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FESTAS A SORRIR AO TURISMO
Natal e Ano Novo estão à porta e as unidades hoteleiras têm motivos para celebrar
também
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Europa precisa de reduzir a sua dependência externa
Comissária Elisa Ferreira está contra a reprodução de modelos antigos, como o recuo na
estratégia energética
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Americanos podem dar a Portugal ano recorde na hotelaria, que
espera investimento de mil milhões
Até setembro o investimento hoteleiro no país ascendeu aos 300 milhões de euros.
Compra do portefólio da ECS pelos norte-americanos da DK Partners pode somar mais
600 milhões de euros às contas. Estados Unidos, Espanha e Reino Unido são os principais
investidores internacionais.

A incerteza da conjuntura económica mundial e a subida a pique da inflação nos últimos meses não
arrefeceram o interesse dos players internacionais que querem comprar em Portugal. A pouco mais de
duas semanas de fechar o ano, a expectativa das consultoras é que seja atingido em 2022 um novo
recorde no investimento imobiliário hoteleiro no país, no valor de mil milhões de euros - quase duplicando
os 552 milhões de euros registados em 2019. Até ao terceiro trimestre, o volume de investimento na
hotelaria ascendeu aos 300 milhões de euros, de acordo com os dados da CBRE avançados ao Dinheiro
Vivo. A Worx adianta que o investimento imobiliário comercial em Portugal, no mesmo período, excedeu
o volume de 1660 milhões de euros, representando um crescimento homólogo de 35%. Este foi
principalmente de origem estrangeira (77%), com destaque para a capital norte-americana. O setor
hoteleiro concentrou a terceira maior fatia da alocação de capital. Na lista de transações, destacam-se a
aquisição do Pestana Blue Alvor pela Azora, por 80 milhões de euros, e ainda a venda do The Lodge
Hotel à Azora Capital no valor de 50 milhões de euros. Mas as contas finais estão ainda dependentes da
operação ligada ao Projeto Crow. A aquisição dos ativos da ECS Capital pela DK Partners pode trazer um
recorde ao país neste ano. O negócio, que se estima avaliado em 850 milhões de euros, deverá ser
fechado nas próximas semanas colocando nas mãos do fundo norte-americano 20 ativos do portefólio
da empresa portuguesa de private equity, que integram o grupo NAU. Mas o investimento total não é
integralmente alocado no turismo, existindo a transação de outros ativos além dos hotéis. As contas da
CBRE indicam que, deste cheque, uma fatia de 550 a 600 milhões de euros diz respeito à componente
turística e a ativos existentes. Perto de 200 milhões de euros serão para projetos turísticos em
desenvolvimento e 100 milhões de euros correspondem a ativos de outras asset classes. "Este deverá
ser um ano marcante, caso a aquisição do Project Crow se concretize. Esta compra marcará a
institucionalização do setor, o que deverá ter um impacto importante nos volumes de investimento dos
próximos anos e na forma como outros investidores olham para o nosso país. Em termos operacionais,
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foi também um ano único, provavelmente o melhor de sempre para muitos hoteleiros (se não em
EBITDA, pelo menos em receitas)", refere Duarte Morais Santos, diretor da área de hotelaria da CBRE
Portugal. Norte-americanos de olho no país O mercado nacional continua a pesar na lista de investidores
cá dentro, mas de fora são os espanhóis e os norte-americanos que mais se destacam. "O mercado
ibérico tem sido um ávido comprador em território nacional, com um significativo número de operações
a serem fechadas com investidores portugueses e espanhóis", aponta Gonçalo Garcia, head of
hospitality da Cushman & Wakefield. Mas do outro lado do Atlântico a cobiça por terras lusas está a
ganhar músculo. A verdade é que Portugal é cada vez mais apetecível para os Estados Unidos que, neste
ano, bateram um recorde visitas ao país, totalizando 1,1 milhões de turistas até setembro. Com um
peso de 10% no turismo em Portugal, e responsável por 2,6 milhões de dormidas até ao terceiro
trimestre, os norte-americanos querem fazer mais do que passear sob o sol português e estão a abrir as
carteiras ao investimento. "Muitos private equities são originários dos Estados Unidos. Do ponto de vista
do investimento, tem sido historicamente um mercado importante. Do ponto de vista da operação, é
uma nacionalidade que tem vindo a ganhar cada vez mais peso em Portugal, sobretudo em alguma
