autoridades públicas a assegurar o seu desenvolvimento
equilibrado como parte de um setor turístico sustentável", anuncia a instituição em comunicado de
imprensa.

Vincando que "as novas regras propostas ajudarão a melhorar a transparência na identificação e
atividade dos anfitriões de alojamento de curto prazo e facilitarão o seu registo", Bruxelas salienta que o
objetivo é também "combater a atual fragmentação na forma como as plataformas "online" partilham
dados e, em última análise, ajudar a prevenir listagens ilegais".

Numa altura em que as rendas atingem valores máximos na UE, também devido à acentuada inflação, a
Comissão Europeia aponta ainda que "as novas regras irão melhorar a recolha e partilha de dados dos
anfitriões e plataformas "online"" com vista a "políticas locais eficazes e proporcionais" para responder às
"preocupações sobre falta de alojamento acessível".

A proposta - que será discutida tendo em vista a sua adoção pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho e
a sua posterior entrada em vigor com um período transitório de dois anos - prevê harmonização dos
requisitos de registo dos anfitriões e dos imóveis de aluguer a curto prazo, verificação sobre as
informações exibidas com a possibilidade de suspender utilizadores não conformes, partilha de dados
entre plataformas "online" e autoridades públicas, reutilização de dados para fins estatísticos e ainda
implementação de um quadro de transparência com eventuais sanções perante incumprimento das
obrigações.
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Em causa estão plataformas "online" como o Airbnb através das quais os utilizadores (descritos como
anfitriões) disponibilizam ou arrendam (os clientes) apartamentos, casas, moradias entre outros espaços
para arrendamentos de curta duração, essencialmente para fins turísticos.

No conjunto da UE, os alojamentos de curta duração representam cerca de um quarto de todos os
alojamentos turísticos e o número está a aumentar significativamente.

Dados estatísticos europeus apontam que o total de reservas de alojamentos de curta duração nos
verões de 2020 e 2021 foi superior aos níveis equivalentes de 2018.

No primeiro semestre de 2022, o número de reservas aumentou 138% em comparação com o mesmo
período em 2021, num total de quase 200 milhões de noites passadas em alojamentos de curta duração
no espaço comunitário.

Hoje em dia, estes alojamentos de curta duração compõem o ecossistema turístico europeu, que inclui
hóspedes e anfitriões, criando desafios para as comunidades.
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Governo espera que ANA aceite refazer proposta para tarifas nos
aeroportos
O secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, disse na segunda-feira
esperar que a ANA - Aeroportos de Portugal aceite o processo de renovar a consulta de
tarifas em vigor em 2023, em Lisboa, solicitado pela ANAC- Autoridade Nacional da
Aviação Civil.

"A ANA terá de fazer nos termos que a ANA impõe: inflação mais 2%, isto sem prejuízo da ANA, se
entender, optar pela via da litigância, mas em princípio esperamos que a ANA aceite o processo de
renovar o processo de consulta às companhias aéreas", disse o responsável governativo no final da
segunda ronda de perguntas numa audição conjunta da Comissão de Orçamento e Finanças e da
Comissão da Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, que se prolongou por seis horas, no
âmbito da especialidade do Orçamento do Estado para 2023.

Hugo Santos Mendes salientou que "a ANAC mostrou discordância" com a proposta da ANA, pelo que a
consulta terá de ser refeita.

A ANAC considerou, em 24 de outubro, que a proposta da para as tarifas a vigorar em 2023 era
demasiado elevada e suspendeu o processo até a concessionária alterar os valores.

A ANAC "solicitou à Concessionária a fundamentação das opções tomadas em sede de Processo de
Consulta Pública sobre as Taxas Reguladas 2023, designadamente quanto à conformidade da proposta
tarifária com as disposições contratuais previstas no Contrato de Concessão".

