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Ministro diz que aposta no turismo pode "minimizar" impacto da
recessão
O ministro da Economia, António Costa Silva, disse hoje que Portugal deve diversificar as
exportações e as áreas de intervenção, nomeadamente no setor do turismo, para
"minimizar" o impacto de uma eventual recessão económica na Europa.

"Não podemos ter ilusões: se existir uma recessão na Alemanha, o impacto vai ser significativo em toda
a Europa", declarou, sublinhando que a aposta no setor do turismo, por exemplo, ao nível nacional é
determinante.

António Costa Silva falava no Funchal, no âmbito da cerimónia de tomada de posse da delegação da
Madeira da SEDES -- Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, na qual foi um dos
oradores, sobre o tema central "O papel da Madeira na economia nacional".

"O turismo é um grande exemplo de que a diversificação pode eventualmente colmatar quebras que
possam existir a partir da Alemanha ou do Reino Unido", disse, destacando o crescimento de 30%
registado este ano no número de turistas oriundos dos Estados Unidos.

"Somos país que pela sua própria História está conectado a todos os continentes do mundo. Se
trabalharmos todos estes mercados de uma forma consistente é possível superar, ou pelo menos
minimizar, algum desse impacto", reforçou.

O governante socialista declarou, por outro lado, que o Ministério da Economia "não deve atrapalhar" o
tecido empresarial, mas deve estar "ligado a todos os setores" para identificar os problemas e
desenvolver um conjunto de políticas que "façam chegar o dinheiro o mais depressa possível às
empresas".

Na sua intervenção, António Costa Silva sublinhou a importância das regiões autónomas insulares --
Madeira e Açores -- no posicionamento de Portugal no mundo, realçando que "o conceito de país
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arquipelágico muda toda a perspetiva estratégica".

O ministro considerou que a economia do mar vai "reformatar" o futuro das sociedades face à crise
climática e disse ser fundamental o país "olhar para as infraestruturas que foram construídas na Madeira".

"Temos de valorizar esta dimensão marítima", reforçou.

Já o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, mostrou toda a disponibilidade do executivo
regional (PSD/CDS-PP) para colaborar com o Ministério da Economia em diversos projetos,
nomeadamente nos relacionados com a transição digital, que considera essenciais para a economia da
região, bem como uma "oportunidade histórica" para criar riqueza.

Albuquerque manifestou-se, por outro lado, solidário com António Costa Silva sobre a redução
generalizada do IRC.

"Eu estou consigo", disse, para logo acrescentar: "Pode inclusivamente utilizar o nosso exemplo [da
Madeira] da descida de 30% do IRC para 14,8%, porque na verdade alargou a cobrança do imposto."

Em 18 de setembro, António Costa Silva afirmou que uma redução do IRC transversal a todas as
empresas seria "um sinal extremamente importante para toda a indústria" e "extremamente benéfico"
face à atual crise.

"Hoje, face à crise que temos, penso que seria extremamente benéfico termos essa redução transversal
e, a partir daí, ver qual é o impacto que pode ter no futuro", disse o governante em declarações aos
jornalistas à margem de uma visita às empresas portuguesas que participavam na feira de calçado
MICAM, em Milão, Itália.
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“Tememos janeiro e fevereiro ainda piores”
Mesmo que a procura se aguente até ao final do ano, a subida dos custos pressiona as
margens e os preços para os clientes não podem estar sempre a aumentar, avisa a
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP). O  maior
problema vem depois, no inicio de 2023.
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Projeto "Internacionalizar + Algarve 2.0" está a chegar ao fim
Este projeto, que teve cofinanciamento do CRESCAlgarve 2020, foi desenvolvido pelo
NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, a Associação T urismo do Algarve e
Região de Turismo do Algarve

A sessão de encerramento da iniciativa “Internacionalizar + Algarve 2.0” realiza-se no dia 13 de
Dezembro, às 10h00, nas instalações do NERA, em Loulé.

Este projeto, que teve cofinanciamento do CRESCAlgarve 2020, foi desenvolvido pelo NERA –
Associação Empresarial da Região do Algarve, a Associação Turismo do Algarve e Região de Turismo do
Algarve.

O objetivo central passou «por potenciar o sucesso da internacionalização das PME da Região do
Algarve, enquadradas no domínio da RIS3 Algarve – Turismo, Agroalimentar, Mar e TIC».

Dirigida a diferentes players institucionais, empresas e comunicação social, a sessão de encerramento
contará, por um lado, com a apresentação dos resultados dos projetos, bem como com os
testemunhos de algumas empresas participantes.

Por outro lado, nesta sessão serão apresentadas as oportunidades de financiamento para as empresas
do Algarve que se perspetivam no âmbito do Programa Regional Algarve 2030, em particular na área da
internacionalização.

«Por último, no âmbito desta sessão pretende-se ainda promover uma reflexão crítica sobre a
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importância, no panorama atual, do reconhecimento internacional dos bens e serviços da região, e sobre
as melhores estratégias para dinamizar futuras iniciativas coletivas de cooperação para a
internacionalização», conclui o NERA.

Para ver o programa completo, clique aqui.
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Algarve quer atrair empreendedores brasileiros
Associação Nacional de Jovens Empresários, juntamente com a Universidade do Algarve e
a Câmara Municipal de Faro, apostam na busca de oportunidades de negócio e
intercâmbio de conhecimento.

O Brasil continua a ser um destino que desperta um grande interesse nas empresas portuguesas, que
estão presentes nos mais diversos setores, como o turismo, a construção e obras públicas, a energia, o
ambiente, indústria automóvel e, entre outras, as tecnologias de informação. Criar novas possibilidades
de parcerias é, por isso, um dos objetivos da sinergia entre a Associação Nacional de Jovens
Empresários (ANJE) e a Universidade do Algarve, no âmbito do projeto RESTART, que conta ainda com a
participação da Câmara Municipal de Faro.

O projeto, financiado pelo CRESC ALGARVE 2020, levou à visita do ecossistema empreendedor brasileiro.
O Brasil é a décima terceira maior economia do mundo, apesar de ainda trabalhar na sua reconstrução
após a receção há sete anos, quando a economia se contraiu quase 7%. A ideia é poder colocar o
Algarve no radar dos empresários brasileiros, assim como intensificar as pontes que facilitam a vida aos
empresários portugueses que queiram investir naquele mercado.

“Estivemos em São Paulo e em Florianópolis, numa série de reuniões, para conhecer as dinâmicas do
sistema e realizar parcerias com entidades para facilitar aos empreendedores do Algarve irem para o
Brasil, assim como para facilitar que os empreendedores brasileiros possam ver na região algarvia uma
boa opção”, explica Hugo Vieira, vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários.

A ANJE tem, juntamente com a Universidade do Algarve, reforçado, através de várias iniciativas, a rede
de incubação na região. O objetivo tem sido, desde o início, acelerar empresas incubadas e dar novas
ferramentas aos empresários.

Os empresários da região passaram a contar com um reforço no conjunto de competências e apoios
específicos, com oferta de espaços de incubação flexíveis e com custos controlados, acesso a mentores
e investidores, ligação a várias entidades, promoção entre empresas e mercado. O maior objetivo tem
sido criar, das mais variadas formas, condições para um ambiente mais favorável e estimulante para a
aprendizagem e empreendedorismo.

Em relação a este reforço da aposta no Brasil, Hugo Barros, coordenador do CRIA, da Universidade do
Algarve, destaca que "a divisão de empreendedorismo e transferência de tecnologia da universidade do
Algarve, o CRIA, tem vindo a assumir como missão o apoio ao empreendedorismo e à inovação, e a
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promoção de uma efetiva interação entre a universidade e setor empresarial, facilitando a sua
transferência para o mercado. Valorizar o conhecimento produzido na academia e dinamizar as relações
empresariais resultantes, é uma prioridade. Estas novas pontes são, por isso, fundamentais".

Também Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, sublinha a importância deste tipo de
parcerias: “O nosso compromisso é, desde sempre, destacar o Algarve como uma região cada vez mais
competitiva e empreendedora. É imperativo continuar a apostar nestes laços porque são eles que
permitem aos empreendedores de ambos os lados do Atlântico tomar contacto com a realidade uns dos
outros e, também, encontrar oportunidades que por vezes escasseiam nos mercados internos”.
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Turista português quer destinos seguros e tradicionais
Constrangido por “limitações económicas e pandémicas”, o viajante português manifesta
preocupação pelos grandes fluxos de passageiros nos aeroportos, taxas de ocupação
das companhias aéreas e dos hotéis e, especialmente, pela questão da segurança
sanitária dos destinos a eleger.
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“Nada na oferta de Portugal, enquanto destino turístico, está em
contradição com as tendências de procura”
Entrevista com Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências
de Viagens e Turismo (APAVT)
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Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços participa
no congresso da APAVT - TNEWS
TNEWS Newsletter

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) confirmou esta segunda-feira, 5, a
presença do recém secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, no 47º
congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre a partir
desta quinta-feira, dia 8, até dia domingo dia 11, em Ponta Delgada.

Nuno Fazenda irá intervir na cerimónia de abertura, agendada para se iniciar às 16h30 de dia 8.

Recorde-se que novo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços foi empossado na passada
sexta-feira, dia 2 de dezembro.
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“A FITUR 2023 mostrará que já estamos preparados para
avançar”
É o evento que dá o pontapé de saída no universo das feiras de turismo no mundo.
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“Mais que ‘rethink tourism’, o que temos de fazer é ‘execute the
strategy’
Entrevista a Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços
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Restauração "premium" sem nuvens no horizonte
O Praia no Parque é uma das duas operações que Nuno Santana tem em funcionamento
no inverno
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Portugal tem mais cinco estrelas Michelin
Na cerimónia da entrega das novas estrelas Michelin, que decorreu na terça-feira, em
T oledo, Espanha, há mais cinco restaurantes em Portugal que passaram a constar no
Guia vermelho de 2023 com uma estrela. Além disso, no próximo ano, Portugal irá
organizar a sua própria gala do Guia Michelin.

Há quem acredite e defenda que, muitas pessoas, são conquistadas pela boca. A verdade é que a
gastronomia diz muito sobre a cultura de um país. Passando pelas suas origens, mergulhando na
contemporaneidade e visionando o futuro. Nesse campo – tal como em muitos outros –, Portugal tem-
se destacado e a última cerimónia de entrega das novas estrelas Michelin, voltou a prová-lo. A mais
recente edição do guia gastronómico foi apresentada em Toledo, Espanha. Agora, há mais cinco
restaurantes em Portugal que passaram a constar no Guia vermelho de 2023 com uma estrela. Porém,
a grande novidade da noite foi a conquista da independência do país. Ou seja, ao fim de inúmeros anos
(os prémios foram criados em 1900 por André Michelin, um industrial francês fundador da Compagnie
Générale des Établissements Michelin, fabricante de pneus mais conhecida como Michelin), Portugal terá
finalmente um guia próprio. Durante o evento, Gwendal Poullennec, Diretor Internacional dos Guias
Michelin, anunciou que a seleção de restaurantes de Portugal e Espanha para a edição de 2024 será
realizada em dois eventos diferentes, um para Espanha, e, pela primeira vez, outro apenas para Portugal.

Novas estrelas

O primeiro a subir ao palco foi o famoso chef José Avillez, juntamente com o chef José Diogo,
responsáveis pelo restaurante Encanto, na capital, que se torna assim no primeiro vegetariano em
território nacional a merecer a distinção. A distinção foi acrescentada às duas que o Avillez já possui e
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que tem mantido: no Belcanto, em Lisboa, e outra na Tasca, no Dubai.

Seguiu-se o chef Paulo Alves, do restaurante lisboeta Kabuki, e o chef Paulo Morais, do japonês
Kanazawa.

Já a Norte, na cidade invicta, o Euskalduna Studio, do chef Vasco Coelho Santos, e o restaurante Le
Monument, comandado pelo chef Julien Montbabut, acabaram por fechar a lista das cinco novidades
portuguesas no Guia Michelin de 2023 -  mesmo número de restaurantes da edição anterior.

