
JORNAL DE NEGÓCIOS

10/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Setores que mais puxaram por emprego estão a recuar
Retoma no turismo sustentou mais 60,3 mil empregos.

1/30



2/30



DIÁRIO DO SUL

10/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • TEMA DE ABERTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Nota do dia
Recebemos agora um relatório que nos dá a conhecer a evolução do T urismo no País,
nestes primeiro 8 meses.
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JORNAL SOL

09/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 11000

Ferrovia. A nova e renovada vida das estações nacionais
De norte a sul do país, quilómetros de caminhos de ferro estão desativados. Muitas
estações que estavam ao abandono ganharam nova vida e mesmo as que ainda
funcionam têm ganho novos serviços. Além disso, há ainda projetos em curso.

Há muitos anos que o som do comboio e a azáfama das estações ferroviárias deixou de ser ouvida em
muitas zonas do país. Muitas ganharam nova vida ao longo dos anos, outras procuram novos donos,
umas continuam ao abandono e há até aquelas que não estão desativadas mas que recebem mais
valias.

De norte a sul do país, antigas estações deram lugar a restaurantes, hotéis, bares, juntas de freguesia,
museus ou outras atividades culturais. E as pistas, muitas deram lugares a ecopistas. Tudo isto em
centenas de quilómetros de caminhos de ferro.

No que diz respeito à hotelaria, os casos são muitos. O mais recente acontece em Viana do Castelo,
onde a estação de comboios da cidade, construída no século XIX, vai dar origem a um hotel por um
investidor local. No entanto, o autarca local garantiu que os serviços que já existem no local vão
continuar a funcionar e a Infraestruturas de Portugal (IP) garante também que “o serviço de transporte
ferroviário não vai sofrer alterações e a área destinada aos passageiros vai ser beneficiada”.

Entre as estações que ainda estão ativas e as que não estão, os negócios criados são muitos.

Um dos exemplos mais diferenciados vai para a estação de Montemor-o-Novo que deu origem a uma
fábrica de transformação de cacau. Desativada há mais de 30 anos, já tinha sido uma discoteca antes.
Foi em 2018 que esta estação foi ‘adoçada’ por novos ‘passageiros’. A iniciativa foi do chefe chocolateiro
António Melgão e do seu irmão Serafim. Esta antiga estação está situada muito próximo do centro da
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cidade e foi inaugurada em setembro de 1909, tendo sido desativada quase 80 anos depois, em 1988.

Em Vila Real – cidade muito conhecida também pela gastronomia – nasceu o Cais da Villa, localizado num
antigo armazém de mercadorias da estação ferroviária de Vila Real, um edifício histórico com mais de
100 anos. A estação fechou, mas o velho armazém de mercadorias foi readaptado, devido a um projeto
marcado pela criatividade e inovação.

Pertinho, na estação da Régua, nasceu também o Castas & Pratos, um restaurante, wine bar, lounge,
gourmet e whine shop. O armazém deixou de ser utilizado e em 2008 parte dele abriria como
restaurante.

A sul, em Olhão, o destaque vai para o restaurante Petiscais, no cais coberto da Estacão Ferroviária, um
edifício centenário totalmente restaurado e cheio de história. Aqui, a linha férrea chegou em 1904 mas,
depois de ficar ao abandono, em 2017 viu o velho armazém de mercadorias ser restaurado e
transformado em restaurante.

A norte de novo, mas fora da restauração, temos, do outro lado da linha ferroviária do Douro, noutro
velho armazém recuperado, o Centro Interpretativo do Vale do Tua. É um espaço que através de uma
exposição interativa e sensorial procura preservar as memórias do Vale do Tua antes da construção da
barragem, que eliminou parte da antiga linha de comboio.

Seguimos viagem para a estação de Vilar Formoso, onde existe o Memorial aos Refugiados e ao cônsul
Aristides de Sousa Mendes. O museu está alojado ao lado da estação ferroviária de Vilar Formoso,
ocupando dois pavilhões.

Mas há mais. Desativada há décadas, a pequena estação ferroviária de Vale do Pereiro, no Alentejo,
ganhou nova vida graças a um projeto agrícola de produção biológica de figos-da-índia. Inaugurada em
novembro de 2018, a Pepe Aromas é um projeto agrícola 100% biológico e comprometido com o meio
ambiente sediado junto à estação ferroviária de Vale do Pereiro, na Herdade da Azinheira, concelho de
Arraiolos, no troço desativado da Linha de Évora.

As atividades e negócios ao longo da ferrovia nacional continuam. Entre Beirã e Marvão destaque para o
RailBike no Ramal de Cáceres. São passeios turísticos em veículos tipo railbike no Ramal de Cáceres,
entre Marvão-Beirã e Castelo de Vide. Um percurso com 15 quilómetros (ida e volta), que dura duas
horas e outro, com um total de cerca de 32 quilómetros e com uma duração entre cinco a seis horas.
Uma viagem no corredor ferroviário a baixa velocidade.

Nesta região é ainda a Pensão Destino está instalada na antiga estação ferroviária de Castelo de Vide.