Depois de "analisados os fundamentos invocados pela ANA, a ANAC considerou que a proposta tarifária
apresentada para 2023 (que contempla aumentos das receitas da ANA nos aeroportos do Grupo de
Lisboa acima da inflação 5,9 pontos percentuais, no aeroporto do Porto contempla um aumento global
médio das taxas 1,9 pontos percentuais acima da inflação e no aeroporto de Faro contempla um
aumento global médio das taxas em 2,71 pontos percentuais acima da inflação) não cumpre as
disposições previstas no Contrato de Concessão".
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Consequentemente, "em 21 de outubro de 2022, o Conselho de Administração da ANAC deliberou
suspender de imediato o processo de consulta tarifária em curso" e "proferir uma determinação" com
obrigações para a concessionária.

Assim, "relativamente aos aeroportos do Grupo de Lisboa, a ANA deverá alterar a sua proposta de taxas
das Atividades Reguladas a vigorar em 2023, de forma a assegurar que a RRMM (Receita Regulada Média
Máxima) para 2023 não apresente um aumento superior a dois pontos percentuais acima da inflação".

Paralelamente, no que diz respeito "aos aeroportos do Porto e de Faro, a ANA deverá alterar a sua
proposta de taxas das Atividades Reguladas a vigorar em 2023, por forma a acautelar que qualquer das
referidas taxas não apresente um aumento superior à inflação, devendo, ainda, no que se refere ao
aeroporto de Faro, explicitar as medidas a adotar já em 2023 para reforçar a sua competitividade".

Por fim, "a ANA deverá dar conhecimento aos utilizadores, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a
contar da notificação da decisão hoje notificada, retomando-se o processo de consulta, com o prazo
remanescente, acrescido de 10 dias úteis".

Numa nota divulgada em 04 de outubro, no mesmo dia em que a TAP criticou o aumento das taxas, a
ANA - Aeroportos de Portugal confirmou que "apresentou uma proposta de atualização das taxas
aeroportuárias reguladas com data de entrada em vigar a 01 de fevereiro de 2023, seguindo o novo
modelo previsto no contrato de concessão para o período 2023 até ao final da concessão".

De acordo com a concessionária, "ao abrigo do modelo, que vigorou nos primeiros 10 anos da
concessão, a ANA fez reduções substanciais das taxas praticadas durante o período da covid que
resultaram na devolução de um valor total de cerca de 54 milhões de euros aos seus clientes em 2020 e
2021".

Além disso, referiu, "a ANA devolveu mais de 13 milhões de euros às companhias aéreas referente a
acertos da receita cobrada em 2021, nomeadamente em Lisboa e em Faro".

Assim, destacou a gestora dos aeroportos, "durante o período pandémico as medidas tomadas pela
ANA" resultaram na redução de 26% em Lisboa, de 18% no aeroporto do Porto e de 45% em Faro.

Na mesma nota, a empresa referiu que "os valores propostos para 2023 apresentam acréscimos por
passageiro de 0,35 euros nos Açores, 0,79 euros na Madeira, 0,81 euros no Porto, 0,80 euros em Faro
e 1,53 euros em Lisboa", adiantando que "a proposta representa um aumento médio de 10,81% que
segue genericamente o aumento da taxa de inflação e as regras estabelecidas pelo Contrato de
Concessão com o Estado Português".
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TAP prevê cancelar 376 voos até ao final do ano, próximo dos
números previstos pelos pilotos
Entre as razões apontadas pela T AP para o cancelamento de quase 400 voos não está a
greve dos tripulantes de cabina anunciada para 8 e 9 de dezembro

Há um conjunto de fatores a confluir para que a transportadora cancele quase quatro centenas de voos
no último mês e meio do ano, o período, que a par do verão, mais procura gera na aviação, mas entre
eles não está a greve anunciada pelo sindicato dos tripulantes de cabina para os dias 8 e 9 de dezembro.
Está, no entanto, segundo a TAP a instalação do sistema de navegação de tráfego aéreo pela NAV.
Porém, a entidade que gere o controlo do espaço aéreo afirma que a entrada do novo sistema não está
a provocar cancelamentos, mas apenas atrasos.

A TAP avançou no sábado que irão ser cancelados sete voos por dia. Feitas as contas são 376 voos. Um
número que não anda muito distante do que tinha sido estimado pelo Sindicato dos Pilotos da Aviação
Civil (SPAC), e avançado na altura em que a companhia mostrou preocupação relativamente aos
números de ausências de parentalidade, previstas para 15 de dezembro a 15 de janeiro, e apontava
para cerca de 400 voos.