Estrelas Verdes

Além disso, o restaurante Mesa de Lemos, em Viseu, que detém uma estrela Michelin, recebeu a Estrela
Verde. Atribuída pelo terceiro ano consecutivo, esta distinção destaca os restaurantes que estão «na
vanguarda da gastronomia sustentável».

«Os restaurantes distinguidos pelo Guia Michelin com a ‘estrela verde’, estão a liderar um exemplo e têm
um impacto real na sociedade», defendeu Gwendal Poullennec, em entrevista à Lusa.

Aliás, mundialmente, o Guia Michelin, que está presente em 40 países, recomenda cerca de 16 mil
restaurantes. Destes, cerca de 400 exibem a dita “estrela verde”. Segundo o responsável, o impacto
tem sido «surpreendente».

Estes restaurantes em questão «estão realmente a liderar o caminho para uma abordagem mais
sustentável da gastronomia» e a distinção tem contribuído «para a mudança das práticas e iniciativas
inovadoras», frisou Poullennec destacando ainda que a abordagem do Guia Michelin é positiva:
«Dizemos: aqui estão os melhores. Se quiser inspirar-se, veja o que eles fazem bem». «Estou realmente
impressionado com o impacto. Foi muito além das minhas próprias expectativas. Não mudámos a nossa
abordagem, os chefs é que estão a mudar o seu jogo», explicou, acrescentando que estes «estão muito
mais empenhados». «Estão a mudar a sua mentalidade e estão também a criar consciência, para além
da gastronomia», referiu ainda.

No que toca aos inspetores responsáveis pela avaliação dos restaurantes, segundo a mesma agência de
notícias, estes têm em conta, entre muitas coisas, «a redução do desperdício alimentar e do consumo
de energia» ou «o abastecimento de produtos». «Os inspectores anónimos no terreno devem ter uma
experiência verdadeiramente sustentável. Isso significa que não é apenas a visão de chef executivo, mas
que se estende também a todo o pessoal e aí sabe-se que se está no centro de tudo o que eles fazem.
Não é uma iniciativa de marketing. Não se trata apenas de técnicas, mas sim de todo o projecto»,
esclareceu Poullennec.

Atualmente, Portugal detém três “estrelas verdes”, nos restaurantes Mesa de Lemos (Passos de
Silgueiros, uma estrela Michelin), Il Galo d”Oro (Funchal, duas estrelas Michelin) e Esporão (Reguengos de
Monsaraz, uma estrela).

O 1º evento em Portugal

Relativamente a 2024, o responsável explicou que com a organização de um evento próprio em
Portugal, a revelação da seleção de restaurantes, e a consequente implementação de conteúdos
editoriais e de comunicação, que serão partilhados nas diferentes plataformas, «queremos contribuir para
a promoção de Portugal como destino gastronómico europeu incontornável». «A Michelin está grata pelo
apoio institucional a esta iniciativa e já está a trabalhar com o Turismo de Portugal na organização desta
gala. As datas específicas e o local serão revelados durante o primeiro trimestre de 2023», sublinhou a
organização do Guia Michelin.

De acordo com a Lusa, ainda na distinção de restaurantes portugueses, na categoria Bib Gourmand –
que distingue a melhor relação qualidade/preço – há mais restaurantes portugueses que passam a
integrar o Guia Michelin 2023.
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Placa Bib Gourmand

Em Lisboa, os restaurantes Carnal, o Oficio e o Zunzum Gastrobar Lisboa passam a ter a placa de Bib
Gourmand do Guia Michelin à porta. Já no Porto os distinguidos foram o restaurante Gruta e o Semea by
Euskalduna. Em Vila do Conde, o restaurante Rio by Paulo André e, por fim, no Algarve o À Mesa, em
Tavira.  Ou seja, neste momento, no total, Portugal tem agora 48 restaurantes com esta distinção.

Em 1889, André e Édouard Michelin, dois irmãos e empreendedores franceses, fundaram uma empresa
de pneus, chamada Michelin. Onze anos depois, e tendo em conta o crescimento da indústria do turismo,
decidiram criar um guia que classificasse hotéis e restaurantes. Os dois viam-no como «uma forma de
dinamizar as viagens automóveis e a venda de pneus». Portugal, em particular, tem restaurantes no
Guia Michelin desde 1910 (ano da primeira edição da publicação no nosso país).

Uma curiosidade é que, até hoje, desconhecem-se os critérios utilizados pelo Guia Michelin para a
escolha dos restaurantes. No próprio guia, lê-se apenas: «As nossas estrelas, uma, duas e três
distinguem as cozinhas mais notáveis, qualquer que seja o seu estilo. A escolha dos produtos, o controlo
do ponto de cozedura e sabores, a personalidade da cozinha, a constância de prestação e a boa relação
qualidade/preço são os critérios que, para além das diferentes cozinhas, definem as melhores mesas».
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Jornada da Juventude será um “mega fenómeno”, diz segurança
interna
Paulo Viseu Pinheiro explicou que o SSI trabalha “em função da expectativa” e “as
estimativas ainda estão numa fase muito inicial”.

Os planos de segurança e saúde para a jornada da juventude e visita do Papa, em Agosto, estão a ser
trabalhados na expectativa do “maior evento que Portugal irá organizar”, avançou o responsável pelo
Sistema de Segurança Interna.

“Este será, porventura, um dos maiores, senão o maior evento que Portugal irá organizar e receber, na
medida em que falamos de largos milhares, para não falar de milhões de visitantes de vários países”,
disse à agência Lusa o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI).

Paulo Vizeu Pinheiro será responsável pela coordenação das áreas da saúde e segurança durante a
Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que vai decorrer em Lisboa, entre 1 e 6 de Agosto de 2023, evento
que contará com a presença do Papa Francisco, que estará também de visita a Fátima.

O secretário-geral do SSI sublinhou que “ainda é cedo para uma estimativa” sobre o número de pessoas
que vão estar presentes no país, mas “a experiência aponta para ser um mega fenómeno e mega
evento com uma grande circulação de pessoas”.

“Em termos do que é expectável do número de cidadãos que virão visitar Portugal num curto espaço de
tempo e num espaço mais limitado dentro do território nacional, será certamente um evento sem
paralelo e provavelmente sem precedentes em termos de números”, precisou.

Paulo Viseu Pinheiro explicou que o SSI trabalha “em função da expectativa” e “as estimativas ainda
estão numa fase muito inicial”, trabalhando o Sistema de Segurança Interna “em função daquilo que são
os dados” dos participantes.

O embaixador afirmou também que o SSI “tem já uma grande experiência na articulação” das forças de
segurança, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, INEM e Forças Armadas.
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“Toda esta panóplia de entidades está gradualmente a ser envolvida à medida que vão sendo conhecidos
e trabalhados os planos de organização do evento”, disse, garantindo que o sistema tem “a máquina
bem oleada” com experiências anteriores de organização de grandes eventos, como várias visitas do
Papa e cimeiras internacionais.

Na cimeira da NATO, realizada em Novembro de 2010 em Lisboa, foram mobilizados mais 10.000
elementos das forças de segurança, na última visita do Papa Francisco a Fátima, em Maio de 2017,
cerca de 6.000 polícias estiveram envolvidos diariamente na operação de segurança e, mais
recentemente, a conferência dos Oceanos, em Junho, empenhou mais de 2.000 polícias.

No entanto, sustentou que a JMJ “obviamente terá uma dimensão maior porque tem a ver com
peregrinos e jovens que vêm de todo o mundo”.

“Mas tenha a dimensão que vier a ter, naquilo que respeita ao Sistema de Segurança Interna, vamos
trabalhar com todas as entidades”, afirmou.

Paulo Viseu Pinheiro salientou igualmente que, “desde a primeira hora”, o SSI está em contacto com o
coordenador do evento nomeado pelo Governo, José Sá Fernandes, Fundação JMJ e todos os outros
intervenientes envolvidos em questões da mobilidade, segurança de instalações e aeroportuária.

“Todo esse projecto está a ser gradualmente trabalhado. Mas estamos ainda nos primórdios e ainda há
muito trabalho pela frente”, afirmou.

Tal como já anunciou o ministro da Administração Interna, e à semelhança do que aconteceu na cimeira
da NATO e na visita do Papa, vão ser repostos os controlos de fronteira terrestre, devendo também ser
reforçada a segurança aeroportuária e marítima.

Por outro lado, está em curso a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a qual
também deverá estar pronta no primeiro trimestre de 2023.

Outro tema merecedor da atenção das autoridades são as questões ligadas ao terrorismo.

Na última sexta-feira, foram aprovadas no parlamento as alterações à Lei de Combate ao Terrorismo,
transpondo para a legislação portuguesa a directiva europeia que aperfeiçoa normas incriminadoras de
infracções relacionadas com actividades terroristas, incluindo as designadas viagens para terrorismo, e
aumenta para quatro anos o limite máximo das penas de prisão aplicáveis ao chamado “crime de
glorificação de actos de terrorismo”.

O Governo está também a preparar a Estratégia Nacional do Terrorismo, para ficar pronta antes do
verão.

A Estratégia é actualizada de acordo com os novos fenómenos que se verificam neste campo,
nomeadamente os chamados “lobos solitários”, isto é, aqueles que cometem sozinhos actos violentos,
sem estarem ligados a células ou organizações terroristas.

Ainda relativamente à Jornada, o coordenador nomeado pelo Governo afirmou na semana passada que
o ponto de encontro dos jovens é na zona de Loures e Lisboa junto ao rio Tejo, mas haverá outros
locais onde vão decorrer eventos relacionadas com a JMJ, designadamente o Parque Eduardo VII, Belém
e Oeiras.

A organização da JMJ não avança com números de peregrinos, mas José Sá Fernandes já afirmou que
nunca serão menos de um milhão.
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"O RSI veio para diminuir a pobreza, mas até agora só diminuiu a
severidade da pobreza. Não retirou uma única pessoa dessa
situação"
Fernanda Rodrigues, da Comissão Coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à
Pobreza e da Cruz Vermelha Portuguesa no Porto, admite preocupação perante o
período que o mundo enfrenta. Os mais pobres acabarão invariavelmente por sentir
ainda com mais força o impacto da crise financeira, mas Portugal tem um problema cívico
de reconhecimento da pobreza. “Fomos educados a achar que é tão natural ser pobre
como não ser”, diagnostica, frisando, desde logo: “Não, não é”

Inclusão, assistência e ação social sempre fizeram parte das preocupações de Fernanda Rodrigues,
antiga consultora da Comissão Europeia na equipa portuguesa de avaliação do Programa Pobreza II. Já
não consegue recuar ao momento divisor de águas, aquele em que a consciência soprou como um apelo
para o exercício profissional. “Em todas as trajetórias, juntam-se elementos de ordem pessoal e vão-se
acrescentando outros de ordem educativa e de formação. Desde cedo eu tinha muito encanto pelo
compromisso com coisas que via não resolvidas na sociedade.”

A investigadora lembra-se de integrar um grupo de jovens ativistas de uma igreja, o que deu
"consistência" ao encanto "pelo compromisso com coisas que via não resolvidas na sociedade", e "o
curso de Serviço Social veio quase como um caminho de continuidade". Já foi coordenadora do Plano
Nacional de Acção para a Inclusão, entre 2006 e 2010. Em 2016, foi condecorada com a Medalha de
Honra da Segurança Social pelo trabalho no sistema de segurança social.

O compromisso com a justiça social esteve sempre presente porque "a ideia de mudar a sociedade é
encantatória", admite ao Expresso. Desde o antigo Instituto de Assistência à Família ao grande
compromisso com a área de política pública, Fernanda Rodrigues acompanhou todas as mudanças na
Segurança Social, em trabalhos na linha da frente e na investigação, e o longo processo que Portugal
tem enfrentado, desde que, em 1987, aderiu ao Programa de Luta Contra a Pobreza. Dá aulas desde
1976, coordenou os dois últimos programas de ação para a inclusão e integra uma comissão
coordenadora do programa de luta contra a pobreza. Garante que "não há nada de mal na designação
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como assistência social" e que mantém o "posicionamento cívico e político de que ninguém quer viver
num país de desigualdade": uns denunciam-na, outros intervêm e há ainda os que fazem "de conta que
não veem".