Mais abaixo, em Cabeço de Vide, está ainda a Estalagem Rainha D. Leonor que é um pequeno hotel com
apenas cinco quartos instalado na antiga estação daquela localidade.

Em Viseu, os exemplos são diversos. Em 2017, a antiga estação ferroviária de Bodiosa, em Viseu,
tornou-se sede da Junta de Freguesia de Bodiosa. Há espaço ainda para um parque infantil. A antiga
estação ferroviária estava integrada no ramal de Viseu à linha do Vouga, desativada no inicio da década
de 90.

E na estação de Figueiró, em Viseu, o edifício principal é sede da junta de freguesia, o armazém tem um
café com esplanada, o cais foi transformado num canteiro relvado, e há máquinas de ginásio ao ar livre.

Voltando a sul, o destaque vai para o Museu Interativo do Megalitismo que foi inaugurado a 15 de
setembro de 2016  e que reabilita a antiga Estação Ferroviária de Mora, integrando ainda dois novos
edifícios destinados ao núcleo museológico e à área de cafetaria.

Em Lisboa, apesar de não existir estações desativadas, Santa Apolónia e Rossio, por exemplo, vão
ganhando outra vida. A título de exemplo, está a unidade hoteleira do Grupo Sonae na Estação de Santa
Apolónia. Com um investimento de 12 milhões de euros, o The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel,
de cinco estrelas, conta com um total de 126 quartos.

Ainda na capital, por cima da estação de ferroviária do Cais do Sodré fica o Sunset Destination Hostel,
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que conta com um terraço panorâmico com piscina, quartos duplos e dormitórios com vistas para o rio.
O mesmo acontece no Rossio, onde está situado o Lisbon Destination Hostel.

Projetos em curso

Ao i, a Infraestruturas de Portugal Património – empresa da Infraestruturas de Portugal – fez ainda saber
que existem vários projetos em curso para que a ferrovia nacional ganhe ainda mais vida. A título de
exemplo, destaque para a recuperação das estações de Arraiolos e Graça do Divor para futura instalação
de duas unidades de alojamento/restauração, a promover pelo Convento do Espinheiro, na Ecopista do
Ramal de Mora.

Mas não é só. Na estação de Évora Monte, será constituída uma unidade de alojamento rural.

Existe ainda um protocolo estabelecido com o Turismo de Portugal que tem por objeto a recuperação de
26 estações em linhas desativadas para a atividade turística.

Em Santa Apolónia, em Lisboa, está em fase final de concurso a residência universitária.

Os projetos estendem-se à recuperação das estações do Côa e Almendra em pequenas unidades
turísticas.

Diz ainda a Infraestruturas de Portugal que estão estabelecidas outras parcerias com o objetivo de 
acomodação de serviços/entidades públicas.

A título de exemplo, está a AMT, hoje instalada no Palácio de Coimbra, antiga sede da REFER em Lisboa
mas junta-se também o IMT, que está instalado na antiga sede da Direção Regional de Estradas da
Guarda.

Além disso, vários serviços de autarquias estão instalados em edifícios ferroviários, como é o caso das
estações de Santo Tirso, Vila das Aves, Ermesinde, Lousado, S. Romão do Coronado, entre outros.

Em curso, acrescenta, está o desenvolvimento de outras parcerias, por exemplo com a GNR e a ANPC.

Ao i, a IPP explica que a requalificação e revitalização das estações “contribui para a geração de fluxos
em torno dos seus diversos espaços, incrementando a procura e maximizando a fruição e a rentabilidade
dessas áreas”, das quais destaca as novas utilizações e/ou atividades que permitiu, entre outros, o
incremento de instalação de equipamentos automáticos como é o caso de vending machines, ATMs,
cacifos de bagagem eletrónica, cacifos postais e-commerce.

Além disso, há espaço ainda para a dinamização das ocupações de curta duração, com instalação de
quiosques, stands, ações de sampling e ativações de marca. “Estas ações temporárias aproveitam o
fluxo de passageiros das estações, rentabilizando espaços que não estavam originalmente destinados a
serem comercializados”, diz a IPP.

E defende que “a valorização de espaços que se encontravam sem utilização contribui não só para o
aumento dos rendimentos diretos, mas também para a dinamização das estações e/ou locais onde os
mesmos estão inseridos. Ter um espaço subconcessionado aberto ao público traduz-se numa
contrapartida financeira direta para a IPP e numa redução de gastos com prestação de serviços de
limpeza, de segurança, e contribuindo igualmente para o sentimento de segurança dos utentes”.

Para a entidade, não há dúvidas que as intervenções promovidas pelos promotores privados ou outras
instituições públicas na recuperação do património “passaram a ser valorizadas na avaliação dos preços
de mercado” e que “esta estratégia tem vindo a permitir a reabilitação de um conjunto alargado de
edifícios que necessitavam, em alguns casos, de intervenções urgentes para garantir a sua preservação e
dotá-los, em outros casos, de condições de conforto e habitabilidade até então inexistentes”.