Os "vários constrangimentos" apontados pela companhia para avançar com os cancelamentos estão: a
mudança para o sistema de navegação Top Sky em Lisboa (concluído a 30 de novembro), a migração
do sistema de controlo aéreo em Marselha (previsto para o início de dezembro), o absentismo previsto
para o período de Natal e fim do ano. A penalizar a operação está também o facto de não ter sido
possível fazer regressar um avião da Guiné-Conacri, que ainda está retido no país por causa do acidente
que ocorreu no início de setembro, na pista, e que vitimou duas pessoas.

A TAP avançou no sábado que poderá cancelar, em média, até sete voos por dia, a partir de 15 de
novembro e até 31 de dezembro, devido a um reajuste da operação de inverno, sendo os passageiros
colocados em voos alternativos. Ou seja, a companhia assegura que os passageiros serão
reencaminhados para outros voos
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Airbus explica combustível verde da aviação aos miúdos
Combustível sustentável para aviões pode ser feito a partir de materiais como algas,
hidrogénio ou resíduos como óleo de cozinha utilizado.

Quem olhar para o céu nos próximos tempos pode não ver muitas diferenças para hoje, mas a verdade
é que o que faz os aviões voar vai mudar. Os novos combustíveis sustentáveis para a aviação, feitos a
partir de matérias como algas ou hidrogénio, que vão substituir os combustíveis fósseis já estão a ser
desenvolvidos e vão ajudar a reduzir as emissões de CO2.

A explicação é dada pela Airbus, numa série que tem como objetivo explicar às crianças os combustíveis
do futuro. Isto já que o combustível utilizado atualmente “vem dos restos de plantas e animais que
viveram há milhões de anos” e liberta um gás para o ar, dióxido de carbono (CO2), cujas emissões em
grande quantidade não são boas para a saúde do planeta.

Já o novo combustível verde para aviação é feito de coisas como algas e resíduos como óleo de cozinha
usado, que pode dar força a aviões até dos maiores.

Tweet from @AirbusFdn

Pode também ser feita uma combinação de CO2 com hidrogénio, para as aeronaves de médio porte. O
hidrogénio já foi usado como combustível para ir para o espaço ou até para balões, mas está agora a
ser desenvolvido para aviões. Já para aviões pequenos que apenas voam curtas distâncias, podem ser
usadas baterias de hidrogénio.

Os cientistas estão a trabalhar nestas soluções, que podem levar a menos emissões de dióxido de
carbono, podendo mesmo a representar até cinco vezes menos de emissões.
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Parque público representa 2% do total de alojamentos. "É um
absurdo", refere Pedro Nuno Santos
O Ministro das Infraestruturas e da Habitação considera que, sem existir um parque
público de habitação com dimensão, o país terá dificuldade em responder às
necessidades da população mais carenciada, mas também daquela com rendimentos
médios.

Pedro Nuno Santos defende que é preciso alargar alargar o parque público para resolver problema da
habitação em Portugal. O Ministro das Infraestruturas e da Habitação foi ouvido na audição na Comissão
de Orçamento e Finanças que decorreu esta segunda-feira, 7 de novembro, tendo comparado a situação
de Portugal com a de outros países europeus.

“No total de alojamentos o parque público representa 2%, o que é um absurdo quando comparamos
com outras  economias e sociedades liberais, como é o caso dos Países Baixos, em que mais de 30% do
parque é público. Paris tem como objetivo chegar a 40% do seu parque habitacional público, Viena tem
cerca de 60%, o que dá para perceber a dimensão e a dificuldade que nós temos de num contexto de
grande fluxo de capital da habitação nas grandes cidades”, afirmou Pedro Nuno Santos.

Para o membro do Governo, Portugal pode adotar medidas fiscais, incentivos para a mobilização do
parque habitacional privado para fins públicos, mas reiterou que “sem termos um parque público com
dimensão teremos muita dificuldade em dar resposta às necessidades, não só da população mais
carenciada, mas também daquela com rendimentos médios”.

