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AHRESP: "a nossa economia só cresce se o turismo crescer"
A secretária-geral da AHRESP diz é preciso ter um turismo que deixe "mais valor e que deixe mais
receitas" no país, e salienta que o sector é a locomotiva da economia.

A secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Simulares de Portugal (AHRESP), Ana Jacinto, em
entrevista ao Económico Madeira, aborda o futuro do sector.

Ana Jacinto salienta a importância do turismo enquanto alavanca da economia nacional, alertando que a economia
portuguesa só cresce se o turismo crescer.

A dirigente da AHRESP sublinha a importância de existir sinergias com diversas áreas económicas de modo a que a
atividade turística consiga ser sustentável. Ana Jacinto reivindica a descida temporária do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), tal como aconteceu em vários países europeus, de modo a fazer face aos “aumentos brutais” de
custos das empresas.

Defende a importância de existir sustentabilidade no turismo. Faz sentido que esse caminho se faça em sinergia com
outras áreas económicas para além do sector turístico?

Claro que sim. Nós não estamos sozinhos. E precisamos de aprofundar cada vez mais todas as sinergias que possam
ser aprofundadas. E todas essas sinergias devem ter por objetivo a sustentabilidade. Não é só o sector do turismo.
Sabemos bem as preocupações que a sustentabilidade tem trazido. Não é só o sector do turismo até porque, a atividade
turística, melhor dizendo, correlaciona-se com um conjunto enorme de outras atividades e portanto essas atividades
também têm de fazer o seu trabalho para que a sustentabilidade possa ser alcançada.

A atividade turística não está sozinha depende de muitas outras atividades. Por isso dizemos, e não somos só nós a
dizê-lo, finalmente muitos dos responsáveis têm dito sistematicamente que o motor da nossa economia é o turismo.
Porque de facto dá provas disso como sabemos. Depois da pandemia foi o turismo que mais uma vez alavancou a
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nossa economia. Mas alavanca uma série de outras atividades correlacionadas. Desde logo a agricultura, a produção, o
comércio, as atividades todas que giram à volta da atividade turística. Todas elas devem estabelecer sinergias e em
conjunto preocupar-nos todos com a sustentabilidade. Nós não estamos sozinhos nem fazemos nada sozinhos.

A AHRESP apresentou um conjunto de medidas no âmbito do Orçamento do Estado que acabaram por ter resposta
positiva do Governo. Que medidas foram essas?

Foram algumas medidas que têm a ver com alguma diminuição da fiscalidade. Mas não de forma transversal como nós
desejaríamos. Porque para ter um impacto significativo nas nossas empresas precisávamos que abrangesse todas as
empresas e de uma forma automática e direta.

E isso aconteceria com uma medida que já foi sinalizada pela AHRESP diversas vezes que foi uma medida
implementada por vários estados europeus, durante a pandemia, que nós nunca consideramos. Que é a baixa da taxa
do IVA dos serviços, alimentação e bebidas para taxa reduzida.

Para nós esta medida é automática. Porque ficamos automaticamente com tesouraria na empresa. Falta-nos tesouraria
para fazer face aos encargos brutais que estamos a ter. Tivemos uma situação de uma micro-empresa que que há uns
meses pagava 700 euros de eletricidade e que de repente está a pagar 2.900 euros. Isto é insustentável. É para fazer
face a estes aumentos brutais de custos que estas empresas estão a ter que era preciso medidas mais transversais,
mais diretas, mais automáticas. Do nosso ponto de vista a descida do IVA de forma temporária daria essa reposta.

Nós estamos a solicitar esta medida para fazer face a estes encargos adicionais que estamos agora a viver. A medida
deveria do nosso ponto de vista ter a duração de um ano. Foi isso que aconteceu em vários países europeus. E com
efeitos importantes. Esta medida não veio a acontecer. Também algo importante que não veio a acontecer. As bebidas
não desceram todas para a taxa intermédia quando houve a reposição do IVA dos serviços de alimentação e bebidas
para a taxa de 13%. A maior parte das bebidas ficaram na taxa máxima. Houve vários Orçamentos que consagraram
autorizações legislativas para que o Governo ao longo do ano pudesse repor as bebidas todas à taxa intermédia. Isso
nunca aconteceu. Os últimos dois Orçamentos nem contemplaram esta autorização. E agora este Orçamento continua
a não contemplar. E do nosso ponto de vista isto é uma confusão tremenda. Porque nós temos no nosso sector, no
caso do Continente, na Madeira as taxas são diferentes, mas por exemplo no Continente nós temos uma água natural a
13% mas se for água com gás já é 23%. Temos um café a 13% e um sumo natural a 23%. Isto é uma confusão enorme.
Nós sinalizamos a necessidade de repor tudo à taxa intermédia o que não veio a acontecer.

Há um conjunto de outras medidas que incidem sobre o emprego, o rendimento do trabalho, que deveria ter uma menor
carga fiscal. Numa fase que temos falta de trabalhadores. Nós temos 25 medidas em cinco eixos importantes
(fiscalidade, capitalização das empresas, incentivo ao consumo, apoio ao investimento, qualificação e dignificação do
emprego).

São estes eixos em que propusemos um conjunto de medidas. Vamos continuar a insistir porque o Orçamento do
Estado está em discussão na Assembleia da República.

Que futuro existe para este sector?