Feitas as contas, nos últimos quatro anos, o volume de investimento aplicado nesse edificado
recuperado por terceiros já ultrapassa os 40 milhões de euros.
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PÚBLICO

09/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34600

Governo limitou subida das rendas a 2%. Bloco quer estender
medida a novos contratos
O Bloco de Esquerda quer impedir os senhorios de fugirem à limitação de 2% do aumento
das rendas ao não renovarem os contratos, colocando este travão também nos novos
contratos de arrendamento.

O Bloco de Esquerda (BE) apresentou esta terça-feira na Assembleia da República 14 propostas para
“fazer da habitação uma questão central” no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) e “desafiar o
PS a ser consequente” com as medidas defendidas pelo Governo. Entre elas, a aplicação aos novos
contratos de arrendamento do travão de 2% à actualização das rendas criado pelo executivo, que tem
sido contornado pelos senhorios através da não-renovação dos contratos.

"Não é preciso convencer ninguém de que Portugal vive uma crise imobiliária e que o acesso à habitação
digna (...) é, neste momento, um privilégio e um luxo que está apenas acessível a quem tem mais
rendimentos”, afirmou a deputada Mariana Mortágua, criticando as “políticas que têm favorecido o
turismo de massas e a proliferação do alojamento local”, a fixação de nómadas digitais ou as isenções
fiscais e os sistemas de vistos “mais benéficos para pessoas com elevados rendimentos”.

A palavra de ordem do conjunto de propostas dos bloquistas é “fim": fim do regime do residente não
habitual que, segundo Mariana Mortágua, tem uma despesa fiscal de 960 milhões de euros anuais; fim
dos benefícios fiscais dos fundos de investimento imobiliário, nomeadamente, os relativos a imóveis que
tenham sido alvo de acções de reabilitação; fim da isenção de IMT para a revenda de imóveis.

Para combater os efeitos da inflação no mercado habitacional, o BE vai também entregar uma proposta
para alargar o limite de 2% para a subida automática das rendas aos novos contratos de maneira a
impedir os senhorios de “fugir a esta limitação” ao não renovarem os contratos. E outra para congelar as
rendas sociais e condicionadas “como forma de aumentar os salários num momento em que estão a ser
tão castigados”, explicou a deputada bloquista.

Tendo em vista a estabilidade no arrendamento, o Bloco defende que os contratos de arrendamento
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tenham um prazo mínimo de cinco anos e que se impeça a existência de contratos não renováveis ou
provisórios “a não ser por opção do inquilino”.

O partido liderado por Catarina Martins quer ainda limitar a actividade das empresas de gestão imobiliária,
proibindo-as de gerirem licenças de alojamento local de terceiros e de celebrarem mais do que um
contrato temporário num ano, assim como limitar as garantias que os senhorios podem requerer para
arrendar um imóvel.

Entre as propostas do BE contam-se também algumas iniciativas já defendidas pelo partido no passado
como consagrar a dação em pagamento, criar um fundo habitacional público intitulado “Arrendar para
Habitar”, obrigar os bancos a renegociarem os créditos à habitação e a reduzirem o spread quando a
taxa de esforço aumentar dois pontos percentuais, impedindo que esta ultrapasse os 50%, e acabar
com o regime dos vistos gold.

Ecoando as críticas já tecidas esta terça-feira pelo líder do grupo parlamentar do BE, Mariana Mortágua
afirmou que “o Governo está numa posição muito confortável em que faz anúncios que depois não
concretiza”. “Foi assim nas taxas sobre os lucros excessivos, foi assim na protecção aos créditos à
habitação e ainda ninguém viu o decreto prometido, foi assim na questão dos vistos gold e foi assim na
limitação ao aumento das rendas”, sublinhou.

Questionada pelos jornalistas sobre se espera que a maioria absoluta socialista aprove as propostas do
Bloco, a deputada referiu que não tem “expectativa de negociação”, mas sim a expectativa de “o PS
aprovar coisas que são defendidas por membros do PS”.

“Aquilo que queremos é, obviamente, desafiar o grupo parlamentar do PS a ser consequente com as
declarações do primeiro-ministro”, concretizou Mortágua, lembrando que António Costa admitiu que o
Governo está a reavaliar o programa das autorizações de residência para investimento. E acrescentando
que também o ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, admitiu que “poderia
resolver” a situação do aumento dos novos contratos.
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DINHEIRO VIVO

09/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

TAP: Denúncia do Acordo de Empresa será considerada ″ato de
hostilidade″ pelo Sitava
Sindicato dos T rabalhadores da Aviação e Aeroportos vinca: "Não é verdade que, para
iniciar um processo negocial de revisão de um Acordo de Empresa, seja imperativo
denunciá-lo".

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) disse que nas negociações para a
revisão do Acordo de Empresa (AE) da TAP a opção pela renúncia será vista como um "ato de grande
hostilidade".