regiões em particular, como Lisboa e Cascais. Na compra de casa também é um mercado com interesse
crescente", justifica o responsável da CBRE Portugal. A Worx detalha que o mercado norte-americano
ocupava, em 2021, a quarta posição na lista de principais investidores no país mas que este cenário
mudou neste ano, tendo este mercado ultrapassado os Países Baixos e França atingido o segundo lugar
do pódio. "A desvalorização do euro face ao dólar permitiu tornar mais atrativa a compra de ativos no
espaço europeu e, claro está, os fundamentais que o mercado português oferece são fortes, pelo que a
alocação de capitais em imobiliário turístico enquanto produto de investimento tornou-se bastante
vantajosa para quem detinha dólares", enquadra Silvia Dragomir, head of research for real estate &
sustainability da Worx. A responsável adianta que a liderar a procura por produto de investimento
turístico nas principais zonas de Portugal está o mercado do Reino Unido, com uma quota de 23%.
Seguem-se os norte-americanos (11%) e os polacos (8%), de acordo com os dados do Sistema de
Informação Residencial (SIR) da Confidencial Imobiliário (CI). Novas aberturas a caminho A praça
hoteleira do país continua a crescer, numa tentativa de recuperar os anos perdidos da pandemia, altura
em que os projetos ficaram em stand-by. Depois do interregno de dois anos, as obras ganharam fôlego
e neste ano abriram portas 55 hotéis com uma oferta de mais três mil quartos. De acordo com o
levantamento do Worx, Lisboa e Porto foram as regiões que atraíram a maior fatia do investimento,
representando 30% e 28%, respetivamente. Fora das grandes cidades, destacam-se a abertura do AP
Cabanas Beach & Nature, em Tavira, com 182 quartos, o Pestana Douro Riverside, em Gondomar, com
165 quartos, e o W Algarve, em Albufeira, que soma 134 quartos e 83 apartamentos. Numa análise ao
mapa nacional, o Algarve continua a liderar com uma maior oferta de investimentos composta por
unidades hoteleiras de grande dimensão e em localizações atrativas. "No que ao Alentejo diz respeito, a
região tem vindo a conseguir aumentar a sua brand awareness internacional, com projetos como os
previstos para a Comporta, Costa Terra e Herdade do Pinheirinho. Esses serão projetos que se
perspetiva que venham a ter um posicionamento superior no mercado, atraindo marcas que se
destacam no contexto do luxo a nível internacional", elucida Karina Simões. A head of hotel advisory da
JLL Portugal destaca ainda a região do Douro, com um perfil de investidor peculiar. "Sabemos que as
principais marcas de luxo estão em negociações em diversas frentes para colocarem uma bandeira nesta
localização, mas ainda nada fechado totalmente. É um produto mais direcionado para hotéis boutique e
daí ter um perfil distinto de investidor", acrescenta, sublinhando que a falta de oferta tem sido também
um dos principais entraves ao negócio. "Um dos maiores desafios neste ano, e que se perspetiva que
venha a prolongar-se pelo próximo, é a falta de produto no mercado. E quando falamos de produto, é
produto procurado pelos principais players, em boas localizações, com bons tenants, yields interessantes
ou com potencial de reposicionamento", enumera. Exemplo é a capital portuguesa, que lidera a lista dos
desejos dos investidores, mas a pouca oferta tem sido um constrangimento. "Há um apetite enorme por
Lisboa, mas é difícil encontrar produto a preços de mercado. Não há uma conversa em que não nos
perguntem por este destino em primeiro lugar", realça o porta-voz da CBRE. Investimento de 260
milhões em 2023 As perspetivas para os próximos meses fazem-se com algum otimismo. A Cushman &
Wakefield perspetiva que em 2023 o volume de investimento correspondente às operações em curso se
situe entre os 230 e os 260 milhões de euros. Em pipeline estão ainda 70 hotéis sendo que apenas cerca
de metade está atualmente em construção. Gonçalo Garcia estima a manutenção do nível de preços dos
produtos e serviços e explica que o cenário entre a oferta e a procura está desalinhado. "Estamos a viver
um momento de ajuste no mercado de investimento sobretudo porque compradores e vendedores
provêm de bases distintas. Enquanto os proprietários (potenciais vendedores) vêm de uma realidade
operativa positiva e sem pressão ou necessidade de liquidez de curto prazo, os compradores são
sobretudo motivados pela rentabilização do capital e pelo custo da dívida. Estas duas realidades
divergem no contexto atual, fazendo com que haja um afastamento ao nível dos preços", sustenta o