São perguntas muito difíceis. Nós não sabemos sequer o que vai acontecer amanhã quanto mais num futuro longínquo.
O que nós queremos e trabalhamos para isso é para que o turismo continue a ser o motor da nossa economia. Nós
estamos a falar de um sector em que a maioria do sector são micro-empresas. É um tecido empresarial complexo.
Precisa de ter ferramentas e ser apoiado para continuar a fazer aquilo que sempre soube fazer. Porque não é de agora
que é um motor da economia. Sempre foi. A AHRESP sempre o disso. Não era tão reconhecido como é agora. Agora
felizmente temos decisores políticos, responsáveis políticos, que afirmam que o sector é determinante para o país
sistematicamente.

O que nos compete é todos em conjunto, empresários, trabalhadores, decisores, políticos, darmos as ferramentas e as
condições para que este sector possa continuar a ser o motor da economia. E isso faz-se através de criar ambientes
fiscais favoráveis aos negócios, porque estas empresas estão sufocadas. Nós vamos passando nos pingos da chuva
porque o sector é muito resiliente, tem muita capacidade de esforço, de inovação, de se reinventar, mas há limites para
tudo.

Nós não pudemos olhar passivamente, há aqui problemas graves. Nós não sabemos quanto tempo vai durar a guerra na
Ucrânia, o que vai acontecer com a inflação que não para de subir. Nós ainda não tivemos mas vamos ter brevemente o
efeito nas taxas de juro nas famílias. E isso vai fazer com que as famílias percam poder de compra e isso vai afetar
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automaticamente o nosso sector. Porque nós não vivemos só do turismo internacional, há um mercado interno.

Há também uma possível recessão ….

Sim. Há quem fale numa recessão, há quem diga que Portugal consegue escapar a essa recessão. É tudo muito
incerto.

Depois de percebermos que tudo o que acontece à nossa volta é muito incerto. É muito difícil fazer futurologia.
Queremos que este sector continue a ser um motor e vamos fazer todos os possíveis para que isso aconteça e se
mantenha.

Há que não esquecer a necessidade de continuar a aprimorar a qualidade do nosso serviço. Há aqui um tema que não
falamos muito mas que é determinante que é os trabalhadores. Nós precisamos de ter trabalhadores e precisamos de
ter trabalhadores qualificados. Isto tem sido um dos maiores flagelos deste sector e não só. É um problema
generalizado. E não é só um problema em Portugal. Mas aquilo que nos interessa é as nossas dores. O sector está com
esse grave problema.

A AHRESP já apresentou um conjunto de  soluções e caminhos que devem ser preconizados e no congresso que
tivemos houve também a oportunidade de tirar conclusões sobre estes temas.

Não podemos ficar de braços cruzados. Temos de fazer, temos de caminhar. Tivemos uma reunião com a secretária de
Estado, do Turismo, Serviços, Comércio. Uma das coisas que falamos é que precisamos rapidamente de retomar o
tema da campanha de valorização das nossas profissões. As nossas profissões estão desvalorizadas. Não tem que ver
com as remunerações. Mas não é o tema. Porque estas atividades nos últimos anos foram uma das atividades onde
mais cresceu os salários. É evidente que os salários é importante. Por isso foi assinado recentemente o acordo de
rendimentos. E para as empresas há um esforço enorme que está a ser solicitado. E a AHRESP já está a negociar
contratos coletivos com base neste acordo. Esse caminho está a ser feito.

Mas a questão das remunerações não é o tema fundamental nestas atividades. Para nós, e as conclusões a que temos
chegado depois de muitas reflexões que temos feito com empresários, trabalhadores, gestores, a questão prende-se
com a dureza da profissão. Isto é uma profissão que trabalha 24 horas sobre 24 horas, sábados, domingos, feriados.
Isso não é uma atividade simples. É uma atividade complexa. E precisamos de melhorar esta organização dos tempos
de trabalho. E precisamos de valorizar a profissão. E a campanha de valorização desta profissão ficou interrompida com
a pandemia. É um tema que temos de voltar a caminhar e a trilhar. A par do crescimento da remuneração, a par da
melhor organização dos tempos de trabalho. A par de muitos outros fatores. Mas os passos têm de ser dados. Porque
nós precisamos de prestar um serviço de qualidade.

Toda a gente conhece os prémios que temos vindo a receber. Continuamos a estar na moda. O facto de continuarmos a
ser um país seguro é importantíssimo. Mas tudo isso tem de continuar a ser intensificado. Temos de continuar a
caminhar no sentido de prestarmos um serviço de qualidade e de excelência.

Queremos um turismo que deixe mais valor e que deixe mais receitas no país. E para isso temos de continuar este
trabalho, que é um trabalho constante. O difícil não é chegar ao topo, é mantermo-nos no topo. E é esse trabalho que
temos de continuar a fazer.

O que vai ser do futuro? Não sei. Nós temos é de continuar todos a trabalhar para que este sector continue a ser o futuro
do nosso país. Porque é aquilo que tem sido ao longo deste tempos. É a locomotiva da nossa economia. E a nossa
economia só cresce se o turismo crescer.

Conteúdo do Económico Madeira de 4 de novembro.
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″É quase certo″ um novo recorde de receitas turísticas em Portugal
A secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, mostrou-se esta sexta-feira mais
confiante, em Fátima, que será "quase certo" um novo recorde de receitas turísticas no final deste ano.

A secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, mostrou-se esta sexta-feira mais confiante, em
Fátima, que será "quase certo" um novo recorde de receitas turísticas no final deste ano.