"Não é verdade que, para iniciar um processo negocial de revisão de um Acordo de Empresa, seja
imperativo denunciá-lo", indicou a estrutura, referindo que "é ainda menos verdade que o ATE [acordo
temporário] que subscrevemos tenha previsto tal coisa. Como a TAP bem sabe, ou deveria saber -
porque está a pagar a vários escritórios de advogados - para iniciar um qualquer processo de revisão,
basta que uma das partes faça uma proposta para tal, cabendo à outra parte fazer uma contraproposta
no prazo de um mês, e assim se iniciará uma negociação", destacou.

"Isto é o que diz a lei, e já fizemos saber à TAP, que a adoção de outra qualquer prática, por exemplo a
denúncia, será pelo Sitava considerado um ato de grande hostilidade que, pela atitude chantagista que lhe
está associada, poderá trazer graves problemas a uma negociação livre e justa", garantiu o sindicato.

O Sitava disse ainda que "seria também muito útil para todos que a TAP lesse e percebesse que no
articulado do ATE" que assinaram "não consta qualquer referência ao tal plano de reestruturação" da
companhia, acrescentando que "se o ATE que foi publicado no Boletim de Trabalho e Emprego é lei para
a TAP continuar a fazer os cortes salariais, então tem que valer para resto".

O Sitava recordou que "está claramente descrito, e logo no preâmbulo, o seguinte: '... aceitam
voluntariamente a alteração das condições de trabalho, nomeadamente mediante a suspensão e
alteração parciais do Acordo de Empresa, para fazer frente exclusivamente aos constrangimentos
provocados pela covid-19'".
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O sindicato referiu que "a TAP apresentou as suas contas do terceiro trimestre e, mais uma vez, quando
tudo aumenta, a única rubrica que continua a aparecer negativa é a conta do pessoal", destacando que
"parece continuar a ser desígnio único da empresa, baixar os custos de pessoal".
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JORNAL DE
MONCHIQUE

09/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Projeto «Renature Monchique» faz relançamento na RTA
O relançamento do projeto «Renature Monchique» realiza-se amanhã, dia 10 de
novembro, às 11h00, no auditório da Região de T urismo do Algarve (RT A), em Faro. O
projeto 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 «Renature Monchique» realiza-se amanhã, dia 10 de novembro, às 11h00,
no auditório da Região de Turismo do Algarve (RTA), em Faro. O projeto está no terreno desde 2019 e
entra agora no quarto ano de ação para plantar mais 75 mil árvores na serra algarvia.

Este 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. Para além disso, pretende
compensar a pegada carbónica da companhia aérea Ryanair.

 

Programa:

11.00 – Boas-vindas e comunicação de abertura – João Fernandes (Região de Turismo do Algarve)
– Comunicação João Dias Coelho (GEOTA)
– Comunicação e apresentação Elena Cabrera (Ryanair)
– Comunicação Paulo Alves (Município de Monchique)
– Comunicação António Miranda (ICNF)
– P&R – Media
13.00 – Almoço no restaurante “Tertúlia Algarvia”

(Link)
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JORNAL DO ALGARVE

10/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Corrida mais extensa de Portugal percorre região de uma ponta à
outra
Mais de uma centena de atletas vai percorrer o Algarve de uma ponta à outra em quatro
dias, durante a quinta edição do Algarviana Ultra T rail (ALUT ), a corrida mais extensa de
Portugal, divulgou esta semana a organização
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JORNAL DO ALGARVE

10/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Turismo em Monchique é promovido convidando turistas
A Associação de T urismo do Algarve (AT A) tem em curso uma campanha promocional
que vai desafiar turistas a conhecer o concelho de Monchique, “pelas várias experiências
que este destino tem”, revelou o organismo.
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BARLAVENTO

09/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 610

REACH: -1

Monchique atrai turistas e mais reflorestação
«Deixe que Monchique guie a sua aventura» é o mote da nova campanha promocional,
lançada pela Associação Turismo do Algarve (ATA)
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EXPRESO

09/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • ESPANHA

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 750

REACH: -1

Algarve invita a turistas internacionales a vivir una aventura en
Monchique
‘Deje que Monchique guíe su aventura’ es el lema de la nueva campaña promocional,
lanzada por la Asociación de T urismo del Algarve, AT A, para desafiar a los turistas a
descubrir Monchique.

 

‘Deje que Monchique guíe su aventura’ es el lema de la nueva campaña promocional, lanzada por la
Asociación de Turismo del Algarve, ATA, para desafiar a los turistas a descubrir Monchique.

La campaña, que se extenderá hasta fin de año, está compuesta por varias piezas de video y fotografía,
que revelan que, desde el turista que viaja solo, hasta el que vacaciona en pareja o que no necesita
compañía de familia o de amigos, todos logran vivir, en Monchique, una aventura a la medida de sus
necesidades.

Las imágenes, captadas en el municipio a lo largo de nueve días, muestran la riqueza de la oferta turística
que aquí se puede encontrar, destacando las actividades en la naturaleza, los balnearios, la cultura y el
patrimonio y también la autenticidad de la gastronomía local. 