Em entrevista ao Expresso, a investigadora da Comissão Coordenadora da Estratégia Nacional de
Combate à Pobreza e da Cruz Vermelha Portuguesa no Porto vinca que "a pobreza não é um problema
da sociedade civil, é um problema das políticas públicas". Fernanda Rodrigues lembra que a
“impossibilidade de acesso à primeira habitação por parte dos jovens é uma condição determinante de
pobreza” e deixa um alerta: “Portugal é dos países que menos reconhecem civicamente a pobreza que
tem, exatamente porque nos habituámos a conviver com ela. Fomos educados a achar que é tão
natural ser pobre como não ser.”

Este é um período que a está a preocupar…|É um período de preocupação. Todos os períodos como
este, que trazem agravamento das condições de vida da população, são preocupantes. Quando isto
acontece para toda a gente, acontece mais incidentemente para pessoas que já estavam em situação de
desvantagem. Não há nenhum mistério nisto. Todos nós estamos a perceber o que significa o
abaixamento do nível de vida. Falamos da crise inflacionista. As restrições que já estão a acontecer do
ponto de vista alimentar e nutricional, do uso da habitação - que é um bem tão essencial e tão
organizador das nossas vidas -, no âmbito da saúde... Muitas pessoas acabam por preterir a saúde
porque têm outras coisas a que dar sentido.

“A verdade é que ninguém nos dá garantias de quando a crise inflacionária vai terminar. Estamos a tentar
passar por isto como se fosse absolutamente circunstancial, mas não sabemos.”

O Serviço Nacional de Saúde deixa-nos muito bem vistos em todas as comparações internacionais, mas
temos de cuidar do acesso em permanência. O acesso ao SNS é mais complicado para aqueles que têm
dificuldades. Desde 2020 até agora, Portugal desceu cinco posições na comparação entre países da
União Europeia. Isso é muito preocupante. Nós vínhamos a ter recentemente um trajeto de alguma
melhoria. Assistir à demolição disso é fatal. Em primeiro lugar, para as pessoas, e, em segundo lugar,
para aqueles que olham para a realidade com vontade de que ela seja outra.

A verdade é que ninguém nos dá garantias de quando isto vai terminar. Essa é outra incerteza. Estamos
a tentar passar por isto como se fosse absolutamente circunstancial, mas não sabemos. Penso que terá
repercussões, inclusivamente para a própria estratégia, que foi concebida há tão pouco tempo. Foi
concebida já com muito pano de fundo relativamente ao agravamento, mas não com as tonalidades que
ele vai ter.

Estamos a falar da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, lançada no final do ano passado, que
previa retirar 600 mil pessoas da situação de pobreza, entre as quais 170 mil crianças, e reduzir a taxa
de pobreza monetária para 10%. Estes objetivos já não são realistas? Devem ser revistos?Não se trata
de rever os objetivos, mas de adequar os recursos a essa nova realidade. Eu continuo a achar que não
temos qualquer razão para não considerar, por exemplo, que o combate à pobreza é um grande
objetivo. Nesta estratégia, argumentou-se que não era possível interferir e alterar a situação de pobreza
das crianças sem intervir nas famílias de que elas fazem parte. Não se pode considerar que por magia se
retira as crianças da situação de pobreza. Houve esta perceção e este acordo; é um compromisso
político. Não estou convencida de que esta prioridade se altere. Estou convencida de que vai ser preciso
concretizá-la provavelmente com meios adicionais aos que são previstos. Em situações como esta, a
primeira resposta é sempre esta: "Vamos responder como se isto fosse uma coisa para passar. Vamos
fazer de conta que isto é uma circunstância, e, a par e passo, ver como isto se vai enraizando." Quando
enraiza, estamos perante coisas consolidadas às quais é preciso responder de outra forma.

“A pobreza não é um problema da sociedade civil, é um problema das políticas públicas.”

Uma estratégia não resolve - e não vai resolver, de certeza -, mesmo no espaço a que se propõe, que
são dez anos, o problema. A convicção necessária é de que a sua conceção correspondeu à prioridade
para este tempo. Mas há muita coisa que se faz na luta contra a pobreza que, sendo de articulação com
as políticas públicas, não é exclusivamente intervenção do Estado. Ainda assim, se há lugar em que o
Estado tem de ter a primazia e um papel substantivo é na luta contra a pobreza. A sociedade civil, se
fizer aquilo que tem feito - e bem -, é um grande apoio. Mas este não é um problema da sociedade civil,
é um problema das políticas públicas.
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As pessoas mais pobres são sempre mais afetadas em momentos como este, mas há também algumas
franjas da sociedade a serem arrastadas para o limiar da pobreza.Temos estes dois movimentos: os
efeitos sentidos na pobreza já enraizada, mas também nas condições de empobrecimento de alguns
grupos da população.

“A impossibilidade de acesso à primeira habitação por parte dos jovens é uma condição determinante de
pobreza.”

Temos, por isso, perfis cada vez mais diversos da população pobre.Sim, sobretudo de pessoas em risco
de pobreza. No que diz respeito à habitação, lidamos com uma situação de dificuldade, quase
impossibilidade de as pessoas ganharem autonomia. Sabe-se hoje, pelos estudos feitos, que a
impossibilidade de acesso à primeira habitação por parte dos jovens é uma condição determinante de
pobreza.

Nesta nova realidade de pobreza, insere-se uma grande variedade de pessoas e de territórios. As
grandes zonas urbanas são muito atrativas de vários pontos de vista - como do ponto de vista cultural,
por exemplo -, mas deixaram de responder às necessidades das pessoas, como, por exemplo, de
alojamento. Não é muito habitual que hoje quem quer usufruir das coisas que se passam no Porto e é
um jovem à procura de casa consiga fixar-se na cidade, a não ser que tenha suportes de outra natureza.
Ou então estamos a incentivar os jovens e a dizer-lhes: "Tentem viver com outros." Isto é muito
preocupante.

Nós só temos inventariadas na cidade do Porto as pessoas que pedem habitação social. Há uma espécie
de autocondicionamento. As pessoas pedem habitação social porque estão numa determinada situação
que lhes permite pensar nessa possibilidade. Mas há muitos jovens, muitas pessoas, que nem sequer
pensam em concorrer à habitação social, por formação e trajeto de vida. Nós hoje estamos longe de
saber qual é efetivamente a procura que a habitação tem na cidade do Porto, a não ser que recorramos
aos privados que o sabem. A área da habitação é muito preocupante; é uma área em que vamos
acumulando problemas.

A precariedade do trabalho é hoje uma condicionante imensa. Nós fazíamos parte de uma geração que
tinha o seu salário e contava com ele. Muitos jovens vivem em situação de precariedade, sabendo que
hoje têm trabalho - e até pode ser minimamente remunerado, mas também não é o caso -, mas
desconhecendo se amanhã também será assim. Esta incerteza é também uma fonte imensa de
precarização da vida. "Que garantias posso eu dar, numa relação, com o contrato que estabeleço?"

Há vários parâmetros para definir pobreza. Hoje é impossível também deixar de lado a pobreza
energética e o peso das alterações climáticas. Esses parâmetros devem ser equacionados na definição
de pobreza?A própria estratégia toca nesse tema. Nós continuamos a falar da pobreza energética com
um certo sentimento de vergonha. Chegámos às questões climáticas um bocadinho mais tarde do que
outros. Isso não é problema nenhum, pode até ter uma vantagem, que é sabermos recuperar aquelas
que têm sido as melhores práticas.

“Uma das consequências que vai ter a inflação é que as pensões, mesmo sendo atualizadas, nunca vão
ser atualizadas tendo em conta o que está a acontecer realmente."

Ainda hoje a situação de desconforto habitacional - desconforto no sentido básico do termo, não é no
sentido supérfluo - significa falar sobre o aquecimento e sobre a mobilidade dentro das habitações.
Algumas pessoas não conseguem fazer o seu fim de vida em casa porque não têm condições internas
de mobilidade no seu próprio espaço. Muitas vezes, há coisas que se podem fazer e há programas
destinados a isso. Não podemos estar a assistir a um envelhecimento tão rápido da população sem
querer interferir na qualidade desse envelhecimento. Temos de cuidar do envelhecimento de várias
maneiras. Do ponto de vista das pensões, por exemplo. Provavelmente uma das consequências que vai
ter a inflação é que as pensões, mesmo sendo atualizadas, nunca vão ser atualizadas tendo em conta o
que está a acontecer realmente, mas através de uma percentagem calculada em média. Podemos
assistir a um desgaste ainda maior das pensões, e, mais uma vez, das mínimas. As pessoas que
recebem o RSI [rendimento social de inserção] também vão ter uma condição de maior
empobrecimento. Aquilo que recebem do RSI vai chegar para menos do que chegava até agora, o que
significa que ficam numa situação de acrescida precariedade.
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"Há salários que são fontes de empobrecimento."

Dizia que a resposta à crise inflacionista tem seguido uma abordagem circunstancial. Essa não é a
abordagem correta?Nas questões da pobreza, há sempre dois andamentos. Temos um nível de pobreza
consolidada, que exige medidas adequadas e que não são fáceis de implementar, reconheço. A
interferência na pobreza da política de salários que temos não é um assunto que se resolva amanhã,
mas tem de se resolver, porque há salários que são fontes de empobrecimento. Por outro lado, temos a
pobreza que acontece no dia-a-dia: uma perda de uma casa, um acidente, situações que têm de ter
uma resposta imediata. Eu não posso dizer a uma pessoa que fica sem habitação: "Olhe, estamos a
desenvolver um programa de habitação ótimo. Se tiver calma, daqui a três anos terá uma casa." Cada
um dos andamentos não tem de prejudicar o outro. Não podemos deixar de nos preocupar com o que
acontece quotidianamente só porque temos um ótimo plano a longo prazo. Um dos grandes problemas
das políticas públicas é andarem zangadas umas com as outras. Dificilmente conversam entre si. A
conversa tem de ser interministerial e depois intersetorial. Tudo isto tem de fazer sentido.

Por falar em articulação, o que vê a falhar em termos de políticas locais e o que é que é falha do Estado
central? Durante muito tempo, as autarquias estiveram afastadas de um conjunto de competências que
sempre foram mais reivindicadas pelo Estado central. O Estado acabou por estar responsabilizado por
tarefas que melhor seriam representadas por entidades a nível local vinculadas às políticas públicas.
Podem dizer que é ideologia, mas não é. Responsabilizar as políticas públicas é um ato cívico, é saber por
que é que eu sou contribuinte, por que é que eu me disponibilizo, e outros para mim, relativamente a
uma solidariedade nacional.

“Em muitos momentos tivemos a faca e o queijo na mão e cortámos a mão, em vez de cortarmos o
queijo. É preciso aproveitar a oportunidade.”

Estamos, neste momento, a atravessar um período muito interessante desse ponto de vista, com a
descentralização de algumas competências do Estado central para o poder local. Este pode ser um
caminho de diálogo, em primeiro lugar, porque as políticas centrais tendencialmente têm um perfil
homogeneizador da realidade, têm de falar para todos. Mas depois, na sua aplicação local, elas devem
ter de conviver com a diversidade. É uma oportunidade ótima para enriquecer as políticas nacionais, e
não as desmerece. Toma-as como referencial de partida e depois tenta, em cada um dos locais, uma
aplicação que seja consentânea com as características de cada local e com os próprios recursos. Há
locais que têm recursos do ponto de vista da solidariedade que são ótimos para articulação com estas
políticas. Se não se fizer acontecer, o que vamos ter a nível local é mini políticas nacionais. Em muitos
momentos tivemos a faca e o queijo na mão e cortámos a mão, em vez de cortarmos o queijo. É
preciso aproveitar a oportunidade.