6/53



head of hospitality da consultora. Já Karina Simões, da JLL, acredita que o elevado interesse dos
investidores face à escassez de oferta poderá originar um aumento dos preços em "cerca de 250 pontos
base".
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Burocracia trava investimento dos emigrantes em Portugal
Demasiado tempo para aprovar projetos e falta de informação foram os principais
problemas identificados pelos empresários da diáspora que se reuniram em Fátima
durante dois dias. Deixaram o aviso de que estes obstáculos podem desviar "milhões" do
país.

Demasiado tempo para aprovar projetos e falta de informação foram os principais problemas
identificados pelos empresários da diáspora que se reuniram em Fátima durante dois dias. Deixaram o
aviso de que estes obstáculos podem desviar "milhões" do país.

A burocracia foi o principal entrave apontado por emigrantes e lusodescendentes que investiram em
Portugal, durante os Encontros do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID),
que decorreu de 15 a 17 de dezembro, em Fátima. Com uma forte ligação ao país, onde criaram
negócios nos seus territórios de origem ou dos pais, identificaram como principais problemas o tempo de
aprovação dos projetos e a falta de informação. Obstáculos que a ministra da Coesão Territorial, Ana
Abrunhosa, terá em consideração, já que, na sessão de abertura, pediu para que se identifique onde é
possível "fazer melhor".

Emigrante nos EUA há 25 anos, onde tem várias empresas nos arredores de Nova Iorque, Isulino Marçal
abriu um hotel de cinco estrelas, numa área com 30 hectares, em Chaves, com apoio do Portugal 2020.
Mas até abrir as portas teve de esperar três anos e meio, porque o primeiro projeto foi rejeitado. "Foi
muito stressante. Nos EUA, estamos habituados a que as coisas corram muito rápido", explicou. "Falta
um departamento ou um escritório em Portugal que esclareça o que é possível fazer."

"Se se passa essa palavra negativa lá para fora, é mais difícil atrair investimento", avisou Isulino Marçal,
que escolheu o interior para abrir a unidade hoteleira Pedra Pura. O emigrante disse conhecer outros
empresários norte-americanos e de países nórdicos que "têm muitos milhões" para criar negócios "em
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grande escala" em Portugal, mas teme que a burocracia seja um obstáculo.

Mente aberta

Tim Vieira, da BraveGeneration, confirmou que há muitas pessoas que pretendem investir em Portugal e
que desistem devido à burocracia. "Há muitas oportunidades. Vemos, queremos avançar, criar riqueza,
pagar salários e impostos e, às vezes, é um bocadinho difícil", afirmou o empresário, filho de emigrantes
nos EUA, a quem coube proferir o "discurso de inspiração" do painel "Ideias e negócios: apresentação de
novos investimentos da diáspora".

"Portugal merece ter uma visão e pessoas a fazer acontecer. Se não fizermos isso, o dinheiro pode ir
para qualquer lugar do Mundo", sublinhou Tim Vieira. Aos investidores, aconselhou "mente aberta". "A
cultura é diferente, as velocidades são diferentes, mas não podem aceitar tudo", sublinhou. "Sejam
positivos e fujam dos que não são. Sejam realistas, sejam duros e sejam gratos pelo que funciona, pelo
que é bom, pela segurança e pela hospitalidade."

Neste painel, 20 investidores da diáspora apresentaram os negócios criados em Portugal a uma "banca
de interessados", constituída por empresários emigrantes ou lusodescendentes com carreiras
consolidadas. Carolina Rendeiro, luso-americana, da Connect2Global, detentora de sete startups, foi uma
das que manifestaram interesse em apoiar um investimento na vila da Murtosa, Aveiro, com a qual a
norte-americana tem laços familiares. Mais concretamente, o alojamento local See U in Torreira,
apresentado por Idalete Dias, sul-africana, lusodescendente.

Interior é "território de oportunidades"

No segundo dia da iniciativa, num debate que juntou representantes das cinco Comissões de
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e empreendedores, houve consenso em torno da
ideia de que o Interior é "um território de oportunidades". Há, no entanto, que incorporar valor e
inovação aos produtos endógenos, sem esquecer as tecnologias e o alargamento da rede de larga,
apontado como"fundamental" para estes territórios.