‘Con esta campaña queremos despertar el interés de todo tipo de turistas y demostrar que Monchique
tiene mucho más que ofrecer que sus fantásticos paisajes naturales. El mensaje que pretendemos
transmitir es que, independientemente de los planes y motivaciones que les lleven al Algarve, todos los
viajeros pueden encontrar en Monchique la aventura que buscan, teniendo la oportunidad de
sorprenderse y vivir aquí experiencias únicas y verdaderamente transformadoras’, explica João
Fernandes, presidente de Algarve Turismo. 

La iniciativa se enmarca en el proyecto Revitalizar Monchique – El turismo como catalizador, que busca
dar una nueva vida a este municipio creando condiciones atractivas para el desarrollo del turismo local.
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En la promoción de esta campaña, ATA tiene como socios a Almargem - Asociación para la Defensa del
Patrimonio Cultural y Ambiental del Algarve y el Municipio de Monchique, contando también con el apoyo
de Turismo de Portugal.

Expreso. Redacción. J.R

(Link)
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http://www.trymonchique.pt
https://www.expreso.info/noticias/internacional/91433_algarve_invita_turistas_internacionales_vivir_una_aventura_en


BARLAVENTO

09/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 610

REACH: -1

«Tudo o que Move» de Orfélia apresentado em Tavira
O projeto luso-brasileiro Orfélia vai apresentar o disco de estreia «T udo o que Move» no
sábado, dia 19 de novembro, na iniciativa «Música com M Grande – C iclo de Concertos no
Feminino» da Associação Cultural Ria Inquieta
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BARLAVENTO

09/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOSÉ GARRANCHO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Restaurante Escondidinho tem o alvará mais antigo de Portimão
em funcionamento
Um dos episódios históricos é o almoço de Mário Soares, em janeiro de 1975, na
companhia de outros políticos, aquando da assinatura do Acordo de Alvor, que definiu as
condições para a independência de Angola
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BARLAVENTO

09/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 610

REACH: -1

Breve I
CCDR Algarve saúda Lagoa e Olhão
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JORNAL DE NOTÍCIAS

10/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • NORTE / SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Faro arrecada um milhão com taxa turística
TURISMO
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JORNAL DE NOTÍCIAS

09/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 109166

Taxa turística rendeu um milhão de euros a Faro
O concelho de Faro arrecadou este ano, de março a outubro, "perto de um milhão de
euros" com a taxa turística, o dobro do que se previa inicialmente, o que deixou o
presidente da autarquia "muito satisfeito".

O concelho de Faro arrecadou este ano, de março a outubro, "perto de um milhão de euros" com a taxa
turística, o dobro do que se previa inicialmente, o que deixou o presidente da autarquia "muito satisfeito".

"Ficámos muito satisfeitos, não só pela verba arrecadada, mas ainda mais porque corresponde ao dobro
do que tínhamos previsto", disse Rogério Bacalhau à Lusa, num balanço sobre o primeiro ano em que a
execução da taxa turística funcionou normalmente, depois de dois anos em que esteve suspensa devido
à pandemia de covid-19.

A taxa turística de 1,5 euros por noite é aplicada no município de Faro entre março e outubro de cada
ano, por um período máximo de sete noites em cada estadia de hóspedes com idade igual ou superior a
13 anos de idade.

Segundo Rogério Bacalhau, o montante elevado arrecadado com esta taxa permite concluir que
"atualmente Faro é um destino turístico, coisa que não era há uns anos", e, ainda, que "não aconteceu o
que alguns previam", ou seja, que a taxa "iria fazer perder competitividade" ao setor turístico nas
autarquias que a aplicassem.

O autarca garantiu que a taxa vai continuar a ser aplicada e espera que outros concelhos algarvios
aprovem regulamentos em breve para beneficiarem deste acréscimo de receita.

Para Rogério Bacalhau, "esta receita é importante também para o setor turístico, porque permite fazer
mais investimentos na melhoria de Faro enquanto destino", nomeadamente, "no espaço público, no
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património, nas ofertas culturais e de eventos e na melhoria dos serviços prestados aos turistas,
permitindo aumentar o número de visitantes e a qualidade da oferta".

O presidente da Câmara de Faro explicou que a configuração geral do regulamento da taxa turística
aplicada no concelho em 2019 foi previamente "harmonizada" no seio da Comunidade Intermunicipal do
Algarve (AMAL), onde estão representados os 16 concelhos algarvios.

O presidente da AMAL, António Miguel Pina, defendeu, em outubro, a aplicação, a partir de 2023, de uma
taxa turística municipal com um valor comum a toda a região, mas frisou que a mesma só será aplicada
depois de conversações com os todos os parceiros do setor do turismo.

Na região mais a sul de Portugal esta taxa apenas é aplicada, atualmente, nos municípios de Faro e, em
moldes diferentes, no de Vila Real de Santo António.

A Câmara de Vila Real de Santo António introduziu a taxa em 2018 com o objetivo de fazer a
"manutenção de equipamentos e infraestruturas municipais destinadas aos turistas e à população
residente, como é o caso do complexo desportivo", ou ajudar a financiar a "participação em feiras
internacionais para a divulgação do município e das suas potencialidades".

Em declarações à Lusa, fonte da autarquia referiu que o "financiamento de eventos de grande projeção
do município" é outro dos destinos que o regulamento municipal prevê para as verbas cobradas com a
taxa turística.