Outro tema que lhe é caro é o ensino superior. Muitos jovens frequentam o ensino superior, alguns com
acesso a bolsas, mas continuam, depois disso, a serem pobres. A esperança de quebrar esse ciclo de
pobreza muitas vezes não se concretiza. O que falha no modelo social de ensino?Só temos em Portugal
algumas áreas de preferência: os atletas de alta competição, as pessoas que vêm das ilhas... Mas depois
temos dificuldade em acomodar outros públicos. Está aberta outra via interessante: que a entrada no
ensino superior se faça pela via profissionalizante. Quem entra nessas condições frequentemente entra
com armas desiguais. Não basta dizer "temos a porta aberta, todos podem entrar". Essa é uma falsa
noção de igualdade e de acessibilidade. Para se entrar, é preciso ter as condições de entrada. Depois da
entrada, é preciso ter condições para ficar. É um trabalho que deveria ser feito. As universidades têm
serviços sociais, mas muitas vezes estão muito mais associados à atribuição das bolsas do que à
atenção aos percursos de alguns alunos que precisariam de um suplemento de vantagem para os igualar.
Há muito trabalho a fazer no ensino superior, para eliminarmos a ideia - que vai sendo esbatida - de que
muitos são chamados mas poucos são escolhidos.

Mas temos melhorado muito. Há hoje famílias analfabetas que têm jovens no ensino superior. Fizemos
um longo percurso num período relativamente escasso. Temos de saber o que isto significa do ponto de
vista do uso pleno das instituições. Há um desenho que diz "serviço público" e "entrada livre", mas tem a
porta de um tamanho menor do que o dos cidadãos. Ninguém entra naquela porta. Não chega dizer "a
porta está aberta".

Hoje temos uma geração tão qualificada e tão preterida em tantas coisas, designadamente no trabalho.

41/78



Muitas vezes, o que os jovens têm à sua espera não é proporcional à expectativa e às competências
que criaram.

Isabel Jonet argumentou que poderia ser útil fornecer alguma pedagogia quanto a apoios extraordinários
distribuídos pelo Governo. Falta pedagogia? E em que contexto essa pedagogia poderia ser apresentada?
A pedagogia faz-nos falta a todos. Numa sociedade de consumo, querermos fazer pedagogia
exclusivamente com aqueles que têm menos dinheiro é começar pela porta errada. Se há pedagogia a
fazer é relativamente ao grande consumo. Há, como há relativamente à habitação, um modo de usar,
que resulta, não do ato de ensinar, mas da ideia de uma boa convivência. Pode, nesse sentido, fazer-se
alguma coisa, mas se isso for alargado a toda a sociedade: por exemplo, se for feito para um grupo de
jovens, independentemente se recebem RSI ou outra coisa. Tenho muitas dúvidas quanto a singularizar
isto para pessoas em situação de pobreza, e parece-me que socialmente sempre configurará como
discriminação. É mais um estigma em cima da pessoa.

Falta sobretudo pedagogia para compreender que o combate à pobreza favorece todos?Falta. Somos
um país ainda em que o reconhecimento da pobreza é comparativamente mais baixo ao de outros
países. Isto tem uma história. Como chegámos muito tarde aos direitos sociais e ao estado de bem-
estar, ainda hoje temos sob vigilância algumas situações que foram durante muito tempo preteridas nas
nossas sociedades. Portugal, Itália, Grécia são países que menos reconhecem civicamente a pobreza que
têm, exatamente porque nos habituámos a conviver com ela. Fomos educados a achar que é tão
natural ser pobre como não ser. Não, não é, ser pobre resulta das condições de desenvolvimento da
nossa sociedade. Não é natural.

“Ninguém gosta nem quer viver num país com pobreza. Só nos apercebemos disto quando temos os
pobres a bater à nossa porta.”

Tivemos uma longa conversa, quando da elaboração da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza,
sobre isso, e lá ficou plasmado o sexto eixo: considerar a pobreza como um desígnio nacional. Enquanto
não o fizermos, vamos ter as pessoas que lidam com as finanças, que ligam com a cultura, a acharem
que não é nada consigo, que a pobreza é algo das políticas sociais e, de preferência, algo para que as
organizações não governamentais façam alguma coisa. A pobreza tem de ser um desígnio das políticas
públicas que se fazem assessorar pela sociedade civil. Ninguém gosta nem quer viver num país com
pobreza. Só nos apercebemos disto quando temos os pobres a bater à nossa porta.

Porque é que a pobreza é sempre atirada para essa espécie de anonimato?Temos, neste momento,
cerca de 22% de pessoas em situação de pobreza; uma em cada cinco. E eu sou incapaz de reconhecer
essas pessoas? Se quiser enumerar, entre as pessoas que conheço, estes 22%, tenho dificuldade, o que
significa que há muitas pessoas com quem eu privo que estão nesta situação e não dão conta disso. Se
a pessoa está nessa situação, não tem de se envergonhar dela, porque não é sua responsabilidade
individual. Claro que há condições individuais que prejudicam a possibilidade de sair da pobreza. Tem que
ver com a construção social que fizemos, em que uns singraram e outros ficaram para trás. Há gente
que está para trás desde os tempos dos trisavós e por aí fora. Há famílias tradicionalmente pobres e nós
convivemos com isso. Colocar isto como desígnio nacional é dizer: a pobreza é com todos. Todos têm
de ser responsabilizados, não tem de ser profissionalmente, mas enquanto cidadãos. Quando alguém vê
uma pessoa em situação de sem-abrigo a ser apoiada e diz "estou a descontar para isto", está a fazer
um mau entendimento do problema. Temos de querer que isso seja resolvido, temos de estar
disponíveis para isso, para fazer com que as políticas públicas que têm de responder a isto funcionem.

Temos boas razões e estudos para sabermos a raiz de alguns problemas de pobreza. Se continuarmos a
ter políticas laborais e económicas que favorecem a condição de pobreza, as políticas sociais estão
sempre a correr atrás do prejuízo.

“Hoje em dia, uma pessoa chega a um lugar qualquer, diz que recebe o RSI e é olhada de imediato como
subsidiodependente, preguiçosa, uma série de coisas.”

O RSI veio para dimunuir a pobreza. O que conseguiu até agora? Diminuiu a severidade da pobreza. Não
retirou uma única pessoa da situação de pobreza, exceto quem entrou no mercado de trabalho. Com o
subsídio em si, não. Há também ainda hoje muitas medidas de política que são mal entendidas pelas
pessoas, o que se repercute na taxa de não utilização dessas políticas. Há pessoas que não acedem
porque não têm a informação certa. De quem é a responsabilidade? É sempre das pessoas, nunca é dos
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serviços que não explicam... Hoje em dia, uma pessoa chega a um lugar qualquer, diz que recebe o RSI e
é olhada de imediato como subsidiodependente, preguiçosa, uma série de coisas. Quando
implementámos o RSI, nós sabíamos que isso ia acontecer. Aconteceu algo semelhante em França.
Ainda há muita desconfiança em relação ao que se pode fazer no combate à pobreza.
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Costa atribui subsídio a Rita Marques quatro dias antes de ser
demitida
Rita Marques foi demitida como secretária de Estado do T urismo a 29 de novembro mas,
quatro dias antes, foi-lhe atribuído um subsídio de alojamento com efeitos retroativos ao
início da legislatura.

Rita Marques foi demitida do cargo de secretária de Estado do Turismo a 29 de novembro. Quatro dias
antes, o primeiro-ministro atribuiu-lhe um subsídio de alojamento com efeitos retroativos desde a sua
tomada de posse, em março de 2022. Num despacho publicado esta segunda-feira no Diário da
República, datado de 25 de novembro, António Costa concede a Rita Marques um “subsídio de
alojamento” “com efeitos a partir da data da sua tomada de posse e pelo período de duração das
respetivas funções governativas”.

O documento foi, assim, assinado pelo primeiro-ministro quatro dias antes de ser publicado no site da
Presidência da República que Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a saída de Rita Marques da secretaria de
Estado do Turismo – sendo substituída por Nuno Fazenda da Almeida.

O ECO questionou o Ministério da Economia sobre a atribuição deste subsídio, mas este remeteu
esclarecimentos para o Gabinete de António Costa. Em declarações ao ECO, fonte oficial do gabinete do
primeiro-ministro explica: “A integralidade do procedimento de reconhecimento do direito ao subsídio de
alojamento apenas ficou concluído na data do despacho, contudo esse direito reporta-se sempre à data
da tomada de posse enquanto governante”.

“O membro do Governo em causa tem direito a receber esse valor legal para o período total em que
exerceu essas funções“, acrescenta.

Este subsídio de alojamento está previsto para os “membros do Governo que não tenham residência
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permanente na cidade de Lisboa ou numa área circundante de 150 quilómetros“, refere o despacho.

O valor corresponde a “50% do valor das ajudas de custo estabelecidas para as remunerações base
superiores ao nível remuneratório 18” da Função Pública. Essas ajudas de custo correspondem a 50,20
euros diários, ou seja, este subsídio é de cerca de 25 euros por dia, o que perfaz cerca de 750 euros por
mês. Assim, Rita Marques terá a receber cerca de 6.000 euros desde que tomou posse, a 30 de março
deste ano.

Para além de Rita Marques, também o secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, vai receber este
subsídio, de acordo com outro despacho publicado esta segunda-feira.

No mês passado, o Jornal de Notícias avançou que havia quatro membros do Governo a receber este
subsídio de alojamento – o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, o ministro da Administração Interna, José
Luís Carneiro, o secretário de Estado da Mobilidade, Jorge Delgado, e o secretário de Estado da
Educação, António Leite. E ainda que havia mais dois pedidos à espera de aprovação.
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Tripulantes da TAP devem confirmar greve esta terça. Já há
ameaça de novas paralisações
Descontentamento dos tripulantes da companhia aérea, no âmbito das negociações para
a revisão do Acordo de Empresa, resultou na marcação de greve para 8 e 9 de
dezembro. Paralisação deverá ser confirmada hoje pelo sindicato.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) disse à Lusa estar expectante que a
assembleia-geral desta terça-feira confirme a greve de quinta e sexta-feira na TAP e ameaça já com
novas paralisações.

"Desta assembleia, o que espero é confirmar os dias [de greve em] 08 e 09 [de dezembro] e, muito
provavelmente, mais dias de greve", disse à Lusa o presidente do SNPVAC, Ricardo Penarroias.

A TAP e os sindicatos encontram-se em negociações para a revisão do Acordo de Empresa (AE), no
âmbito do plano de reestruturação.

Descontentes, os tripulantes da TAP, em assembleia geral de emergência do SNPVAC, em 03 de
novembro, decidiram avançar com uma greve nos dias 08 e 09 de dezembro, bem como "recusar
liminarmente a proposta de novo acordo de empresa (AE)" apresentada pela companhia aérea, que
consideram "absolutamente inaceitável e manifestamente redutora".

Em declarações à Lusa, na antevisão da assembleia-geral de associados que vai decidir se se mantém a
greve anunciada para esta semana, Ricardo Penarroias acusou a empresa de ter uma postura
"irresponsável" por ter retirado a proposta que tinha sido discutida com o sindicato, em 15 e 16 de
novembro, e por não ter mostrado "qualquer tipo de vontade de dialogar, para resolver o diferendo".

"A empresa é que, unilateralmente, entendeu acabar com as negociações, o sindicato esteve sempre
disponível para negociar", apontou o presidente do SNPVAC, alertando que os associados vão interpretar
a posição da TAP como um "braço de ferro" que, "provavelmente, vai ter consequências".

46/78



Questionado sobre as expectativas relativamente ao impacto da paralisação, o dirigente sindical
considerou que "basicamente 50% da greve já está atingida", uma vez que a TAP decidiu cancelar 360
voos na quinta e sexta-feira.

O sindicato afirmou, em 21 de novembro, que a TAP tinha apresentado uma proposta aos tripulantes de
cabine, mas que não tinha condições para a analisar no prazo estabelecido pela companhia aérea.

Num comunicado enviado aos associados, a que a Lusa teve acesso, a direção do SNPVAC adiantou que
esteve, nos dias 15 e 16 de novembro, "reunida com a Administração da empresa, com o intuito de
solucionar o diferendo existente entre os tripulantes e a TAP".