No início do ano, dada a conjuntura pós-pandemia da covid-19 e início da guerra na Ucrânia, Rita Marques afirmava que o
Governo tinha como objetivo chegar ao final de 2022 com uma receita turística "idêntica ou ligeiramente superior a 2019",
mas os indicadores mostram que a retoma se tem dado a um ritmo muito superior ao que era esperado.

Hoje, a governante afirmou: "Provavelmente, no final deste ano, celebraremos o já quase certo novo recorde de receitas
turísticas".

Em 2019, um ano recorde para a atividade turística nacional, Portugal alcançou receitas turísticas de mais de 18 milhões
de euros.

Em setembro de 2022, segundo as contas do Presstur a partir dos dados do Banco de Portugal, as receitas turísticas
atingiram 2.378,69 milhões de euros, um montante que ultrapassa em 351,7 milhões de euros o mês homólogo de 2019,
pré-pandemia, e supera em 72,2% ou 997,5 milhões o setembro de 2021.

Em termos acumulados, de janeiro a setembro de 2022, as receitas turísticas ascendem a 16.747,80 milhões de euros,
um aumento de 14% ou 2.058 milhões de euros face aos primeiros nove meses de 2019. Comparando com o período
homólogo de 2021, a subida é de 139,2% ou 9.746,58 milhões de euros.

Ainda assim, a secretária de Estado do Turismo voltou a apontar os balanços das empresas deteriorados e a
deterioração da autonomia financeira, do endividamento, recordando a necessidade de continuar "a trabalhar com as
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empresas", bem como as linhas de apoio já disponíveis.

"Ontem [quinta-feira] falávamos muito do futuro e das incertezas (...), ma eu não desassossego com a mudança. A
mudança é uma oportunidade para fazermos melhor", disse.

A secretária de Estado do Turismo, do Comércio e Serviços, Rita Marques, falava na cerimónia de encerramento do 33.º
Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em Fátima.
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Portugal invade Times Square: Ronaldo em cera e o país em
megavídeos no coração de Nova Iorque
Madame Tussauds estreou estátua em cera de Ronaldo e o Turismo de Portugal remata com invasão
dos outdoors digitais do coração de Nova Iorque. Foi uma hora de paisagens portuguesas.

Foi um take over, pelo menos durante uma hora. Mote da invasão: Close to US. Objectivo: seduzir os turistas
americanos para as maravilhas de Portugal e criar uma onda mundial mediática. Epicentro: Times Square, Nova Iorque.
Estrela global: Cristiano Ronaldo, ainda para mais aproveitando as poeiras da polémica, também em justa medida global,
da entrevista do capitão da selecção portuguesa em vésperas de Mundial. Já para o Turismo, neste mundial da
propaganda turística, este foi provavelmente mais um golo de Portugal, marcado na sexta-feira.

18h. Noite americana, como sempre milhares de passeantes, mil e um neóns, paredes-vídeo, outdoors digitais da Times
Square a cintilarem frenéticos. Algumas destas luzes do marketing começam a mostrar Portugal e Madame Tussauds,
que mesmo ali no seu recanto se prepara para estrear a estátua de cera de Cristiano Ronaldo em pose de gladiador do
futebol. Que os jogos do novo “Plano de Promoção de Portugal nos Estados Unidos da América” (nome oficial)
comecem.

Pelos vídeos passaram imagens de quase todas as regiões do país, com destaques para Lisboa e Sintra, Porto e Douro,
Algarve, Alentejo, Açores e Madeira. Praias-maravilha, cenários naturais de sonho, muito sol, paisagens prontas a
despertar paixões. O Turismo de Portugal já partilhou o vídeo onde se pode assistir a dez minutos de resumo do evento,
que depois de minuto e meio de preliminares arranca, de facto, com uma chamada do futebolista. Ronaldo calling,
atenda:

“Close to US” ('perto de nós’ em trocadilho com US de United States, Estados Unidos) é o slogan rematado por todo o
lado para conquistar este “mercado estratégico para o desenvolvimento da actividade turística nacional”, como explica o
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Turismo de Portugal. Assinale-se que as entradas de turistas made in USA não têm parado de subir praticamente em
todas as regiões portuguesas e que 2022 é um ano de recordes em matéria de visitantes norte-americanos, com
ligações familiares a Portugal ou não.

A celebrar a sua nova estátua de cera, Cristiano Ronaldo juntou as suas redes sociais ao coro da campanha: “Invadindo
a Times Square com a minha nova estátua em cera e mostrando Portugal ao mundo!” é a mensagem (em inglês, no
original) que acompanha o destaque à sua actuação do dia.

Nos megavídeos mostrou-se a “diversidade da oferta turística nacional”, tendo por “base” os “principais activos de
Portugal enquanto destino turístico”. Mais directa ou subliminarmente, perpassa por tudo isto a “mensagem” de “que o
turismo do futuro faz-se de maneira responsável e sustentável, contribuindo para um planeta melhor”. ?Não é uma
fórmula inédita para a promoção do turismo português: já em 2018, “a” onda da Nazaré galgou a sala de cinema vivo que
é a Times Square.

A campanha cirúrgica, cujo orçamento não foi divulgado, foi lançada a tempo do Thanksgiving, a Semana de Acção de
Graças, momento da grande reunião das famílias dos EUA, e a tempo de outro período especial, a Black Friday,
momento da grande febre das compras (nos EUA e já em todo o mundo). Dois períodos que as análises do Turismo de
Portugal consideram propícios para “uma maior predisposição para a marcação de viagens”.