A cobrança da taxa turística rendeu à Câmara de Vila Real de Santo António 725 mil euros em 2019,
antes do início da pandemia de covid-19, segundo dados também avançados pela autarquia.

No entanto, este valor pode vir a ser superado em 2022, o primeiro ano de atividade turística sem
restrições causadas pela pandemia, dado que o município, entre janeiro e outubro, arrecadou já um total
de 626 mil euros.

Nesta autarquia do leste algarvio, a taxa turística é cobrada durante todo o ano, ao contrário da capital
algarvia, onde apenas é aplicada de 01 de março a 31 de outubro de cada ano.

Com um valor de 1 euro por hóspede e dormida nas unidades hoteleiras, aldeamentos e apartamentos
turísticos, turismo de habitação e agroturismo e no alojamento local, e 50 cêntimos por campista, por
dia, em parques de campismo e caravanismo ou em áreas de serviço de autocaravanas, a taxa
manteve-se em vigor durante o período da pandemia.

Apesar de outros municípios do país terem suspendido a aplicação desta taxa nos dois anos de
pandemia, a Câmara de Vila Real de Santo António manteve a cobrança em 2020 e 2021, por estar sob
assistência financeira para fazer frente à dívida financeira e estar obrigada a cobrar as taxas municipais.

Assim, em 2020, Vila Real de Santo António arrecadou 465 mil euros com a taxa e, em 2021, cerca de
529 mil euros.

"A aplicação da taxa turística decorre de decisão dos órgãos municipais em 2018 e não pode ser objeto
de alteração por força dos compromissos contratualizados para reequilíbrio municipal no âmbito do
Programa de Ajustamento Municipal (PAM) celebrado com o Fundo de Apoio Municipal (FAM)", justificou
a mesma fonte.
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ANTENA SUL

09/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Faro arrecadou este ano um milhão de euros com taxa turística
O concelho de Faro arrecadou este ano, de março a outubro, “perto de um milhão de
euros” com a taxa turística, o dobro do que se previa inicialmente, o que deixou o
presidente da autarquia “muito satisfeito”. “Ficámos muito satisfeitos, não só pela verba
arrecadada, mas ainda mais porque corresponde

O concelho de Faro arrecadou este ano, de março a outubro, “perto de um milhão de euros” com a taxa
turística, o dobro do que se previa inicialmente, o que deixou o presidente da autarquia “muito satisfeito”.

“Ficámos muito satisfeitos, não só pela verba arrecadada, mas ainda mais porque corresponde ao dobro
do que tínhamos previsto”, disse Rogério Bacalhau à Lusa, num balanço sobre o primeiro ano em que a
execução da taxa turística funcionou normalmente, depois de dois anos em que esteve suspensa devido
à pandemia de covid-19.

A taxa turística de 1,5 euros por noite é aplicada no município de Faro entre março e outubro de cada
ano, por um período máximo de sete noites em cada estadia de hóspedes com idade igual ou superior a
13 anos de idade.

Segundo Rogério Bacalhau, o montante elevado arrecadado com esta taxa permite concluir que
“atualmente Faro é um destino turístico, coisa que não era há uns anos”, e, ainda, que “não aconteceu o
que alguns previam”, ou seja, que a taxa “iria fazer perder competitividade” ao setor turístico nas
autarquias que a aplicassem.

O autarca garantiu que a taxa vai continuar a ser aplicada e espera que outros concelhos algarvios
aprovem regulamentos em breve para beneficiarem deste acréscimo de receita.

Para Rogério Bacalhau, “esta receita é importante também para o setor turístico, porque permite fazer
mais investimentos na melhoria de Faro enquanto destino”, nomeadamente, “no espaço público, no
património, nas ofertas culturais e de eventos e na melhoria dos serviços prestados aos turistas,
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permitindo aumentar o número de visitantes e a qualidade da oferta”.

O presidente da Câmara de Faro explicou que a configuração geral do regulamento da taxa turística
aplicada no concelho em 2019 foi previamente “harmonizada” no seio da Comunidade Intermunicipal do
Algarve (AMAL), onde estão representados os 16 concelhos algarvios.

O presidente da AMAL, António Miguel Pina, defendeu, em outubro, a aplicação, a partir de 2023, de uma
taxa turística municipal com um valor comum a toda a região, mas frisou que a mesma só será aplicada
depois de conversações com os todos os parceiros do setor do turismo.

Na região mais a sul de Portugal esta taxa apenas é aplicada, atualmente, nos municípios de Faro e, em
moldes diferentes, no de Vila Real de Santo António.

A Câmara de Vila Real de Santo António introduziu a taxa em 2018 com o objetivo de fazer a
“manutenção de equipamentos e infraestruturas municipais destinadas aos turistas e à população
residente, como é o caso do complexo desportivo”, ou ajudar a financiar a “participação em feiras
internacionais para a divulgação do município e das suas potencialidades”.