Segundo a mesma nota, "após dois dias intensos de reuniões -- onde de forma construtiva ambas as
partes procuraram soluções para sanar o diferendo -- a TAP formalizou uma proposta no dia 18 de
novembro".

"Apesar de ser uma proposta que considerámos de imediato insuficiente -- já que a empresa não abdica
de certas posições --, seria nossa intenção levá-la à consideração dos Associados na AG [assembleia
geral] de dia 6 de dezembro", referiu o SNPVAC, indicando que, no entanto, "juntamente com a
formalização da mesma, veio um ultimato ao SNPVAC de que, ou existia uma antecipação à auscultação
dos seus associados até dia 22 de novembro [terça-feira], ou então não faria sentido a proposta
negociada ser formalizada".

A companhia aérea decidiu cancelar 360 voos nos dias da greve, afetando cerca de 50.000 passageiros
e uma perda de oito milhões de euros em receitas, depois de já ter informado os clientes de que permitia
a alteração das datas dos voos marcados para os dias de greve, sem qualquer penalização.
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TAP. Serviços mínimos para greve abrangem países lusófonos e
comunidades portuguesas
Os serviços mínimos para a greve dos tripulantes de cabine da T AP, marcada para quinta
e sexta-feira, abrangem as regiões autónomas, os países lusófonos e zonas com
emigrantes portugueses, segundo um acórdão hoje publicado.

Assim, de acordo com o documento, publicado no `site` do Conselho Económico e Social, o Tribunal
Arbitral decidiu que terão de ser assegurados três voos diários e ida e volta para os Açores, "sendo dois
para Ponta Delgada e um para a Terceira" e "dois voos diários de ida e volta para a Região Autónoma da
Madeira".

No que diz respeito à restante operação, o acórdão definiu um voo de ida e volta em cada um dos dias
da greve para: Angola, Brasil (São Paulo), França, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha e Suíça.

No documento estabelece-se ainda que terão de ser realizados um voo de ida em todo o período desta
greve para a Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde.

Por fim terão se ser assegurados outro tipo de voos, como os militares, impostos por situações de
segurança e emergência e do Estado.

"Deverão ser assegurados os demais serviços a estes voos, designadamente assistências, reservas e
serviços `on call̀ ", destacou, determinando que os representantes dos sindicatos deverão identificar os
"trabalhadores adstritos a tal obrigação", sendo que se tal não acontecer isso caberá aos empregadores.

A TAP disse, em 23 de novembro, que ia cancelar 360 voos em 08 e 09 de dezembro, dias da greve de
tripulantes de cabine, afetando cerca de 50.000 passageiros e uma perda de oito milhões de euros em
receitas.

"[O sindicato] decidiu manter a assembleia no dia 06 de dezembro, dois dias antes da greve. [...]
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Qualquer que seja a decisão do sindicato, e por causa da dimensão da TAP, será tarde para fazer algo
devidamente organizado. Por isso tomámos a decisão de cancelar 360 voos, nos dias 08 e 09 de
dezembro", disse a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, em conferência de
imprensa, na sede da companhia aérea.

Os tripulantes da TAP vão avançar com uma greve nos dias 08 e 09 de dezembro, convocada pelo
Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), apontando como motivos o
"descontentamento, revolta e mal-estar" entre os trabalhadores.

A TAP e os sindicatos encontram-se em negociações para a revisão do Acordo de Empresa (AE), no
âmbito do plano de reestruturação.
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Ryanair lança oferta para “resgatar” passageiros da TAP afetados
pela greve
A companhia aérea irlandesa colocou à venda bilhetes com preços a partir de 49,99
euros, para passageiros que tinham voos da T AP cancelados pela greve dos tripulantes
marcada para dia 8 e 9.

A Ryanair quer aproveitar a greve dos tripulantes da TAP para angariar novos clientes para as suas rotas.
Esta segunda-feira, a companhia aérea irlandesa colocou à venda bilhetes para “salvar” os passageiros
afetados pelo cancelamento de voos nas rotas para Londres, Bruxelas ou Funchal.

“A Ryanair, a companhia aérea número 1 de Portugal, lançou hoje ‘tarifas de resgate’ a partir de 49,99
euros para acomodar os 50 mil cidadãos/visitantes portugueses afetados pelos cancelamentos massivos
da TAP a 8 e 9 de dezembro, devido a uma greve de dois dias dos tripulantes de cabine”, diz a
transportadora irlandesa, em comunicado.

A campanha destina-se a passageiros com voos cancelados da TAP e inclui rotas que ligam Lisboa a
cidades como Londres, Bruxelas, Dublin, Funchal, Ponta Delgada ou Veneza. A partir do Porto, estão
disponíveis bilhetes para Londres, Funchal ou Luxemburgo.

“A Ryanair está, mais uma vez, a salvar o dia”, afirma Elena Cabrera, country manager para Portugal e
Espanha, citada no comunicado. “Enquanto os cancelamentos massivos da TAP arruínam os planos de
viagem dos clientes, a Ryanair continua a operar com horários completos”, acrescenta.

Os tripulantes de cabine da TAP avançaram com um pré-aviso de greve para os dias 8 e 9 de dezembro.
Esta terça-feira, haverá uma nova assembleia geral do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação
Civil (SNPVAC) onde deverá ser confirmada a paralisação.
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A TAP apelou, no dia 21 de novembro, aos passageiros com voos marcados para os dias 8 e 9 para os
remarcarem para nova data, através do call center ou das suas agências de viagens. “Apesar de todos
os esforços da companhia [aérea] para evitar esta greve, não foi possível chegar a um acordo com o
sindicato que representa estes profissionais, ainda que se tenha conseguido alcançar entendimentos
sobre várias matérias”, referiu a TAP, em comunicado.

Dois dias depois, a companhia anunciou o cancelamento de 360 voos. “A nossa prioridade é proteger os
nossos clientes. Recebemos o pré-aviso de greve na segunda-feira. O sindicato decidiu manter a
assembleia geral para dia 6, mas seja qual for a decisão, por causa da dimensão da TAP, será já
demasiado tarde”, afirmou a CEO em conferência de imprensa, justificando a decisão. “Se não
tomarmos a ação agora e só depois, terá um impacto enorme nos nossos clientes e não o podemos
fazer”, acrescentou.

Na mesma conferência de imprensa, a TAP referiu que os voos para aqueles dias estavam com uma taxa
de ocupação média de 60% e que a paralisação afetava 50 mil passageiros. Cerca de 25% dos
passageiros já tinha remarcado os voos. O impacto estimado nas receitas era de 8 milhões de euros,
soma que Christine Ourmières-Widener justificou com as medidas de mitigação entretanto tomadas.
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Casinos Solverde do Algarve entregam mais de 33 milhões de
euros em prémios - Postal do Algarve
No total, os casinos do Grupo Solverde distribuíram 85 milhões de euros em prémios no
mês de novembroNo total, os casinos do Grupo Solverde distribuíram 85 milhões de euros
em prémios no mês de novembro

Os Casinos do Grupo Solverde entregaram, em novembro, prémios no valor de mais de 85 milhões de
euros.

Durante este mês, o Casino Espinho entregou mais de 40 milhões de euros, os Casinos do Algarve
(Monte Gordo, Vilamoura e Praia da Rocha) concederam mais de 33 milhões de euros.

O Casino Chaves atribuiu mais de 8 milhões de euros. No Bingo do Casino Espinho foram ainda atribuídos
mais de 43 mil euros.

Os Casinos do Grupo Solverde são espaços de entretenimento com “vibrantes salas de jogos, propostas
gastronómicas diferenciadas e salas de espectáculo, por onde passam grandes nomes nacionais e
internacionais”, destaca o Grupo Solverde.

A Solverde – Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde S.A. – foi fundada em 1972 por
Manuel de Oliveira Violas.

Ao longo de 50 anos de actividade, a Solverde vem contribuindo de forma inequívoca para a promoção
do país, na dinamização do Turismo e na valorização da identidade e cultura das regiões onde opera,
através de uma forte aposta na produção de eventos e espectáculos, nacionais e internacionais, e
proporcionando experiências únicas nas áreas do jogo, hotelaria e lazer.

A Solverde detém a concessão de jogo do Casino Espinho, inaugurado em 1974, dos três casinos do
Algarve – Vilamoura, Monte Gordo e Praia da Rocha, em funcionamento desde 1996, e do Casino de
Chaves que abriu portas em 2008.
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Na indústria hoteleira, o grupo liderado pelos irmãos Manuel e Celeste Violas, possui desde 1984 o Hotel
Apartamento Solverde**** em Espinho, o Hotel Solverde Spa & Wellness Center***** em Gaia, desde
1989, o Hotel Algarve Casino***** na Praia da Rocha desde 1997 e o Hotel Casino Chaves**** em
Chaves, desde 2008.

Em 2017 lançou a plataforma de jogo online solverde.pt
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Novo Campus de Portimão da UAlg dá «passo importante» para
se tornar realidade
Universidade do Algarve, Câmara de Portimão e CCDR assinaram acordo para que
projeto avance

O que se quer é que nasça em Portimão um «verdadeiro Campus» da Universidade do Algarve, com
novos cursos, mais oferta formativa e investigação. Quem o quer é a UAlg, a Câmara de Portimão e a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), que assinaram no sábado, dia 3 de
Dezembro, um memorando que é um «passo muito importante» para a concretização deste sonho.

Este ato oficial acabou por ser um presente, na festa dos 30 anos do campus de Portimão da UAlg, que
teve lugar no sábado, no Teatro Municipal de Portimão, porque, no fundo, é o relançar de um processo
de que se fala há muito, mas que tarda em sair do campo das intenções.

E o que é que muda, desta vez?

O memorando de entendimento assinado entre as três entidades significa que não só há um terreno à
espera, cedido pela Câmara de Portimão, como também há o compromisso da parte do município em
infraestruturá-lo e, com isso, abrir os cordões à bolsa.

Há ainda uma proposta da CCDR do Algarve à Comissão Europeia para que este projeto possa ser
financiado por fundos europeus e a disponibilidade, a nível interno, na universidade, para criar em
Portimão uma nova unidade orgânica.
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Em declarações ao Sul Informação, Paulo Águas, reitor da UAlg, considerou que este foi «mais um passo
importante» neste processo e que há «um grande comprometimento» dos parceiros.

Para a UAlg, a construção do novo Campus de Portimão é um desígnio estratégico, uma vez que, na
visão do reitor, é preciso «ter mais estudantes no Ensino Superior, no Algarve. A região tem, neste
momento, menos de 3% dos estudantes universitários do país, o que é um número que não nos pode
satisfazer».

«Para aumentarmos a qualificação e a percentagem de alunos do Ensino Superior a estudar no Algarve,
para valores que sejam mais condizentes com a expressão demográfica da região, é crucial expandir o
ensino na zona do Barlavento, com base em Portimão», acredita Paulo Águas.

«Mas, com as atuais instalações, nós não conseguimos fazê-lo. É totalmente impossível», ilustrou.

«O que nós nos propomos, com a construção do novo Campus, é triplicar a expressão de Portimão no
contexto da Universidade do Algarve. Portimão, neste momento, representa menos de 5% dos
estudantes da UAlg e nós queremos, no mínimo, triplicar essa percentagem, quatro ou cinco anos após
termos as instalações concluídas», acrescentou.

Enquanto isso não acontecer, não será possível «desenvolver novas ofertas formativas que possam
contribuir para a diversificação da base económica do território».

A visão do reitor da UAlg é partilhada por Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão.

«Queremos providenciar mais oferta formativa aqui no Barlavento, para que o número de estudantes
universitários aumente significativamente no Algarve, que é das regiões do país com menos alunos a
inscrever-se no Ensino Superior», enquadrou a autarca.

Quanto ao papel da Câmara Municipal para que o futuro Campus seja uma realidade, passa por «ceder
gratuitamente à Universidade do Algarve um terreno excelente para esta finalidade, no Barranco do
Rodrigo, com 26.640 metros quadrados, que até tem vista de mar».