Numa linguagem mais escritório e menos praça caótica de todos os filmes, diz-se que se trata da “activação da marca
VisitPortugal” e entre as várias iniciativas há um mercado pop up com produtos de Portugal em Mount Vernon, também
no estado de Nova Iorque. Aqui, a partir deste domingo, muitos negócios portugueses e de luso-descendentes vão
oferecer desde tripas de Aveiro a enchidos, bijuteria, peças em croché ou mesmo produtos de papelaria moderna de
inspiração portuguesa, noticia a Lusa. O mercado viajará depois para cidades como Mineola (com muita presença lusa),
ainda no estado de Nova Iorque, e Newark, outro ponto nevrálgico da emigração portuguesa nos EUA.
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Tavira: “Cachopo Natural” promove o património cultural e natural da
serra algarvia - Postal do Algarve
Evento convida à descoberta do mundo rural, dos usos e práticas que passaram de gerações em
gerações, da história, da arquitetura popular e dos genuínos sabores da serraEvento convida à
descoberta do mundo rural, dos usos e práticas que passaram de gerações em gerações, da história, da
arquitetura popular e dos genuínos sabores da serra

“Cachopo Natural” é como se intitula o evento que terá lugar no próximo dia 20 de novembro nesta freguesia do concelho
de Tavira.

A iniciativa visa promover o património cultural e natural de uma das mais tradicionais aldeias da serra algarvia.

Segundo explica a organização, “vamos partir à descoberta do mundo rural, dos usos e práticas que passaram de
gerações em gerações, da história, da arquitetura popular e dos genuínos sabores da nossa serra”.

Neste dia poderá contar com diversas provas de trail, oficinas lúdicas, almoço e música.

Um conjunto de atividades que proporcionarão a observação de paisagens únicas, através da prática desportiva,
essenciais à saúde e bem-estar.

“Cachopo Natural” é organizado pela Junta de Freguesia de Cachopo e pela Câmara Municipal de Tavira, em parceria
com Associação Recreativa da Freguesia de Cachopo-AFC, Companhia Intervenção Proteção e Socorro 18 UEPS/GNR,
Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António, Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da
Universidade do Algarve, Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve, Orquestra de Jazz
do Algarve, Centro Paroquial de Cachopo e Associação In Loco.

8/25



POSTAL
18/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Resort de luxo de Vilamoura vence prémio de excelência - Postal do
Algarve
O Domes Lake Algarve foi eleito pelos Prémios de Excelência Condé Nast Johansens um dos melhores
hotéis da Europa e Mediterrâneo O Domes Lake Algarve foi eleito pelos Prémios de Excelência Condé
Nast Johansens um dos melhores hotéis da Europa e Mediterrâneo

O Domes Lake Algarve, resort de luxo localizado em Vilamoura, com acesso direto à praia da Falésia, ideal para férias
exclusivas ou para um fim de semana relaxante, foi eleito pelos Prémios de Excelência Condé Nast Johansens 2023,
considerados uma referência mundial no sector da hotelaria, como um dos melhores hotéis da Europa e Mediterrâneo.

Na gala de atribuição dos Prémios de Excelência Condé Nast Johansens 2023, que decorreu em Londres, foram
distinguidos mais cinco hotéis portugueses: Verride Palácio de Santa Catarina, em Lisboa, na categoria “Best Small &
Exclusive Property”; Terra Nostra Garden Hotel, nos Açores, como “Best Countryside Hotel”; Santiago de Alfama, em
Lisboa, como “Best Breakfast”; Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel, em Cervães, na categoria “Best for Weddings,
Parties & Celebrations”; e o Palácio Estoril Hotel Golf & Wellness, como “Best for Meetings and Conferences”.

Os resultados dos prémios são baseados numa votação pública online, em inquéritos de satisfação dos clientes e nos
relatórios das inspeções levadas a cabo pela Condé Nast Johansens.

Durante a cerimónia também foram anunciados os vencedores internacionais do Reino Unido, do Norte da América
(Estados Unidos, Canadá, México e Caraíbas), América do Sul e América Central, e Ásia, África, Médio Oriente e
Oceânia.

Os prémios “Johansens Awards for Excellence” foram criados para reconhecer, premiar e celebrar a excelência entre os
hotéis e spas recomendados pela Condé Nast Johansens, e são reconhecidos mundialmente pelos consumidores e
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profissionais do turismo.

Localizado entre a Marina e a praia de Vilamoura, este icónico hotel de luxo com 192 quartos e suites, é um projeto de
inspiração mediterrânica, à semelhança do conceito do grupo Domes Resorts nas ilhas gregas.

Com interiores inspirados na paisagem eco-protegida envolvente, cujas cores frescas refletem os jardins, as piscinas e
o lago da propriedade, o hotel segue a linha do conceito de alta qualidade de vida dos Domes Resort, proporcionando
uma experiência “hotel-within-a-hotel” para os viajantes mais exigentes que procuram espaço, privacidade, e uma
ligação profunda à natureza, com tranquilidade e uma experiência ativa local.