Em declarações à Lusa, fonte da autarquia referiu que o “financiamento de eventos de grande projeção
do município” é outro dos destinos que o regulamento municipal prevê para as verbas cobradas com a
taxa turística.

A cobrança da taxa turística rendeu à Câmara de Vila Real de Santo António 725 mil euros em 2019,
antes do início da pandemia de covid-19, segundo dados também avançados pela autarquia.

No entanto, este valor pode vir a ser superado em 2022, o primeiro ano de atividade turística sem
restrições causadas pela pandemia, dado que o município, entre janeiro e outubro, arrecadou já um total
de 626 mil euros.

Nesta autarquia do leste algarvio, a taxa turística é cobrada durante todo o ano, ao contrário da capital
algarvia, onde apenas é aplicada de 01 de março a 31 de outubro de cada ano.

Com um valor de 01 euro por hóspede e dormida nas unidades hoteleiras, aldeamentos e apartamentos
turísticos, turismo de habitação e agroturismo e no alojamento local, e 50 cêntimos por campista, por
dia, em parques de campismo e caravanismo ou em áreas de serviço de autocaravanas, a taxa
manteve-se em vigor durante o período da pandemia.

Apesar de outros municípios do país terem suspendido a aplicação desta taxa nos dois anos de
pandemia, a Câmara de Vila Real de Santo António manteve a cobrança em 2020 e 2021, por estar sob
assistência financeira para fazer frente à dívida financeira e estar obrigada a cobrar as taxas municipais.

Assim, em 2020, Vila Real de Santo António arrecadou 465 mil euros com a taxa e, em 2021, cerca de
529 mil euros.

“A aplicação da taxa turística decorre de decisão dos órgãos municipais em 2018 e não pode ser objeto
de alteração por força dos compromissos contratualizados para reequilíbrio municipal no âmbito do
Programa de Ajustamento Municipal (PAM) celebrado com o Fundo de Apoio Municipal (FAM)”, justificou
a mesma fonte.
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EXPRESSO

09/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 85612

Açores triplicam ligações aéreas e prevêem superar em 2022 o
recorde de três milhões de dormidas e €100 milhões de proveitos
Subiram para 1,4 milhões os passageiros desembarcados no arquipélago até setembro,
fruto das novas rotas de 2022 com destaque para o voo diário de Nova Iorque a Ponta
Delgada da United Airlines, tornando os turistas dos EUA num dos maiores mercados nos
Açores

Face ao forte movimento turístico em 2022, a previsão dos Açores é a de fechar o ano com resultados
recorde, acima do melhor ano de sempre, 2019, em que a região recebeu um mihão de turistas,
geradores de três milhões de dormidas e 100 milhões de euros de proveitos.

“Acreditamos que este ano iremos ultrapassar esses números, e os últimos dados disponíveis indicam
que estamos a trilhar esse caminho em todos os indicadores”, adianta Carlos Morais, presidente da
Associação de Turismo dos Açores (ATA), lembrando que até agosto a região já tinha atingido 2,18
milhões de dormidas e proveitos da ordem dos 87 milhões de euros.

Nos anos intensos da pandemia de covid-19, os Açores destacaram-se pela atratividade ao nível de um
turismo ‘saudável’ e com experiências ao ar livre. “Fomos a região que mais cresceu em turismo em
2021, mas não chegámos a ultrapassar os valores de 2019”, nota Carlos Morais.

“O início do ano, até ao primeiro trimestre, foi uma fase em que a pandemia ainda teve influência ao nível
de dormidas e de proveitos, mas os meses que se seguiram foram muito diferentes para o nosso
turismo, fruto das novas rotas que conseguimos captar para os Açores”, explicita o presidente da ATA.

No primeiro semestre de 2022, os Açores registaram um expressivo aumento de 549% nas dormidas
de estrangeiros face ao período homólogo do ano anterior, enquanto os proveitos do turismo deram um
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salto de 201,8%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O mercado nacional, com cerca de 300 mil turistas, mantém-se o primeiro nos Açores, destacando-se
este ano fortes crescimentos do lado da Alemanha, Estados Unidos ou França, além de Espanha, Reino
Unido e Itália.

Segundo a ATA, um dos maiores contributos para o forte aumento do turismo nos Açores foram as
novas ligações aéreas, que triplicaram em 2022 face ao ano passado com a adição de seis novas rotas,
em particular desde o período do verão.

“Mantivémos este ano as rotas que iniciámos em 2021 para Ponta Delgada, de Frankfurt (Lufthansa),
Genebra (Swiss) e Madrid (Iberia), que marcaram a estreia destas companhias nos Açores”, refere
Carlos Morais.

“Este ano, também aumentámos a oferta de lugares com as novas rotas de Londres para Ponta Delgada
(São Miguel) e para Angra do Heroismo (ilha Terceira) da British Airways, da Paris e de Amesterdão da
Transavia, de Zurique para Ponta Delgada da Edelweiss, e de Nova Iorque para Ponta Delgada da United
Airlines”, enumera o presidente da Associação de Turismo dos Açores.

Entre as novas rotas para os Açores em 2022, o destaque vai para o voo diário Ponta Delgada-Nova
Iorque da norte-americana United Airlines de junho a setembro (que começou em maio com quatro
voos semanais).