"Mais importante do que ter boas vias rodoviárias, é criar em cada cidade, vila ou aldeia condições de
conectividade para empresas e pessoas desenvolveram as suas atividades", defendeu Jorge Brandão,
em representação da CCDRC, considerando este um fator "fundamental" para atrair pessoas e
investidores ao interior.

Foi esse o caso de Hugo Neves, que depois de vários anos a viver no estrangeiro, regressou a Mirandela
onde fundou a Enline, empresa especializada em software para sistemas de energia, que emprega 40
pessoas em Portugal, Alemanha, Brasil e Peru. "Faz-se um enorme drama do interior, quando estamos a
menos de 150 quilómetros da costa e podemos interagir com o Mundo inteiro", salientou.

Também Hugo Nobre, formado em marketing na Universidade da Beira Interior, olha para estes
territórios não como "uma fatalidade", mas como "uma oportunidade de trabalhar para o Mundo e de
capacitar" as regiões, dando como exemplo a sua própria empresa, a WD Retail, que, a partir da Covilhã,
produz soluções tecnológicas para Espanha e países nórdicos. "Interior já não é sinónimo de viver atrás
das pedras. É também conhecimento e produtos únicos", reforçou Rodolfo Queirós, presidente da
Comissão Vitivinícola da Beira Interior.

Fazer queijo virtualmente

Unir a inovação e a tecnologia a produtos tradicionais constitui, no entender de Joaquim Lé de Matos,
presidente da Cooperativa de Produtores de Queijo Serra da Estrela, um caminho "obrigatório" para
estes territórios. O dirigente deu como exemplo o projeto de realidade virtual que está a ser
desenvolvido com este queijo e que permitirá ao visitante sentir os cheiros, os sons e o sabor associado
ao produto, através de óculos de 3D, com o participante a poder também "por a mão na massa" e a
fazer o seu próprio queijo. Ainda em fase de projeto, o Abrigo Queijo da Serra da Estrela será criado em
Gouveia e representará um investimento na "ordem dos 800 mil euros".
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Famílias gastam poupanças para aguentar crise neste e no
próximo ano
Banco de Portugal. Poupança esvai-se até mínimos em 2023, o valor mais baixo desde
que Portugal aderiu à zona euro. Para muitos, só assim dá para responder, e mal, ao
aumento da inflação, dos juros, do custo de vida.

A maioria das famílias portuguesas só vai conseguir resistir à grave crise inflacionista e energética e ter
dinheiro para fazer compras, boa parte delas de bens essenciais, porque irá recorrer como nunca às
poupanças, diz o Banco de Portugal, no novo boletim económico.

Depois de ter atingiu um máximo histórico superior a 19% do rendimento disponível no início da
pandemia, as famílias já estão a esvaziar o dinheiro que amealharam nesses tempos de maior clausura.

E vão continuar a rapar o fundo do cofre. Em 2023, esse rácio de aforro dos particulares colapsa para
apenas 3,9%, diz o banco central governado por Mário Centeno.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) define como taxa de poupança famílias "a parte do rendimento
disponível que não é utilizado em consumo final, sendo calculada através do rácio entre a poupança bruta
e o rendimento disponível (incluindo um ajustamento pela variação da participação líquida das famílias
nos fundos de pensões)".

Durante a pandemia, as famílias, principalmente as que conseguiram manter o emprego e o salário
conseguiram reforçar os níveis de poupança de forma significativa num quadro de confinamento e de
fortes limitações ao consumo (viagens, turismo, idas a restaurantes, a eventos culturais, etc.) o que,
naturalmente, permitiu reduzir a fundo a despesa em consumo.

Como referido, foi nessa altura, em plena pandemia, que a taxa de poupança dos portugueses atingiu o
valor mais alto da História recente no segundo trimestre de 2020, 19,3% do rendimento disponível real
(já descontando o efeito da inflação), o correspondente a 6,6 mil milhões de euros no pé-de-meia dos
lares nacionais.
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O valor apurado diz respeito apenas à parte da poupança financeira, como depósitos e títulos de aforro,
registada nesse trimestre, diz o BdP. Outras formas de reserva, como investimento em imobiliário, não
são consideradas.

No confinamento do início de 2021, o segundo mais austero da pandemia, estava o país a enfrentar uma
vaga enorme de internamentos e de mortes por covid, a taxa de poupança atingiria o segundo valor
mais alto das séries oficiais que remontam a 1999, quando Portugal aderiu à zona euro.