Pedro Nuno Santos referiu que para os próximos quatro anos está previsto um investimento na
habitação de 2.800 milhões de euros, fazendo também um balanço dos quatro programas que estão em
curso.
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O programa 1º Direito neste momento envolve mais de duas dezenas de municípios que estão a
executar estratégias locais de habitação e onde o Governo prevê investir cerca de 1.300 milhões de
euros até 2026 para a população mais carenciada.

Na habitação pública a custos acessíveis dirigida à classe média estão destinados cerca de 800 milhões
de euros a serem investidos ao longo dos próximos quatro anos. Já a reabilitação do parque existente
no Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, o Executivo pretende reabilitar na totalidade até 2026.

O quarto programa começou já este ano com o Estado e o IHRU a adquirir imóveis no mercado e
continuará em 2023.

A estes programas Pedro Nuno Santos juntou ainda o ‘Porta de Entrada’, que financia o arrendamento de
imóveis privados ou turísticos para respostas em situação de emergência (calamidade, vítimas de
violência de género, refugiados), bem como a constituição de uma bolsa nacional de alojamento
temporária, “onde no PRR temos investimento para criar dois mil alojamentos para as respostas de
emergência”, salientou.

Com o objetivo de mobilizar o sector privado existe ainda o programa Porta 65, que tem de acordo com
o ministro maior reforço de sempre no Orçamento de Estado para 2023, com um crescimento de 30%.
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“Renature Monchique” vai ser relançado para plantar mais 75 mil
árvores em Monchique
Na quinta-feira

 

O projeto “Renature Monchique” vai ser relançado na quinta-feira, dia 10, para plantar mais 75
mil árvores na serra e continuar o trabalho iniciado há quatro anos de restauro ecológico dos
principais tipos de habitat da Rede Natura 2000 afetados nos incêndios de 2018.

A sessão de relançamento do projeto vai acontecer na sede da Região de Turismo do Algarve, em Faro,
às 11h00.

O “Renature Monchique”, que está no terreno desde 2019 «pretende compensar a pegada carbónica da
companhia aérea Ryanair, revitalizando a ecologia de Monchique».

Além da companhia aérea, são parceiros deste projeto o Grupo de Estudos de Ordenamento do
Território e Ambiente (GEOTA), a Região de Turismo do Algarve (RTA), o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF) e a Câmara Municipal de Monchique.

(Link)
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Ryanair reduz pegada carbónica com plantação de mais 75 mil
árvores na Serra de Monchique
O «Renature Monchique» está no terreno desde 2019 e entra agora no quarto ano de
ação para plantar mais 75 mil árvores na serra algarvia.

O «Renature Monchique» está no terreno desde 2019 e entra agora no quarto ano de ação para plantar
mais 75 mil árvores na serra algarvia.

 

O relançamento do projeto que pretende compensar a pegada carbónica da companhia aérea Ryanair,
revitalizando a ecologia de Monchique, acontece na próxima quinta-feira (dia 10), às 11h00, no auditório
da Região de Turismo do Algarve, em Faro.

 

O projeto visa o restauro ecológico dos principais tipos de habitat da Rede Natura 2000 afetados nos
incêndios de 2018 e resulta de uma parceria entre a Ryanair, o Grupo de Estudos de Ordenamento do
Território e Ambiente (GEOTA), a Região de Turismo do Algarve (RTA), o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF) e a Câmara Municipal de Monchique.

 

(Link)
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“Renature Monchique” avança para compensar pegada carbónica
O "Renature Monchique" está no terreno desde 2019 e entra agora no quarto ano de
ação para plantar mais 75 mil árvores na serra algarvia.

 

15/26



O "Renature Monchique" está no terreno desde 2019 e entra agora no quarto ano de ação para
plantar mais 75 mil árvores na serra algarvia.

O relançamento do projeto que pretende compensar a pegada carbónica da companhia aérea
Ryanair, revitalizando a ecologia de Monchique, acontece na próxima quinta-feira (dia 10), às 11:00
horas, no auditório da Região de Turismo do Algarve, em Faro.