«Queremos que ali seja construído um verdadeiro Campus, não aquilo que temos agora, que é um polo.
Queremos um Campus universitário, com cursos mais diversificados, com mais oferta formativa»,
afirmou Isilda Gomes.

Com a criação deste novo complexo universitário, fica a ganhar a economia local, que beneficiará da
«valorização dos recursos humanos», mas, principalmente, os jovens e famílias do Barlavento Algarvio.

«Queremos aproximar a educação e a formação dos públicos-alvo. Como toda a gente sabe, não é fácil
para os nossos jovens – os de Portimão, Lagos, Monchique, Aljezur -, ir viver para Faro, porque a vida é
muito cara», ilustrou Isilda Gomes.

O outro vértice do triângulo é a CCDR do Algarve, cujo presidente, José Apolinário, assume «o
compromisso de defender junto do Governo e da Comissão Europeia a necessidade de mobilizar fundos
europeus, seja do Programa Operacional Regional [PO Algarve 2030], seja de outras linhas de
financiamento, para fazer avançar esse Campus em Portimão».
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«A CCDR, dentro da perspetiva de desenvolvimento regional que apresentou ao Conselho Regional, em
Albufeira, há um mês e meio, propôs à Comissão Europeia que, no próximo quadro, haja um reforço em
Cursos Técnico Superior de Especialização Profissional (CTESP), de quatro semestres, sobretudo focados
na diversificação da base económica».

E isso implica, defende esta entidade na sua proposta, a criação de novas infraestruturas.

A CCDR, em conjunto com a UAlg, advoga «o investimento em dois edifícios, um nas Gambelas e outro
em Portimão. E esse investimento poderá alavancar o reinício do processo do novo Campus de
Portimão, com o apoio da Câmara, que terá de garantir a infraestruturação e, porventura, mais apoio
para o desenvolvimento deste projeto, desta ambição», rematou José Apolinário.

Mais do que pensar no sempre fulcral financiamento da obra, a UAlg já pensa no que poderá ser o
Campus de Portimão, no futuro.

Atualmente, a UAlg tem nesta cidade do Barlavento uma extensão da Escola Superior de Gestão,
Hotelaria e Turismo, onde ministra duas licenciaturas – Turismo e Gestão Hoteleira – e um mestrado em
Gestão de Pequenas e Médias Empresas.

«Queremos, no futuro, ter outras ofertas formativas. Isso está a ser estudado. Mas alterar o que tem
sido feito depende muito de ter novas infraestruturas. Só a partir do momento em que o novo Campus
for uma realidade é que podemos sonhar mais alto», disse ao Sul Informação Alexandra Gonçalves,
diretora da ESGHT.

O futuro deverá passar pela criação de uma nova unidade orgânica, em Portimão, até porque «é muito
difícil fazer uma gestão quotidiana de uma unidade orgânica em Portimão a partir de Faro».

«Quanto maior autonomia tiver o novo Campus, que esperamos que venha a ser criado aqui em
Portimão, melhor», acredita Alexandra Gonçalves.

Apesar de não haver ainda «um modelo definido», Paulo Águas admitiu «a possibilidade de virmos a
oferecer licenciaturas noutras áreas, no futuro».

«Mas aquilo que mais me agrada é a criação de uma unidade orgânica em Portimão. Não é uma decisão
minha, é uma proposta que terei de apresentar ao Conselho Geral, que já discutiu o assunto. Este órgão
entende que a UAlg deve aumentar a sua presença no Barlavento Algarvio. Agora, como isso será feito,
não está totalmente definido, ainda teremos de debater quais serão, exatamente, as valências desta
unidade orgânica, embora seja já certo que serão nas áreas STEAM – Ciência, Tecnologia, Engenharia,
Artes e Matemática».

«O que já não me parece interessante é que, em Portimão, tenhamos um local em que há um pouco de
cada unidade orgânica de Faro. Isso não resulta. Portimão precisa de ter uma estratégia e isso passa por
ter autonomia, uma unidade orgânica com órgãos eleitos, que trabalha com a reitoria», concluiu o
responsável máximo pela Universidade do Algarve.
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Festival de Órgão do Algarve chega ao fim já com ideias para a
próxima edição
15.ª edição do Festival Internacional de Órgão do Algarve decorreu entre 4 e 26 de
Novembro

Terminada esta edição, a Associação Cultural Música XXI já tem «muitas ideias a fervilhar» para o
próximo ano, que passam por concertos fora de portas, continuidade da formação de públicos, iniciativas
de inclusão social, extensão da programação a novos órgãos de tubos, nunca descurando a habitual
aposta em jovens músicos.

Entre 4 e 26 de Novembro, houve concertos pedagógico para crianças em idade escolar, concertos de
alunos da Escola de Órgão, oficinas de órgão para estudantes e entusiastas, a visita guiada ao interior
dos órgãos e ainda um concurso fotográfico.

O programa da 15.ª edição contou com música de câmara (incluindo com uma combinação inédita –
corneta histórica), organistas nacionais e internacionais consagrados, bem como a presença tímbrica de
um órgão positivo e de um harmónio.

«A colaboração com parceiros e patrocinadores foi essencial para a realização desta iniciativa, que
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contou mais uma vez com grande presença de público. Cerca de 2650 ouvintes/crianças/participantes
estiveram presentes nos concertos e iniciativas realizadas ao longo do mês de novembro», refere a
organização em nota.

O Festival de Órgão do Algarve contou com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos
Municípios de Faro, Loulé, Portimão e Tavira, com o apoio à divulgação da Região de Turismo do Algarve,
com os parceiros de comunicação Antena 2, Sul Informação e Rua FM e com o parceiro de alojamento
Hotel Faro.

Contou ainda com a parceria da Diocese do Algarve, do Cabido da Sé de Faro, da Ordem do Carmo de
Faro e das Paróquias de Portimão, Boliqueime e Tavira, da Associação Grupo Coral Adágio, Associação
Grupo Coral Ossónoba, Academia de Música de Portimão, Conservatório de Música de Loulé – Francisco
Rosado, Companhia de Teatro DoisMaisUm, ALFA – Associação Livre de Fotógrafos do Algarve, FNAC e
Mosteiro de São Vicente de Fora.
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Entrar em 2023 no ambiente único e festivo dos Hotéis Solverde
Os hotéis e Casinos do Grupo Solverde são o local mais indicado para entrar no ano 2023
num ambiente único e sofisticado, repleto de elegância e luxo. O  Grupo preparou um
programa especial de Réveillon nas suas várias unidades que inclui jantar de Réveillon,
Brunch de ano novo e pacote de alojamento. Os Casinos Espinho e Chaves apresentam
igualmente propostas exclusivas para dizer adeus a 2022, com menus especiais e
actuações ao vivo inesquecíveis.

Os hotéis e Casinos do Grupo Solverde são o local mais indicado para entrar no ano 2023 num ambiente
único e sofisticado, repleto de elegância e luxo. O Grupo preparou um programa especial de Réveillon nas
suas várias unidades que inclui jantar de Réveillon, Brunch de ano novo e pacote de alojamento. Os
Casinos Espinho e Chaves apresentam igualmente propostas exclusivas para dizer adeus a 2022, com
menus especiais e actuações ao vivo inesquecíveis.

O Hotel Solverde Spa & Wellness Center, em Vila Nova de Gaia, o Hotel Casino Chaves, e o Hotel Algarve
Casino, em Portimão, oferecem um jantar especial de Fim-de-Ano com tudo incluído e actuações ao
vivo. Será servido espumante, passas e pastelaria para brindar ao Ano Novo da melhor forma possível.
Para uma experiência completa e sem preocupações, as unidades apresentam pacotes de uma noite de
alojamento que incluem jantar e um completo brunch de Ano Novo.

As unidades hoteleiras do Grupo Solverde convidam assim a festejar a passagem do ano num ambiente
de tranquilidade e requinte. No Hotel Solverde Spa & Wellness Center será possível fruir da paz e calma
de um refúgio à beira-mar, emoldurado por um jardim que oferece uma atmosfera única de serenidade.
O Hotel Casino Chaves é o cenário ideal para inaugurar o ano de 2023 rodeado pela natureza, pela
calma da Serra e pelo calor da lareira. Por fim, o Hotel Algarve Casino é sinónimo de refúgio de
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tranquilidade, desfrutando da luz única do Sul do país e aproveitando a proximidade do oceano para dar o
primeiro mergulho do ano.

Programa completo por Hotel e por Casino, e valores disponíveis aqui.

A Solverde - Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde S.A. - foi fundada em 1972 por
Manuel de Oliveira Violas. Ao longo de 50 anos de actividade, a Solverde vem contribuindo de forma
inequívoca para a promoção do país, na dinamização do Turismo e na valorização da identidade e cultura
das regiões onde opera, através de uma forte aposta na produção de eventos e espectáculos, nacionais
e internacionais, e proporcionando experiências únicas nas áreas do jogo, hotelaria e lazer. A Solverde
detém a concessão de jogo do Casino Espinho, inaugurado em 1974, dos três casinos do Algarve -
Vilamoura, Monte Gordo e Praia da Rocha, em funcionamento desde 1996, e do Casino de Chaves que
abriu portas em 2008. Na indústria hoteleira, o grupo liderado pelos irmãos Manuel e Celeste Violas,
possui desde 1984 o Hotel Apartamento Solverde**** em Espinho, o Hotel Solverde Spa & Wellness
Center***** em Gaia, desde 1989, o Hotel Algarve Casino***** na Praia da Rocha desde 1997 e o
Hotel Casino Chaves**** em Chaves, desde 2008. Em 2017 lançou a plataforma de jogo online

www.solverde.pt

Mais informações em:

gruposolverde.pt

Facebook

Instagram
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Comerciantes de Lisboa otimistas com vendas no Natal mas
preocupados com 2023
Segundo Carlos Salsinha, presidente da direção da União de Comércio e Serviços (UACS),
tirando os bens de primeira necessidade, as famílias vão reduzir em gastos como
vestuário e livros.

A União de Associações de Comércio e Serviços (UACS) da região de Lisboa manifestou-se esta
segunda-feira otimista em relação às vendas de Natal, mas preocupada com o primeiro trimestre de
2023 devido ao previsível aumento da inflação.

"Este ano estamos com uma grande expetativa, estamos fora de pandemia, é um ano diferente, mas
também estamos preocupados porque as famílias já estão a sentir forte contração desde setembro no
seu poder de compra quando vão ao supermercado. O aumento dos preços está a ter um forte impacto
nos agregados familiares", disse à Lusa Carla Salsinha.

A presidente da direção da UACS lembrou um inquérito recente que dava conta de que as famílias estão
a pensar gastar menos nas compras de Natal.

"As famílias estão a pensar usar o subsídio para poupar para o que aí vem e a dedicação às compras de
Natal vai ser menor, fruto do receio do que aí vem. As pessoas estão receosas com as intervenções dos
economistas, dos comentadores sobre os próximos três/quatro meses com uma inflação elevada",
destacou.

Segundo Carla Salsinha, tirando os bens de primeira necessidade, as famílias vão reduzir em gastos
como vestuário e livros.

"Os comerciantes têm-nos dito que as pessoas continuam a comprar, mas procuram o mais barato.
Contudo, estamos com uma alta expetativa porque o Natal é o momento mais alto do comércio, mas
por outro lado é um pau de dois bicos...com estas perspetivas para 2023 vamos ver se o Natal não vai
ser a altura em que as famílias vão quebrar a tradição do consumo", referiu.
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Apesar disso, indicou Carla Salsinha, o comércio tem também fortes expectativas para o início do ano
devido à época dos saldos.

"Temos logo a seguir os saldos que são outra época em que as pessoas, no que diz respeito aos bens
de valor mais elevado e que não são de primeira necessidade, aproveitam para comprar. As primeiras
três semanas de janeiro são sempre de forte consumo porque as pessoas aproveitam os saldos",
contou.

Mas, para já, a presidente da UACS diz que as expectativas são altas, até porque esta segunda-feira vão
ser ligadas as luzes de Natal na cidade de Lisboa e inaugurado o tradicional pinheiro com 30 metros de
altura na Praça do Comércio.