Nesse primeiro trimestre do ano passado, o peso da poupança no rendimento disponível real fixou-se
nuns impressionantes 14%, quase cinco mil milhões de euros nesses trees meses..

Findos esses tempos totalmente atípicos, os confinamentos acabaram e as pessoas retomaram muitos
dos hábitos de consumo e mobilidade, o que contribuiu para a normalização do rácio.

Problema: no final de 2021, começou-se a desenhar no horizonte uma nova e grave crise. Foi o
regresso da inflação que, poucos meses depois, com o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, se
transformou numa violenta crise inflacionista, energética, afetando seriamente áreas vitais da economia,
como a alimentação, cujo custo disparou, colocando muitas famílias, sobretudo as mais pobres, no fio
da navalha (como escreveu o Dinheiro Vivo, este último sábado).

Os números oficiais do INE dizem que o peso da poupança familiar já está nos 3,9% (segundo trimestre
de 2023) e pelas contas do Banco de Portugal deverá cair ainda mais no terceiro e no último trimestre
deste ano. Em 2023, a média anual do rácio de poupança deverá ficar colada a esse mínimo de 3,9%.

Recorde-se que em cima da inflação, os portugueses já estão a enfrentar o embate violento da subida
das taxas de juro, sobretudo os mais endividados.

No novo estudo, o BdP explica o consumo das famílias já está a corroer as poupanças e que esse efeito
vai causar impacto algures em 2023, quando muitos lares se depararem com o mealheiro quase vazio.
Isso empurrará a economia portuguesa, altamente dependente do consumo interno, para um
crescimento novamente frágil.

Diz que "em 2023, o aumento muito reduzido do consumo privado está associado à menor almofada
financeira das famílias, ao aumento do serviço da dívida [juros] e à baixa confiança dos consumidores".

Ainda assim, Centeno espera que os portugueses ainda possam recorrer ao que resta no fundo do cofre:
"a redução adicional da taxa de poupança contribui para conter a desaceleração do consumo privado" no
ano que vem.

O BdP refere que "o rendimento disponível nominal desacelera em 2023 - refletindo a estabilização do
emprego e o desaparecimento das medidas temporárias de apoio, a par do aumento do serviço da
dívida - e o seu poder de compra volta a estagnar dada a inflação ainda elevada".

E que "o impacto do aumento das taxas de juro e da inflação sobre a situação financeira das famílias
deverá ser mais marcado para os agregados endividados de menor rendimento", acrescenta.

No que se refere aos juros, Mário Centeno disse na conferência de imprensa de apresentação do boletim
económico que os portugueses vão ter de pagar bem aos bancos a subida fortíssima das taxas de juro
do crédito, que poderão fazer com que muitas prestações bancárias mensais aumentem várias centenas
de euros nos próximos meses.

Já os juros a receber dos depósitos vão continuar baixos e vagarosos nas subidas, alertou o
governador.

"Em 2023, os efeitos do aumento das taxas de juro sobre o serviço da dívida são maiores, refletindo as
subidas observadas ao longo de 2022 e esperadas em 2023, mas a subida das taxas dos depósitos é
muito inferior à dos empréstimos, pelo que o seu impacto nos juros recebidos é modesto e inferior, em
média, ao do serviço de dívida em todos os quintis de rendimento das famílias", constatou.
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António Costa quer que jovens se possam realizar plenamente
em Portugal
'Num vencimento de 1.000 euros, os jovens poupam em IRS 89 euros por mês, afirmou o
primeiro-ministro no encerramento do congresso da JS.