De acordo com a nota prévia distribuída à comunicação social, este projeto visa o restauro ecológico
dos principais tipos de habitat da Rede Natura 2000 afetados nos incêndios de 2018.

O projeto resulta de uma parceria entre a Ryanair, o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e
Ambiente (GEOTA), a Região de Turismo do Algarve (RTA), o Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas (ICNF) e a Câmara Municipal de Monchique.

Na sessão, aberta à comunicação social, na quinta-feira dia 10, será ainda feito o balanço do «Renature
Monchique» pelos representantes das cinco entidades parceiras.

(Link)
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Relançamento do projecto "Renature Monchique"
O «Renature Monchique» está no terreno desde 2019 e entra agora no quarto ano de
acção para plantar mais 75 mil árvores na serra algarvia.

O «Renature Monchique» está no terreno desde 2019 e entra agora no quarto ano de acção para plantar
mais 75 mil árvores na serra algarvia. O relançamento do projecto que pretende compensar a pegada
carbónica da companhia aérea Ryanair, revitalizando a ecologia de Monchique, acontece na próxima
quinta-feira (dia 10), às 11h00, no auditório da Região de Turismo do Algarve, em Faro.

Este projecto visa o restauro ecológico dos principais tipos de habitat da Rede Natura 2000 afectados
nos incêndios de 2018 e resulta de uma parceria entre a Ryanair, o Grupo de Estudos de Ordenamento
do Território e Ambiente (GEOTA), a Região de Turismo do Algarve (RTA), o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF) e a Câmara Municipal de Monchique.

Na sessão aberta à comunicação social será ainda feito o balanço do «Renature Monchique» pelos
representantes das cinco entidades parceiras.

Quinta-feira| 10 de Novembro de 2022 | 11h00;

Auditório da Região de Turismo do Algarve;

RSFF até dia 09 de Novembro.
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Tavira: Café Filosófico regressa ao AP Maria Nova Lounge no dia
17 de novembro - Postal do Algarve
Este mês Maria João Neves debruça-se sobre o livro do Génesis, do antigo testamento,
um bom exemplo de como existem textos que fazem parte da paisagem intelectual em
que nascemos e fomos criadosEste mês Maria João Neves debruça-se sobre o livro do
Génesis, do antigo testamento, um bom exemplo de como existem textos que fazem
parte da paisagem intelectual em que nascemos e fomos criados

Terceira quinta-feira do mês é sinónimo de Café Filosófico no AP Maria Nova Lounge. A próxima edição
acontece no dia 17 de novembro, com a doutora Maria João Neves.

Este mês a autora debruça-se sobre o livro do Génesis, do antigo testamento, um bom exemplo de
como existem textos que fazem parte da paisagem intelectual em que nascemos e fomos criados.

Vivemos num país de tradição cristã, e sendo crente ou não crente, este é um dos textos que nos faz
parar e pensar no que nele consta, faz parte do nosso tecido cultural e nele está implícito de que somos
feitos.

Ao longo da conversa não só será abordado o livro de Génesis mas também outros filósofos como
Walter Benjamim e Wilhelm von Humboldt que nos falam da filosofia da linguagem e o reconhecimento
de três níveis da mesma.

Com o Café Filosófico será possível conhecer mais profundamente este tema, onde cada conversa com
Maria João Neves é um caminho de reflexão e aprendizagem.
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Maria João Neves tem vários livros e artigos científicos publicados e em 2006 começou o seu consultório
filosófico.

A inscrição é feita em [email protected], com o valor simbólico de 5 euros.

O grupo AP Hotels & Resorts foi criado em 2015 e pertence à Madre Turismo, detida por António Parente
com o objetivo de ser uma referência no mercado hoteleiro algarvio, assumindo como principal objetivo
a criação de emprego e de valor na região.

Atualmente é composto por seis unidades hoteleiras: o AP Adriana Beach Resort, conceito familiar All
Inclusive em Albufeira; o AP Victoria Sports & Beach, na praia da Falésia – Albufeira, um hotel
apartamento de excelência para famílias e também focado no desporto com opção de tudo incluído; o
AP Eva Senses, excelente escolha para quem procura combinar trabalho e lazer, no centro de Faro; o AP
Maria Nova Lounge, em Tavira; o AP Oriental Beach, na Praia da Rocha, Portimão. Os dois últimos têm
um conceito Adults Friendly, em que se privilegia o conforto e o descanso, numa atmosfera de elegância
e sofisticação.