Com o seu exclusivo lago de água e acesso privilegiado à Praia da Falésia, três piscinas e extensos jardins, o Domes
Lake Algarve é um cenário ideal para relaxar, bem como para aproveitar ao máximo o que de melhor a região do Algarve
tem para oferecer. Para além de contar com três piscinas, uma delas com fundo de areia natural, este resort tem um
Kids Club com atividades muito especiais, que levam o conceito de sustentabilidade aos mais novos.

O Clube KiEPOS visa fomentar um espírito eco-consciente e convida as crianças a plantar as suas próprias verduras,
ervas e flores numa experiência interativa e educativa, que alia diversão e aprendizagem.

No SORA Beach, restaurante sobre a praia, o chef Executivo Vitor Moreira propõe uma carta com deliciosos pratos
inspirados na costa algarvia, numa interpretação dos sabores portugueses para os paladares mais exigentes.

Neste restaurante de praia encontra uma variedade de pratos autênticos de marisco português ao lado de bifes, frutos do
mar grelhados, e opções vegetarianas orgânicas. Destaque para as ostras do Algarve, a cataplana de marisco, as
amêijoas à Bulhão Pato e os doces algarvios, numa interpretação mais contemporânea.

No Domes Lake Algarve pode conhecer os exclusivos tratamentos do Soma Spa & Domes Wellness Concept. Aqui
dispõe de variados programas de bem-estar feitos à medida com produtos CODAGE® e terapias especializadas.
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Desporto e Turismo: Algarve dispõe de condições para vir a ser o maior
Centro de Estágios Desportivos em toda a Europa | Por Elidérico Viegas -
Postal do Algarve
Análise e perspetivas turísticas (14) | A opinião de Elidérico Viegas, empresário e gestor hoteleiro: “Os
negócios são a combinação da guerra e do desporto - André Mauroi"Análise e perspetivas turísticas (14)
| A opinião de Elidérico Viegas, empresário e gestor hoteleiro: “Os negócios são a combinação da guerra
e do desporto - André Mauroi"

As actividades desportivas têm sido aquelas que verdadeiramente mais têm contribuído para esbater os efeitos
negativos da maior fragilidade do turismo do Algarve – a sazonalidade. Não se estranha, portanto, que os agentes
económicos venham reclamando há muito a necessidade de se implementarem estratégias destinadas a captar estes
importantes segmentos de mercado.

Estão, neste caso, a construção de equipamentos desportivos e outras infraestruturas de suporte de índole regional,
atendendo a que a região apresenta um défice nesta matéria, tendo em vista satisfazer uma procura que apresenta um
potencial de crescimento significativo.

Todos temos consciência que o maior desafio do turismo do Algarve é a dinamização da actividade turística ao longo de
todo o ano, condição indispensável à rentabilização dos investimentos efectuados, quer eles sejam públicos ou privados,
uma vez que, conforme é amplamente reconhecido, o Algarve dispõe de condições para vir a ser o maior Centro de
Estágios Desportivos em toda a Europa.

“Os agentes económicos do turismo devem defender a necessidade do binómio desporto/turismo passar a integrar as
políticas para o sector”

As infraestruturas já existentes, como o Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, por exemplo, considerado
dos melhores da Europa, aliadas à construção de um Estádio Moderno, no seguimento do Euro 2004, inserido no Parque
das Cidades, onde está prevista a instalação de um Polo Hospitalar vocacionado para a medicina turística e desportiva,
um novo Hospital Central e um Espaço Multiusos, podem permitir a criação de uma oferta diversificada e complementar
nesta área, melhor forma de aumentar a sua eficácia, qualidade e capacidade competitiva no futuro.
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Estes equipamentos, para além de elementos qualificadores e de diferenciação da nossa oferta turística face a outros
destinos concorrentes, assumem-se também, por isso mesmo, como factores competitivos das empresas, na medida
em que estas passam a dispor de um quadro mais adequado para actuar junto dos mercados emissores em segmentos
específicos, sobretudo durante a época baixa, diversificando produtos e alargando os vectores de atracção turística.

De facto, o aumento progressivo e sustentado que se vem registando e aquele que, porventura, maior notoriedade e
mais receitas traz à região nos períodos de menor procura, é o que resulta do estágio de muitos atletas de alta
competição, bem como das principais equipas de futebol do centro, norte e leste da Europa, o que vem contribuindo para
que as empresas hoteleiras e turísticas encarem, cada vez mais, o binómio desporto/turismo nas suas estratégias de
gestão.

A atracção de um número significativo de pessoas, cujos reflexos positivos nas taxas de ocupação e nos resultados das
empresas e do turismo regional e nacional, em períodos tradicionalmente de procura reduzida, são estratégicos e
prioritários para a rendibilidade e captação de novos e importantes investimentos no sector turístico e hoteleiro do
Algarve.

Por outro lado, e não menos importante, a cobertura informativa e a divulgação junto dos potenciais consumidores de
férias dos respectivos países de origem destes atletas e destas equipas funcionam como um meio privilegiado de
promoção turística do Algarve, mais eficaz e abrangente do que as acções normais e, obviamente, com muito menores
custos de investimento.

É por estes motivos que os agentes económicos do turismo devem defender a necessidade do binómio
desporto/turismo passar a integrar as políticas para o sector, designadamente no que se refere à exigência de mais e
melhores investimentos promocionais e publicitários direccionados especificamente para estas áreas da nossa oferta.