“Foi uma operação muito robusta, com cerca de 18 mil lugares à venda, e que criou uma mais-valia
financeira substancial à região dos Açores, não esquecendo a importância da SATA que já operava voos
para Boston e da própria TAP com ligações ao centro da Europa”, refere Carlos Morais.

Um dos resultados diretos foi o aumento de turistas dos Estados Unidos nos Açores, que passaram a ser
um dos principais mercados externos, juntamente com o alemão ou o francês.

“No próximo ano a United irá continuar a operação nos Açores. Não temos indicação de nenhuma destas
companhias aéreas em abandonar a rota dos Açores, o que nos leva a pensar que 2023 pode ser um
ano muito rico, embora não como 2022, e apesar de toda a conjuntura”, considera Carlos Morais.

Para 2023, e tendo em conta o contexto de guerra que se vive na Ucrânia, as previsões não são tão
otimistas, atendendo aos que se está a passar na Europa em todos os mercados que para nós são
relevantes, como o alemão, francês, inglês ou espanhol, em que as famílias irão enfrentar dificuldades
inerentes à subida das taxas de juro e da inflação", faz notar o responsável da Associação de Turismo
dos Açores.

“Mas penso que poderemos ser menos prejudicados por os Açores não serem um destino massificado,
terem atividades de mar envolvendo observação de baleias, uma rede de trilhos pedestres que
proporciona excelentes experiências aos turistas, e sobretudo por sermos uma região certificada com o
selo de sustentabilidade”, frisa o presidente da ATA, recordando que os Açores foram o primeiro
arquipélago do mundo certificado pela EarthCheck.

Os Açores são io único destino português que figura na recente lista da National Geographic dos
melhores destinos a visitar em 2023, e uma das principais apostas da região a nível de promoção
internacional tem sido a de trazer grupos de jornalistas de diversos meios a visitar o arquipélago.

No primeiro semestre deste ano, os Açores receberam 73 jornalistas nacionais ou internacionais -
destacando-se publicações de referência, como o Le Fígaro, The Telegraph, The Times ou Cosmopolitan -
ao mesmo tempo subiram para 20 as visitas organizadas na região especificamente para a imprensa.

“O nosso foco promocional em 2022 têm sido as ‘press trips’, e também o uso cada vez maior de
meios digitais, algo a que a pandemia nos obrigou”, refere Carlos Morais.

O responsável avança que a aposta de trazer turistas internacionais se irá manter em 2023, apesar da
ATA estar em final de mandato e se preverem eleições, num processo que se prevê ficar concluido até
ao final do ano, assinalando também o regresso do Governo Regional à Associação de Turismo dos
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Açores, o que envolve alteração dos estatutos.

“Em 2023 vamos manter o que temos feito em anos anteriores, focando-nos cada vez mais na
promoção fora da época alta, para que a sazonalidade seja cada vez menos um problema, e o trabalho
que está a ser desenvolvido é sobretudo o de segurar todas as rotas aéreas que tivemos em 2021 e
2022”, conclui Carlos Morais.
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ECONOMIA ONLINE

10/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 23000

Vila Galé quer contratar 170 colaboradores para quatro novos
hotéis em Portugal
Nas unidades hoteleiras que vão abrir no distrito do Alentejo, em Beja, poderá haver a
possibilidade de alojamento para os colaboradores.

O grupo Vila Galé pretende contratar cerca de 170 colaboradores para os quatro novos hotéis que vai
abrir em Portugal no próximo ano: o Vila Galé Collection Tomar (Tomar), o Vila Galé Collection São
Miguel (Ponta Delgada, Açores), o Vila Galé Nep Kids (Beja) e o Vila Galé Monte do Vilar (Beja). Com
estes novos hotéis, o grupo hoteleiro português passará a ter 31 unidades em território nacional e dez
no Brasil.

As vagas são para diferentes áreas e funções, como assistentes de direção, chefes e subchefes de
restaurante, governantes, empregados de mesa, cozinheiros, técnicos de manutenção e empregados de
andares.

O grupo procura pessoas com “gosto particular pelo atendimento ao cliente, com conhecimento de
línguas, dinâmicas, empenhadas e com vontade de crescer dentro da organização”, lê-se em
comunicado.

Descontos em alojamentos e serviços do grupo, prémios anuais de produtividade, seguro de saúde após
seis meses de inclusão na empresa, ofertas no aniversário, bónus de noites nos hotéis da rede
consoante a antiguidade e vantagens em entidades parceiras de saúde e bem-estar, cultura e ensino são
alguns dos benefícios que a Vila Galé oferece aos seus colaboradores.

Além disso, o grupo hoteleiro assegura que promove a formação contínua, as oportunidades de

29/30



mobilidade entre Portugal e o Brasil e a progressão na carreira.

Nas unidades que vão abrir no distrito do Alentejo, poderá haver ainda a possibilidade de alojamento.

As candidaturas podem ser enviadas através da página de ‘carreiras’ no site da Vila Galé.
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