O grupo detém ainda um novo hotel, o AP Cabanas Beach & Nature, em Cabanas de Tavira, com um
conceito inovador no mercado português e sobretudo no Algarve: um Adults friendly, recomendado para
adultos e para pessoas acima dos 14 anos, que disponibiliza estadias em regime de alojamento e
pequeno-almoço ou em regime de tudo incluído com uma forte ligação à natureza e sustentabilidade.
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Governo dos Açores diz que adiar taxa turística é "melhor" para a
região
A secretária regional do T urismo, Mobilidade e Infraestruturas do Governo dos Açores,
Berta Cabral, disse hoje concordar com o adiamento, para 2025, da entrada em vigor do
diploma que cria a taxa turística na região, prevista para janeiro.

"Em 2025 seria sempre melhor!", admitiu a governante, ouvida hoje na Comissão de Economia do
parlamento açorianos, a propósito de duas iniciativas legislativas que pretende adiar ou revogar a entrada
em vigor de uma taxa turística regional, a aplicar aos turistas que visitem o arquipélago, no valor de um
euro por dormida, a partir de 01 de janeiro de 2023.

Berta Cabral lembrou que a Assembleia Legislativa dos Açores "é soberana" sobre esta matéria e
garantiu que o executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM), liderado pelo social-democrata José Manuel
Bolieiro, "irá cumprir integralmente" aquilo que for decidido pelo órgão máximo da autonomia regional,
embora discorde da taxa turística.

"Eu continuo a questionar a utilidade de uma taxa turística nos Açores", insistiu a titular da pasta do
Turismo.

Berta Cabral considera que a região "está a dar um sinal contrário" aos visitantes que chegam ao
arquipélago, quando o turismo "tem ainda de crescer de forma consolidada", atendendo à conjuntura
difícil, decorrente de uma pandemia, de um conflito armado na Ucrânia e de uma crise inflacionista.

José Pacheco, deputado do Chega, apresentou uma proposta para "revogar" a taxa turística nos Açores
por entender que a sua aprovação "foi um erro" que é necessário agora corrigir.

Carlos Furtado, deputado independente (ex-Chega), propõe o adiamento da entrada em vigor da taxa
turística, por considerar que a região não está ainda em condições para cobrar este imposto.
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Carlos Silva, deputado da bancada do PS, quis saber por que razão o Governo de coligação (PSD, CDS-
PP e PPM) ainda não criou a plataforma eletrónica prevista no diploma, onde os operadores turísticos
devem registar-se para poderem cobrar a taxa turística.

Berta Cabral disse que a plataforma estará pronta quando a taxa começar a ser cobrada.

A criação de uma taxa turística nos Açores foi aprovada em abril no parlamento regional com 28 votos a
favor, do deputado do PAN, autor da versão inicial do documento, do PS, BE e do deputado
independente, que entretanto apresentou uma proposta para adiar a entrada em vigor da medida.

O deputado da Iniciativa Liberal (IL), o deputado do Chega e as bancadas dos partidos do Governo
(PSD/CDS-PP/PPM), que somam 27 parlamentares, votaram contra.

Os partidos que formam a coligação de governo têm acordos de incidência parlamentar com o Chega e
o deputado independente (ex-Chega), ao passo que o PSD tem com a IL.
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Açores eleito por profissionais no WTM como destino com maior
potencial turístico - TNEWS
TNEWS Destinos

Num questionário a 210 profissionais internacionais do setor do turismo, 14,5% apontaram os Açores
como um destino pouco conhecido que pode tornar-se num dos mais apetecíveis por turistas
aventureiros, seguido pelo norte da Grécia, com 14%, deixando para trás a Escócia, Holanda e País de
Gales.

O arquipélago português destaca-se pela “beleza natural e compromisso com a sustentabilidade”, referiu
a diretora do WTM, Juliette Losardo, a propósito dos resultados do Relatório da Indústria 2022.