Daí que seja imprescindível continuar a reforçar o apoio à realização dos eventos desportivos já existentes na região,
como o Grande Prémio de Fórmula 1 e o Moto GP, por forma a que os mesmos se institucionalizem nos calendários
europeus e mundiais das grandes realizações, bem como criar e potenciar outras que se revelem capazes de responder
eficazmente a uma procura em franco crescimento, concedendo meios financeiros às estruturas desportivas existentes,
públicas e privadas, no sentido de afirmar e consolidar o Algarve como um destino turístico de eleição à escala mundial
nesta área.

* O autor não escreve segundo o acordo ortográfico
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OE2023: Parlamento inicia "maratona" para concluir votação do
Orçamento
O Parlamento começa esta segunda-feira a "maratona" de discussão e votação na especialidade
Orçamento. Os partidos entregaram um novo recorde de propostas de alteração, mais de 1800

O parlamento começa esta segunda-feira, 21 de novembro, a "maratona" de discussão e votação, na especialidade, do
Orçamento do Estado de 2023 (OE2023), que tem aprovação garantida em votação final global, na sexta-feira, pela
maioria absoluta do PS.

No total, o tempo para o debate e votação na especialidade do Orçamento prevê mais de oito horas e meia por dia, ou
seja, um total de 2094 minutos (mais de 34 horas), de hoje até quinta-feira. A que se juntam, na sexta-feira, mais uma
hora e 40 minutos para o debate de encerramento.

Ao longo da semana, e das mais de 34 horas de debate, os deputados vão discutir as centenas de propostas de
alteração dos partidos e votá-las, em muitos casos, uma a uma, em sessões que por vezes se prolongam pela
madrugada.

Os partidos com assento parlamentar entregaram um novo recorde de propostas de alteração ao Orçamento do Estado,
mais de 1800. O anterior recorde era de mais de 1500 no Orçamento de 2021.

A liderar o número de propostas está o Chega, com 501, seguido pelo PCP, com 417. Já o PAN entregou 262, enquanto
o maior partido da oposição, o PSD, apresentou 261.

Por sua vez, o Bloco de Esquerda apresentou 154 propostas, o Livre 137 e o PS 55, tendo a Iniciativa Liberal sido o
partido com o menor número de propostas apresentadas: 29.

Como habitualmente, as propostas versam vários temas: fiscalidade, valorizações salariais e aumentos de pensões,
empresas como a TAP e a Caixa Geral de Depósitos.

Entre as propostas do PS, que têm a viabilização garantida, contam-se o agravamento de operações com criptoativos e
do IMI de imóveis de alojamento local em zonas de pressão urbanística ou a isenção de Imposto do Selo nas
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renegociações de crédito à habitação.

Já o PSD propõe, entre outras, alargar as deduções com despesas de habitação em IRS, permitir às autarquias a
redução da cobrança de IMI para um mínimo de 0,1% e a redução da tributação da poupança em IRS (reduzindo a taxa
liberatória dos atuais 28% para 10% para poupanças até 100 mil euros) ou a isenção de IVA na aquisição de bens
alimentares para o setor solidário durante o ano de 2023.

Por sua vez, o Chega quer a redução das taxas de IVA "em geral" e uma taxa zero para os bens essenciais, a
"suspensão do pagamento do IMI ao longo" do próximo ano e também impedir a tributação dos subsídios de férias e de
Natal no próximo ano.

Já entre as propostas da Iniciativa Liberal inclui-se a redução do IVA da energia e bens alimentares e baixar o IRS nos
cinco primeiros escalões, redução das taxas de IRC e a eliminação da derrama estadual, bem como a privatização de
pelo menos 50% da TAP, bem como alienação da participação do Estado na Caixa Geral de Depósitos e na RTP.

O Bloco de Esquerda propõe que as pensões sejam aumentadas de acordo com a fórmula legal em vigor e que os
escalões do IRS sejam atualizados à taxa de inflação, insistindo na taxação dos lucros excessivos na área da banca,
energia e retalho, no fim das isenções para operações com criptomoedas, na baixa do IVA na eletricidade e gás para 6%
e na clarificação de que as barragens têm de pagar IMI.

O PCP propõe um aumento mínimo de 50 euros nas pensões, "sem cortes em relação à lei em vigor", assim como a
possibilidade de aposentação "sem penalizações" depois de 40 anos de contribuições, bem como a criação de uma
rede pública de creches e a gratuitidade para todas as crianças.

O PAN defende o alargamento da tarifa social da energia "para todas as pessoas que vivam abaixo do limiar de pobreza,
a gratuidade de passes para jovens e idosos a todo o país, a dedução das despesas com taxas de juro em sede de IRS,
bem como a reversão dos apoios dados às celuloses.

Já o Livre propõe, entre outras, um passe ferroviário nacional de 20 euros e um complemento especial ao abono de
família, reforçando em 30% o valor das prestações.
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Natal traz retorno de milhões para a economia local das cidades
Atividades alusivas à quadra atraem visitantes e aumentam faturação do comércio e do turismo
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Grupo Pestana faz aumentos salariais acima da inflação em 2023
"O valor ainda não temos, mas vai haver aumento. Estamos a ver a inflação, mas vai haver aumento,
sem dúvida, superior à inflação, tudo incluído, o bónus, os subsídios", explicou Dionísio Pestana.

O Pestana Hotel Group, o maior grupo hoteleiro português, deverá atingir 500 milhões de euros de receitas até ao final do
ano, indicou este sábado o seu presidente, Dionísio Pestana, adiantando que em 2023 o aumento salarial será superior à
inflação.