Carla Salsinha contou que nos últimos anos as luzes de Natal da cidade eram ligadas em 24 de
novembro, mas este ano isso não aconteceu.

"É sempre o momento mais nobre para a cidade e mais importante para o comércio e muitos turistas
internos, os nossos portugueses que vivem fora de Lisboa vêm à cidade de propósito para ver as luzes
de Natal. São momentos de grande afluência à cidade, mas depois da recomendação do Governo, a
Câmara Municipal de Lisboa entendeu acender as luzes apenas agora e nós, comércio, apesar de ser um
custo para nós, compreendemos que estamos num momento atípico. Temos de dar o nosso
contributo", disse.

Quanto ao ano de 2023, Carla Salsinha diz que "será uma grande prova" pois o setor depende das
circunstâncias financeiras em que as famílias estão.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e a presidente da UACS vão marcar
presença esta segunda-feira junto da árvore de Natal no Terreiro do Paço para o arranque oficial das
iluminações de Natal na cidade de Lisboa.

Este ano, a Câmara Municipal de Lisboa optou por ligar as luzes mais tarde e reduzir o horário para
iluminações de Natal para poupar no consumo de energia.
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Dom Pedro: do sonho do turista italiano até ao melhor ano de
sempre
Com 52 anos de atividade, o grupo hoteleiro que nasceu da paixão pela Madeira de Pietro
Saviotti espera fechar 2022 como o seu melhor ano de receitas, graças ao Algarve e à
Madeira. Com quatro hotéis no Algarve, dois na Madeira e um em Lisboa, o Dom Pedro vai
apostar cada vez mais em conteúdos culturais que complementem a sua oferta.

 

Dos olhos apaixonados do turista italiano Pietro Saviotti sobre a baía do Machico, na Madeira, surgiu em
1968 a visão de um hotel na região que o seu filho viria a tornar no Dom Pedro. Cinquenta e dois anos
depois, o grupo hoteleiro Dom Pedro tem quatro unidades no Algarve, duas na Madeira e uma em Lisboa
(o icónico hotel nas Amoreiras).

Pedro Ribeiro, sales director, diz, em entrevista, que o grupo espera fechar 2022 como o melhor ano de
sempre em receitas devido aos "crescimentos muito interessantes" em destinos como o Algarve e a
Madeira, quando se compara com a atividade no ano que antecedeu a pandemia, 2019.

Para além de ser uma das principais referências hoteleiras em Portugal, o Dom Pedro Hotels foi pioneiro
no mercado do golfe, um segmento que tem procura transversal o ano inteiro e que é particularmente
forte no Algarve. Decidido a superar os desafios difíceis do próximo ano em termos operacionais e
comerciais, o Dom Pedro pretende apostar nos conteúdos culturais do grupo e reforçar o investimento
nas infraestruturas.

O Grupo Dom Pedro tem uma presença importante em vários pontos do território nacional, pelo
que possui uma perspetiva realista dos desafios que se colocam ao turismo em Portugal. Na
sua opinião quais são os desafios mais importantes?
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O Grupo Dom Pedro está presente nos principais destinos turísticos nacionais, Lisboa, Algarve e Madeira.
Igualmente em termos de mercados e segmentos é bastante transversal, tendo uma forte presença nos
segmentos de golfe, lazer e MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). Os desafios são
comuns aos vários destinos, apesar de alguns apresentarem especificidades.

 

Que especificidades são essas?

Manter a qualidade de serviço dos produtos turísticos existentes através da formação de novos
colaboradores para a indústria do turismo, da retenção dos mais qualificados e da captação de
colaboradores qualificados de outros destinos, sempre com o objetivo de aumentar o valor
acrescentado que o turismo retém para a economia nacional com aumentos da despesa média efetuada
por cada turista em Portugal.  Investir nas infraestruturas privadas bem como nas infraestruturas públicas
que proporcionem bem-estar ao turista e que os motivem a escolher Portugal. Apostar cada vez mais
em conteúdos culturais que sejam complementares à oferta existente. E também a melhoria das
ligações de Portugal aos mais variados mercados (aeroportos, linha de alta velocidade, ligações aéreas).

  

E quais os aspetos a melhorar?

Todos os pontos acima mencionados são importantes e devem ser constantemente melhorados e
aliados a um maior investimento na promoção de Portugal como destino turístico, mas igualmente como
destino para investimento privado ou de empresas.

 

Estes são também os desafios que o Grupo Dom Pedro enfrenta?

A parte da qualificação e melhoria dos recursos humanos é um desafio que todas as empresas
enfrentam e a Dom Pedro não é uma exceção. Igualmente a comunicação e a promoção da nossa
marca e produtos internacionalmente têm sido sempre um desafio. Temos mantido sempre uma forte
presença nos principais mercados emissores, desde os tradicionais até mercados mais emergentes
sendo essa presença bastante desafiante, pois competimos com os principais "players" mundiais do
setor.

 

Como estão as taxas de ocupação em 2022 face a 2021?

O ano de 2021 foi ainda muito marcado pela covid e foram pouco os meses em que conseguimos atingir
valores semelhantes a um ano normal. Desta forma os aumentos de 2022 a 2021 são muito
significativos.

 

Como espera fechar o ano de 2022?

2022 é um ano que poderá fechar como o nosso melhor ano de sempre de receitas. Talvez ainda não o
seja de uma forma transversal a todas as nossas unidades, mas em termos consolidados do grupo a
projeção atual é que assim será. Temos crescimentos muito interessantes até ao momento,
comparativamente com 2019, em destinos como o Algarve e a Madeira.

 

Que novidades vão apresentar para o final do ano/réveillon?

Vamos manter a nossa linha de termos Jantar de Réveillon nas nossas unidades do Algarve e Lisboa
onde iremos ter pacotes especiais para celebrar a entrada em 2023.

 

Como encara 2023?

Vai ser um ano com muitos desafios, quer em termos operacionais quer em termos comerciais. Os
aumentos dos custos de operação, aliados à dificuldade de contratação dos colaboradores necessários,
trarão problemas acrescidos às empresas nacionais na área de operação enquanto na área comercial a
inflação e a previsível crise económica poderão trazer retração nalguns mercados e segmentos. Apesar
disso, até ao momento, os indicadores estão positivos em termos de procura pelos vários mercados.
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De que forma a guerra na Ucrânia está a afetar o turismo na Europa? Na sua opinião, Portugal
está a ser beneficiado ou prejudicado com esta situação?

Afeta negativamente em termos económicos europeus, contribuindo para a inflação na maior parte dos
mercados emissores e levando ao aumento dos juros, mas, por outro lado, desvia alguns fluxos de
regiões mais orientais para Portugal.

 

Que opinião tem da ação do Estado na promoção de Portugal como destino turístico?

Temos uma opinião muito positiva da atual estrutura do Turismo de Portugal e das estruturas das
Associações Regionais de Promoção Turística em que estamos inseridos pela localização das nossas
unidades hoteleiras. De uma forma global, trata-se de estruturas com equipas muito bem preparadas
tecnicamente e com conhecimentos muito desenvolvidos da promoção turística de uma forma
transversal.

 

O que se poderia melhorar?

Na nossa opinião, o papel da marca Portugal devia ser mais vincado e ter mais disponibilidade financeira
para a comunicação desta marca. De qualquer forma, ações como as desenvolvidas no mercado
americano são muito positivas e contribuem significativamente para o aumento da notoriedade da marca
e para o aumento do desejo de visitar o destino. Sem dúvida que o Turismo de Portugal está de
parabéns com a estratégia desenvolvida.

 

Quais as nacionalidades que mais utilizam os vossos hotéis em Portugal?  Essa realidade é igual
para o Algarve, Lisboa e Madeira?

As realidades são muito distintas entre as várias regiões onde estamos presentes. Em Lisboa, temos tido
por mais de 10 anos a nacionalidade brasileira como número um, mas este ano devemos ter a
americana como número um ou muito próximo de atingir o primeiro lugar. No Algarve, o mercado inglês
mantém a tradicional presença com share acima de 50% das dormidas e na Madeira temos o mercado
francês como número um seguido do polaco e do mercado nacional.

 

Em 2016, adquiriram cinco campos de golfe. Que peso tem este género de turismo na taxa de
ocupação dos hotéis Dom Pedro, especialmente fora da época alta?

O segmento de golfe é muito importante para o destino Algarve.  O Algarve tem vindo a tornar-se no
mais prestigiado destino de golfe da Europa ao longo dos últimos anos e isso faz com que a procura,
quer europeia quer de fora da Europa, tenha vindo a aumentar consistentemente.

Vilamoura é hoje em dia considerado o destino de maior procura europeu para os grandes operadores
ingleses e do Norte da Europa, sendo já um destino de forte implantação em termos mundiais. As
sinergias provocadas pela aquisição dos campos de golfe de Vilamoura foram excelentes e têm trazido
crescimento a ambas as unidades de negócio do grupo. O golfe é um segmento com procura transversal
todo o ano. Com exceção aos meses de julho e agosto, nos restantes meses o golfe é o nosso principal
segmento em Vilamoura em conjunto com o turismo de grupos de empresas ou associações.

De Ronaldo a Bill Clinton: o hotel das celebridades

Em 1998, o grupo abriu o primeiro hotel em Lisboa, o Dom Pedro Lisboa, que foi a primeira unidade de 5
estrelas da empresa. Cristiano Ronaldo já  foi hóspede várias vezes. O DomPedro Lisboa foi a escolha de
Bill Clinton que por duas vezes ficou na Suite Presidencial, a primeira como Presidente dos Estados
Unidos. Aliás, nessa ocasião, o icónico hotel foi "transformado" em White House in Lisbon e os
funcionários atendiam as chamadas telefónicas assim:"White House in Lisbon, how may I help you?".
Este ano já passaram pelo DomPedro Lisboa as atrizes brasileiras  Bety Faria e Cláudia Vieira, os
cantores Ney Matogrosso e Toquinho e o ator Alexandre Borges. No passado foram muitas as
celebridades, do ex-internacional português Luis Figo ao antigo primeiro-ministro italiano Sílvio Berlusconi.

(Link)
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Best New Year's Eve Destinations in Europe
Are you tired of seeing the same faces on New Year's Eve? Do you want to see new
landscapes, new environments, to meet new people?

Are you tired of seeing the same faces on New Year's Eve? Do you want to see new landscapes, new
environments, to meet new people? Discover the best destinations to celebrate the New Year in
Europe. Marvel at the most beautiful fireworks in Europe, party in the most beautiful squares in Europe,
dance and sing to the rhythm of the events and concerts organized for the New Year. Count down to
the new year in a new language by staying in Funchal, Dubrovnik, Tenerife, Rome,… your best
destinations for New Year's Eve in Europe.

 

Book your flights and your accommodation as well as your tours and activities to live unique New Year’s
Eve experiences in Europe.

1. Madeira Islands
Portugal

 

Experience a refined, natural, elegant, tropical New Year on the most beautiful and sunniest of Europe's
islands. Chic and gastronomic but also nature and sporty, Madeira has been your favourite destination
for a New Year in Europe for 5 years.
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Like Marbella, Biarritz, Cannes, Madeira is one of the galactic stars of upscale tourism in Europe. In recent
years, it has also attracted travellers looking for outdoor sport, hiking in nature, birdwatching, in search of
the most beautiful waterfalls, best instagramable spots and kilometer-long beaches of golden sand (Porto
Santo ).

 

Whether you are an influencer or a hiker, the unmissable event is the evening of December 31 in the bay
of Funchal. The largest fireworks display in Europe, at 360 degrees, awaits you for unforgettable
memories.

 

For a meal in a prestigious and affordable place, book at Restaurant Villa Cipriani in Funchal. Have you
gone overboard with Madeira Wine and Madeira Rum? Treat yourself to a lazy afternoon on Calheta
beach on New Year's Day.

 

Are you an early riser? Climb to the top of Madeira's peak and watch the sunrise from Pico do Arieiro.
Many flights connect the largest cities in America and the United Kingdom to Madeira, for a New Year that
is both cosmopolitan and elegant, but also traditional, exotic and folkloric.