Os Açores têm sido uma das regiões portuguesas com maior taxa de crescimento no turismo, tendo em
julho registado o maior número de passageiros aéreos dos últimos cinco anos. Em julho, os aeroportos
açorianos receberam 252.483 passageiros, mais 52,3% do que em junho e um valor superior em
15,1% ao registado em julho de 2019, antes da pandemia da covid-19, segundo o Serviço Regional de
Estatística dos Açores (SREA).

O Relatório da Indústria 2022 do WTM, que também inclui um questionário a 2.000 consumidores,
identificou a crise do aumento do custo de vida como a principal preocupação para 2023, tanto por
turistas (66%) como por profissionais do setor (44,8%). O preço da energia foi o segundo problema
mais levantado pelos dois grupos de inquiridos, seguido pela guerra na Ucrânia, a pandemia covid-19 e o
impacto do ‘Brexit’.

A deterioração da situação económica mundial está a preocupar a indústria do turismo e 53% dizem que
o setor só deverá voltar a níveis pré-pandemia 2023, enquanto 24% receia que a recuperação se
prolongue até 2024.

A falta de mão de obra é um problema identificados por muitos profissionais no setor, que apontam
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sobretudo para os baixos salários (22%) como o principal problema.
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Cabo Verde ultima ‘green card’ para investidores em imobiliário
Cabo Verde vai lançar em breve o programa de atribuição de autorizações de residência
‘green card’ para estrangeiros que invistam pelo menos 80.000 euros em imobiliário,
adiantou em Londres o administrador do Instituto de Turismo de Cabo Verde.

Durante a participação na feira internacional World Travel Market (WTM), em Londres, o responsável,
Francisco Martins, disse que a lei aprovada em 2018 foi finalmente regulamentada e pretende “atrair
investimento a nível de turismo de residência”.

Atualmente, o Reino Unido é o principal mercado emissor neste segmento, adiantou.

Segundo Martins, nas principais cidades, nomeadamente Santiago, São Vicente, Sal e Boavista, o mínimo
de investimento será de 120.000 euros em imobiliário para os estrangeiros obterem um visto de
residência no país.

Nas ilhas mais pequenas, como Brava, Maio ou São Nicolau, o mínimo de investimento será 80.000
euros.

A página eletrónica do programa já está disponível [https://e-residencia.gov.cv/pt/green-card] mas sem
a possibilidade de fazer candidaturas.

O modelo do ‘green card’ de Cabo Verde é o dos ‘vistos gold’ em Portugal, admitiu Francisco Martins,
que mostrou conhecer as críticas existentes à experiência portuguesa.

“Nós vamos tirar aquilo que é bom”, garantiu, confiante de que “há ganhos que se podem tirar com este
programa” e que Cabo Verde oferece vantagens, como uma “democracia cimentada, um país agradável
em termos de clima, sistema de saúde aceitável” e proximidade da Europa.
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Outro exemplo que Cabo Verde está a seguir é o dos vistos para “nómadas digitais”, legislando um
sistema que existe desde 2020 de vistos temporários e que beneficiou cerca de uma centena de
candidatos.

“É um nicho que queremos aprimorar mais”, explicou o responsável, invocando um investimento na
economia digital, com a abertura de dois parques tecnológicos, um na Cidade da Praia já no início de
2023, e outro em São Vicente, em data por determinar.

Segundo o administrador do Instituto de Turismo de Cabo Verde, existem “expectativas boas em termos
de retoma” do setor do turismo, que representa 25% do Produto Interno Bruto (PIB) e que em 2020
sofreu uma quebra de 75% no número de visitantes devido à pandemia de covid-19.

O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas no país, seguido por Portugal, Alemanha, Países
Baixos e França, de acordo com os dados do segundo trimestre de 2022 do Instituto Nacional de
Estatística.

O WTM em Londres, que decorre entre hoje e quarta-feira no centro de exposições ExCeL, é uma das
maiores feiras internacionais dedicadas ao turismo, atraindo em média mais de 50.000 visitantes
anualmente.
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