“O valor ainda não temos, mas vai haver aumento [dos salários]. Estamos agora a ver a inflação, mas vai haver
aumento, sem dúvida, superior à inflação, tudo incluído, o bónus, os subsídios”, explicou. Dioniso Pestana falava no
Funchal, Madeira, onde se encontra no âmbito das comemorações do 50.º aniversário do Pestana Hotel Group, cuja
origem remota 1972, quando o seu pai, Manuel Pestana, inaugurou o primeiro hotel, o atual Pestana Carlton, na capital
madeirense.

Este ano, se correr bem — falta um mês e meio –, tudo indica que vamos atingir os 500 milhões de euros de receita”,
disse, sublinhando tratar-se do “melhor ano de sempre”.

O empresário explicou que, em 50 anos de atividade, o grupo apenas registou prejuízos — cerca de 32 milhões de euros
— em 2020, na sequência das medidas de contenção da pandemia de Covid-19.

“Tivemos prejuízo, nunca tínhamos tido na nossa história, e depois este ano foi uma bonança”, realçou, adiantando que
tudo aponta que 2023 também “vai ser bom”, pelo menos no período do verão.

Dionísio Pestana esclareceu que o grupo é, atualmente, proprietário de 108 unidades em 16 países, disponibilizando um
total de 12.500 quartos e empregando 5.500 funcionários.

“Temos hotéis que estão a ser construídos e esses vamos acabar, são dois em Lisboa. E os outros que estão quase
prontos para arrancar, vamos esperar um pouco e ver como é que vai ser a inflação”, explicou, garantindo, por outro
lado, que a parceira com o futebolista Cristiano Ronaldo e a marca Pestana CR7 são para continuar.

“Temos um hotel em Paris [França], é um projeto que já vem detrás, esse é para continuar”, afirmou.
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Hoteleiros insistem em ser incluídos no pacote de ajudas à luz e gás
O presidente da Associação Portuguesa da Hotelaria de Portugal (AHP) insistiu esta sexta-feira na
necessidade de o setor ser incluído no pacote de 3000 milhões de euros que o Governo anunciou para
limitar os custos com os preços da energia.

O presidente da Associação Portuguesa da Hotelaria de Portugal (AHP) insistiu esta sexta-feira na necessidade de o
setor ser incluído no pacote de 3000 milhões de euros que o Governo anunciou para limitar os custos com os preços da
energia.

"Temos a expectativa de sermos envolvidos neste dossier" de apoio às empresas para fazer face ao aumento da fatura
da eletricidade e do gás, disse Bernardo Trindade no encerramento do 33.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo,
promovido pela AHP, que decorreu de 16 a 18 de novembro, em Fátima.

O responsável já tinha saudado este anúncio que o primeiro-ministro, António Costa, fez no mês passado, apelado na
abertura do congresso perante o ministro da Economia, António Costa Silva, para a necessidade de o setor usufruir
desta ajuda também.

"Os custos com a eletricidade e gás são, depois dos custos com as pessoas, o maior custo que temos" na hotelaria,
reforçou o mesmo responsável.

Os 3000 milhões de euros fazem parte do pacote de apoio à fatura energética das empresas, previsto no acordo com os
parceiros sociais assinado em outubro.

Em 12 de outubro, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, anunciou que a intervenção dos 3000 milhões de euros nos
mercados de eletricidade e de gás natural, dirigidos às empresas, permite poupanças de 30% a 31% na eletricidade e
23% a 42% no gás.
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Segundo o governante, as injeções são feitas este ano, para interferir nos preços do próximo ano.
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Hotel de 24,5 milhões de euros da Visabeira inaugurado sábado no
Mosteiro de Alcobaça
Além dos 91 alojamentos, o 7.º hotel da cadeia Montebelo Hotels & Resorts dispõe de espaços para
congressos, banquetes e reuniões.