 

Book your flights to Funchal, your accommodation and your tours and activities in Madeira such as a
"Funchal Yacht Tour with Dolphin and Whale Watching". 

 

 How to get there: Book your flights to Funchal Airport.

 

 Where to stay: "Reid's Belmond" where Churchill stayed.
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2. Marbella
Spain

 

For a sparkling, festive and sunny New Year, Marbella is the best choice ; it has one of the largest
concentrations of designer boutiques, haute-couture boutiques, Michelin-starred restaurants, 5-star
hotels, an ultra-trendy Marina and a beach awarded as the most beautiful beach in Spain, ... so many
good reasons to celebrate the New Year in Marbella.

 

Film stars but also artisticocratic and royal families have made Marbella their pied-à-terre for holidays
combining relaxation, sun, outdoor sport, shopping, parties and  beach.

 

The finest hotels in Marbella offer New Year's Eve parties including meals and dancing. You can also
enjoy New Year's Eve party in Marbella night clubs.

 

Why celebrate New Year’ Eves in Marbella? Because there is nothing nicer than waking up on a New
Year's sunny day near the sea, lying on a deckchair, enjoying a massage or a hammam for a detox after
party.

 

Book your flights to Malaga Airport (35 min by car), your transfer, accommodation and tours and
activities in Andalusia such as a "Marbella: Guided Wine & Tapas Tour". 

 

 How to get there: Book your flights to Malaga Airport (35 min by car / taxi / uber). 

 

 Where to stay: "Marbella Club Hotel - Golf Resort & Spa" a luxurious beachfront hotel set between
Marbella and Puerto Banus.
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3. London
England

 

Magical at Christmas, London is also an iconic destination for the New Year. What could be more
emblematic than to count down to the New Year at the foot of Big Ben, in front of a fireworks display
fired from the Thames?

 

During the day you will not fail to board the London Eye or take a cruise on the Thames. How about a
"Beatles Magical Mystery Bus Tour" or climbing on the roof of the O2 Arena? Live unforgettable New
Year experiences in London.

The most beautiful parties are held outdoors to admire the fireworks as the Party at the Southbank
Center or at "The Rooftop" for breathtaking views of London.

 

 How to get there: Book your flights to London.

 

 Where to stay: "Corinthia London" for the best views of the fireworks display.
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4. Lisbon
Portugal

 

Two good reasons to go to Lisbon to celebrate the New Year: the sun & the warmth of the Portuguese
people.

 

Lisbon is one of the most beautiful capitals in Europe, ok to be honest it is THE most beautiful. With its
emblematic bridge (the same as in San Francisco) it looks like the Capital of California in Europe. Young
entrepreneurs, finance, tech, but also foodies, happy revelers and even families love Lisbon.

 

After an unforgettable evening in the bars of Bairro Alto, in the bars of Cais do Sodré or the Nightclubs of
the Portuguese capital, you can have brunch at the 4 or 5 star hotel or in your tourist apartment in the
heart of the historic district where you will stay to recover strength and discover the city of 7 valleys.

 

For who? You don't like to plan your New Years 11 months in advance and want to jump on the next
plane without having to book a table, a nightclub entrance or  a restaurant? Lisbon is for you. Do you
want to celebrate a New Year with your family, with your feet in the water? Book your stay in Cascais /
Estoril, the seaside destination located near Lisbon. Travelling as a couple? Book your stay in Sintra and
discover the most beautiful castles and palaces in Portugal.

 

Book your flights for Lisbon as well as your accommodation in Lisbon and your tours and activities in
Lisbon such as a "Lisbon Susnet City Sailboat tour with drinks". 

 

 How to get there: Book your flights to Lisbon.
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 Where to stay: "Portugal Boutique Hotel". Stay in the heart of Lisbon.

 

 

5. Tbilisi
Georgia

 

Celebrate the New Year in Tbilisi (Georgia), one of the trendiest capitals in Europe and certainly one of
the most cosmopolitan. Tbilisi will surprise you with its unique tourist and cultural offer, its buildings with
incredible architecture that sometimes seems to come out of a tale of a thousand and one nights.
Favourite destination for foodies, wine lovers, instagramers, Tbilisi also attracts those who want to think
outside the box and discover one of the most multicultural cities in Europe.

 

Sublimely decorated for the New Year celebrations, Tbilisi extends the Christmas spirit until mid-
January. Many public concerts are organized to celebrate the New Year and if you have left  your
evening dress at home you will be spoiled for choice in the shops of the shopping streets of Tbilisi. Need a
final argument? Treat yourself to a stay in a 5-star hotel in Tbilisi for the price of a 3-star in Berlin and
indulge yourself with extras in restaurants, nightclubs, beauty parlour in Europe's most sparkling city.

Want to dance? Several evenings are organized either in hotels in Tbilisi or in night clubs with DJ-Sets.

 

Are you travelling with your family or with your partner? Do not miss to visit the Christmas market of
Tbilisi classified among the most beautiful in Europe as well as its Christmas tree also classified among the
most beautiful Christmas trees in Europe!

 

 How to get there: Book your flights to Tbilisi.

 

 Where to stay: "IOTA Hotel Tbilisi" located in Tbilisi, 300 m from Freedom Square.
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6. Prague
Czech Republic

 

One of the most romantic cities in Europe awaits you for a New Year "à la carte". Whether you are a fan
of elegant parties, with prom, gala dress or a fan of Pub Crawling, Prague at New Year's Eve has
something for everyone. The Czech Capital is probably one of the cheapest capitals for a new year in
Europe and the Czech Republic is known for its rather inexpensive beers including Pilsner, one of the
most famous beer brands in the world. But tradition says that champagne is THE drink to have  at
midnight .

 

Prague celebrates the New Year with numerous festivities, outdoor concerts, fireworks, and many private
parties in the restaurants, nightclubs and bars of the capital. As New Year’s Eve in Prague is so popular it
is recommended to book your accommodation in Prague in advance as well as your tours and activities
such as a "Prague Pub Crawl".

 

The nightclubs are really packed in the New Year so we recommend either to book well in advance or to
favour the pub crawls, private parties in bars and restaurants. Plan warm clothes in addition to your party
outfit. As you risk forgetting your jacket somewhere, take a warm old coat  with you.

 

Are you in Prague as a couple? Treat yourself to a New Year's Eve dinner with a cruise on the river,
nothing more romantic for New Year's in Prague. Themed cruises such as the New Year's Eve Jazz Cruise
or the New Year's Eve on a party boat are musts for an unforgettable New Year in Prague.
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Book your flights to Prague, your accommodation in Prague and your tours and activities in Prague such
as a "Prague Pub Crawl".

 

 How to get there: Book your flights to Prague. 

 

 Where to stay: "Orea Hotel Angelo Praha" well known for its culinary offering and the stylish Jazz Bar.

 

 

7. Ibiza
Spain

 

For a festive New Year Ibiza is the best choice. Known for its evenings bringing together the best DJs, the
best dancers, the biggest shows in Europe, Ibiza also means lazing around, beaches, outdoor sports,
nautical activities, seaside restaurants… The perfect mix between fiesta and idleness. Celebrate the New
Year at the Paccha, at the Amnesia, or in the conceptual "Ushuaia Beach Hotel" a hotel-Nightclub that
offers non-stop parties, from the balcony of your room.

 

Book your flights to Ibiza, your accommodation at the best price and your tours and activities in Ibiza
such as a "Day trip from Ibiza to Formentera" or an "Hot Air Balloon Ride over Ibiza". 

 

 How to get there: Book your flights to Ibiza.

 

 Where to stay: "Can Vistabella Boutique Resort" for a bohemian chic nature retreat.
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8. Sao Miguel
Azores

 

You spend most of your time in the underground,  buses,  open spaces, closed offices, meeting rooms,
shopping centers and you want wide open spaces and nature? Celebrate New Year's Eve in The Azores.

 

Every year a fireworks display is fired from Ponta Delgada, the capital of the Azores on the main island
of Sao Miguel, many festivities are organized such as public concerts and you can prolong the party in the
bars and restaurants of Ponta Delgada.

 

A light meal, based on fish would be perfect if you want to dance until the end of the night… But what
about the  traditional "Bolo Rei" a cake filled with almonds and ten coloured candied fruits ?

 

The Azores are also a well-being destination. After a party washed down with Gin des Azores and Vinho
Verde, treat yourself to a detox in your wellness hotel or in the many natural thermal spots of the Azores
such as "Furnas Boutique Hotel".

 

During your stay do not miss to visit Sete Cidades, considered to have the most beautiful landscape in
Europe.

 

Really need to recover from a drunken night? Visit the two Azores tea factories and cut down on this old
migraine with natural means.
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Book your flights to the Azores (Ponta Delgada Airport), your accommodation as well as your activities
and tours  such as a "Azores Whale Watching Boat Tour".

 

Want to get away from the crowds? Visit Flores and Corvo, the least populated islands of the Azores.

 

 How to get there: Book your flights to Ponta Delgada. 

 

 Where to stay: "Furnas Boutique Hotel - Thermal Spa" located in Furnas, the largest concentration of
thermal waters in Europe.

 

9. Edinburgh
Scotland

 

Edinburgh is a must-see destination for the holiday season. Its Christmas Market is ranked among the
Best Christmas Markets in the United Kingdom and New Year’s Eve in Edinburgh is truly one of the best
in Europe.

 

This event is so important to the Scots that it bears a name "Hogmanay". A true institution, the New
Year is celebrated from December 31 to January 3 with gigantic parties, open-air concerts that bring
together local and international artists such as Basement Jacks. An XXL fireworks display is fired at
midnight followed by festivities until the early hours in the streets and parks of Edinburgh.

 

One of the national customs during the Hogmanay is "first-footing". It is about being the first to walk
through your best friend's door or your favourite neighbour. If you are the first to walk through their
door, don't forget to bring a gift such as whiskey,  shortbread  biscuits (butter cookie) or even salt. This
will bring good luck to both of you. 

76/78

https://www.europeanbestdestinations.com/flights/
https://hotel.ebdestinations.com/searchresults.en.html?region=3343&aid=808942&label=newyear
https://www.getyourguide.com/s/?partner_id=MDOIAQ1&q=Azores
https://www.europeanbestdestinations.com/flights/
https://hotel.ebdestinations.com/hotel/pt/furnas-spa.en.html?aid=808942&label=newyear
https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/edinburgh/
https://www.europeanbestdestinations.com/christmas-markets/edinburgh/
https://www.europeanbestdestinations.com/christmas-markets/christmas-in-the-united-kingdom/


 

The Hogmanay in Edinburgh, the capital of Scotland, is probably one of the biggest parties in Europe.

 

Book your flights to Edinburgh, accommodation and tours and activities in Edinburgh such as a
"Edinburgh: Loch Ness, Glencoe & the Scottish Highlands Tour".

 

 How to get there: Book your flights to Edinburgh.

 

 Where to stay: "Point A Hotel Edinburgh Haymarket" situated in the best rated area in Edinburgh.

 

10. Porto 
Portugal

 

For a festive and friendly New Year, Porto is the destination to put at the top of your travel wishlist. The
countdown in front of the city hall of Porto followed by concerts and parties in the bars, restaurants,
nightclubs of Porto is a unique experience to live at least once in your life.

 

Portugal is renowned as one of the safest countries in Europe, with the lowest crime rate alongside
Switzerland. Festive, friendly and safe end-of-year celebrations await you in this city which has become
the tourist capital of Portugal.

 

For a New Year at the heart of the festivities book your accommodation at the InterContinental Palacio
das Cardosas, for a New Year wellness & gastronomy book your accommadation at The Yeatman, for a
romantic New Year at a more democratic price book your accommodation at Porto Moments.
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Book your flights, accommodation and your tours and activities in Porto such as a "Porto: River Douro 6
Bridges Cruise".

 

 How to get there: Book your flights to Porto.

 

 Where to stay: “InterContinental Palacio das Cardosas” located in the real heart of Porto. “Porto
Moments” for a romantic stay.

(Link)
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