Um hotel de cinco estrelas abre no sábado, no Mosteiro de Alcobaça, num investimento de 24,5 milhões de euros do
Grupo Visabeira na recuperação do Claustro do Rachadouro, uma das alas do monumento classificado Património
Mundial da UNESCO. O Montebelo Alcobaça Historic Hotel vai disponibilizar 91 unidades de alojamento ( entre quartos
singles e duplos, quartos familiares, suítes e uma master suíte) instalados no Claustro do Rachadouro, cuja recuperação
contou com a assinatura do arquiteto Eduardo Souto Moura, detentor do Prémio Pritzker, o mais relevante prémio
internacional no universo da arquitetura. O conceito do arquiteto "para ressuscitar o vetusto edifício foi inspirado no
minimalismo e desapego da vida conventual, limpando o mesmo das inúmeras intervenções mais recentes e
recuperando o espírito que marcou o imóvel ao longo dos séculos", divulgou hoje o grupo Visabeira, detentor da cadeia
Montebelo Hotels & Resorts. Em comunicado, o grupo afirma que o autor do projeto "conseguiu destacar o virtuosismo e
qualidade de materiais nobres como a pedra, a madeira, as peles, o aço, o betão e o vidro, em perfeito união com as
seculares raízes do edifício e o irrepreensível respeito pelas pré-existências e pela história do mosteiro". Eduardo Souto
Moura foi também responsável pelo design do mobiliário, especialmente desenvolvido para o hotel e pela decoração do
espaço edificado no Mosteiro de Alcobaça (distrito de Leiria), datado do século XII, classificado como Monumento
Nacional desde 1910 e integrante da Lista do Património Mundial da Unesco desde dezembro de 1989. O hotel resulta de
um investimento de 24,5 milhões de euros por parte do grupo Visabeira que, no comunicado, o considera "um exemplo
de como a articulação entre a atividade privada e o património público dá respostas à recuperação e manutenção de
espaços, tendo a intervenção constituído uma responsabilidade incomensurável, dadas as condições de degradação em
que se encontrava aquela ala do monumento". A intervenção traduz ainda, segundo a Visabeira, "um enorme desafio à
capacidade de engenharia e de adaptação do espaço ao conforto e segurança que contemplam a experiência hoteleira
contemporânea" integrando o património "harmonicamente nas necessidades funcionais da unidade hoteleira, sem
perder o espírito do edificado". Além dos 91 alojamentos, o 7.º hotel da cadeia Montebelo Hotels & Resorts dispõe de
espaços para congressos, banquetes e reuniões, dos quais três salas acolhem, durante o fim de semana, eventos
integrados na Mostra Internacional de Doces e Licores Conventuais, que decorre no mosteiro, até domingo. Depois da
unidade de Alcobaça, a cadeia Montebelo Hotels & Resorts inaugurará, em janeiro de 2023, um novo hotel em Lisboa, no
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Chiado. A cadeia detém ainda seis hotéis e resorts no território moçambicano. O Presidente da República de
Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, e o Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, são esperados no
sábado na inauguração do Montebelo Alcobaça Historic Hotel.
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″É bom não menosprezar o turismo″, diz Marcelo
O Presidente da República disse, esta sexta-feira, que a marca Portugal é "fortíssima", apelando para que
não se menospreze o turismo, setor que, em crises, é o último a fechar portas e depois o primeiro a abrir.

O Presidente da República disse, esta sexta-feira, que a marca Portugal é "fortíssima", apelando para que não se
menospreze o turismo, setor que, em crises, é o último a fechar portas e depois o primeiro a abrir.

"É bom não menosprezar o turismo. Na hora da verdade, é o último a encerrar portas e o primeiro a abrir portas logo que
pode", afirmou o Presidente da República, referindo "o mérito" dos empresários do setor na reação ao desconfinamento
da pandemia de covid-19, competências que levaram a uma tão rápida recuperação turística, mencionou.

"É um mérito vosso. Como é que conseguiram colocar um setor a funcionar como se estivessem preparados para
aquele tipo de arranque [procura a subir mais do que o esperado]?", questionou, na cerimónia de encerramento do 33.º
Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em Fátima.

Ao longo do ano, vários indicadores, como as receitas turísticas, têm demonstrado que a recuperação do setor se deu a
um nível superior ao estimado.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que "o turismo é uma aventura", com a população a oscilar entre os céticos, que vão
dizendo que "há turismo a mais", que sempre que o país regista mais turistas "aumentam preços, criam-se problemas
aos residentes (...)" e que por isso vão considerando que se tem "que começar a pensar em colocar limites ao turismo",
passando pelos intelectualmente mais elaborados - "o turismo é importante, mas não exageremos, uma economia que
vive só do turismo é manca" -, até aos que consideram que é essencial, que o turismo é mesmo "a alavanca" de todo
crescimento económico.

O Presidente da República diz que tem que "haver um equilíbrio", nomeadamente na 'bolha política ou mediática",
semelhante ao que caracteriza o povo português. "Há uma marca fortíssima chamada Portugal", que é conhecida em
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todos os continentes, sublinhou.

"Está firmada. Podemos fazer muito mais. Mas está garantida. Portugal é turismo, entre muitas outras coisas, mas
destino atrativo a escolher é Portugal", sublinhou o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o desconfinamento pós pandemia foi essencial para consolidar esta marca, pois o
país foi visto "no mundo como tendo gerido bem a pandemia", mesmo "quando houve momentos em que pareceu que
não estava a ser tão bem quanto isso".

O balanço final, sublinhou, "correu muito bem" e beneficiou a credibilidade do turismo e depois o investimento externo.

Acresce o modo como o país tratou a pandemia, que também aqui "consolidou a ideia de que em Portugal há estruturas
de saúde que funcionam bem". "A segurança na saúde é fundamental, uma garantia crucial para o turismo",
acrescentou.

Recentemente, Portugal 'beneficiou' "com a guerra da Ucrânia como beneficiou da Segunda Guerra Mundial", disse.
"Num período de incerteza qual é o local onde poderemos encontrar segurança? Que é perto, mas suficientemente
longe?", exemplificou.

Estas realidades permitiram "a rapidez na retoma do turismo", cujo "arranque era fundamental" e que teve uma célere e
competente resposta por parte dos empresários, elogiou. "Só se recupera facilmente se houver capacidade de
recuperação. E nisso nós portugueses somos muito bons e no turismo excecionais. É um mérito vosso", reiterou.

"Entre o meu realismo e otimismo...estou mais otimista, apesar do contexto", concluiu o Chefe de Estado.

O 33.º Congresso da Hotelaria, que contou com mais de 550 congressistas, decorreu, em Fátima, de 16 a 18 de
novembro.

23/25



JORNAL I
18/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 5

AVE: € 5685

REACH: 14000

Turismo. Governo avança com 50 milhões para ajudar setor
Mesmo com a recuperação do setor, o presidente da AHP não se quer comprometer com valores finals
em termos de receita face à incerteza
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