O secretário-geral do PS, António Costa, sublinhou este domingo, em Braga, a aposta do Governo em
políticas para que os jovens se possam realizar plenamente em Portugal, para evitar a fuga de capital
humano. No encerramento do XXIII Congresso da Juventude Socialista (PS), António Costa sublinhou
que as novas gerações têm um nível de qualificação como o país "nunca teve até hoje" e que Portugal
não pode perder esse capital humano. "Não podemos perder estes recursos humanos, porque o maior
recurso para o nosso desenvolvimento é mesmo este capital humano que vocês [jovens] são e que nós
temos de criar as condições para que se possa realizar plenamente aqui, entre nós, em Portugal", referiu.
Leia Também Para Costa, o trajeto tem de assentar, desde logo, na continuação da aposta nas
qualificações, com o combate ao abandono escolar precoce e a democratização do acesso ao ensino
superior. Neste capítulo, aludiu ao "maior investimento de sempre" no alojamento estudantil, que vai
permitir o aumento de 15.073 para 26.868 camas até ao final da presente legislatura. Falou também no
investimento de 480 milhões de euros para a remodelação dos centros tecnológicos especializados para
melhorar a qualidade do ensino profissionalizante. Leia Também Para António Costa, o trabalho digno e a
habitação acessível são os "dois maiores desafios" que se atualmente se colocam aos jovens, após o
seu percurso escolar. "A agenda do trabalho digno é absolutamente fundamental", referiu, defendendo a
necessidade de combate à precariedade e à conciliação da vida profissional e familiar. Como medidas
para ajudar os jovens que procuram o primeiro emprego, destacou o IRS jovem, a aplicar nos primeiros
cincos anos de atividade. "Num vencimento de 1.000 euros, os jovens poupam em IRS 89 euros por
mês", referiu. Mudando para a habitação, Costa disse que durante décadas o Estado "desistiu" de uma
política pública para o setor, uma realidade que disse que está agora a ser invertida pelo executivo que
lidera. Lembrou que no Plano de Recuperação e Resiliência há mais de dois mil milhões de euros para
oferta pública de habitação nos próximos anos. Sublinhou ainda que é preciso assegurar que ninguém
deixe de ter filhos por razões económicas. "Não temos uma visão natalista da demografia, mas sim uma
visão de liberdade e igualdade", referiu. A propósito, disse que os portugueses podem agora constituir "a
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família que quiserem", independentemente do sexo dos cônjuges. "Amem-se como quiserem", disse. O
XXIII Congresso da JS marcou a reeleição de Miguel Costa Matos, cvandidato único, como presidente,
com 195 votos a favor, 33 brancos e 10 nulos.
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Empresas cada vez mais despertas para a contratação de
maiores de 55 anos
A Europa deverá perder 15% da sua força de trabalho até 2050 e Portugal cerca de 28%
até 2070. As empresas já estão despertas para o problema de falta de mão-de-obra que
já se sente e se vai agravar nas próximas décadas e preparam programas para
sensibilizar e combater o idadismo - o preconceito com base na idade - mantendo os seus
recursos humanos ativos por mais anos.

A Europa deverá perder 15% da sua força de trabalho até 2050 e Portugal cerca de 28% até 2070. As
empresas já estão despertas para o problema de falta de mão-de-obra que já se sente e se vai agravar
nas próximas décadas e preparam programas para sensibilizar e combater o idadismo - o preconceito
com base na idade - mantendo os seus recursos humanos ativos por mais anos.

Estima-se que, em 2050, a população mundial com mais de 60 anos ultrapasse os dois mil milhões de
pessoas, cerca de 20% da população estimada para essa data, e que, na Europa, um terço tenha mais
de 65 anos. O velho continente, o mais envelhecido de todos, deverá perder, em pouco mais de 25
anos, cerca 15% da sua força de trabalho. Portugal terá um dos piores cenários, segundo o Eurostat,
que projeta que, em 2070, tenha perdido cerca de 28% da sua população ativa, ou seja, terá menos um
milhão de portugueses no mercado de trabalho.

Atenta à situação mundial, a OMS declarou como tema prioritário para esta década (2020-2030) o
envelhecimento ativo e saudável, sendo esta uma preocupação que aos poucos começa a estar em
cima da mesa de algumas grandes empresas mundiais. De acordo com um estudo da Comissão
Europeia sobre o setor, dar emprego a pessoas com mais de 50 anos tem um impacto positivo na
economia e pode ajudar a expandir a chamada "silver economy", ou seja, valor que as pessoas acima
desta faixa etária irão gastar em bens e serviços.
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Portugal é o quarto país mais envelhecido da Europa e tem por isso muitos desafios pela frente, não só a
estimular a silver economy, como a proporcionar um envelhecimento ativo na sua força de trabalho.
Empresas como a Ageless Portugal, fundada em 2021 por Mónica Póvoas, dedicam-se a promover e
apoiar a mudança de comportamentos no que diz respeito à valorização da sabedoria e experiências dos
maiores de 55 anos, promovendo a sua contratação e a sua inclusão, combatendo o etarismo, ou
idadismo (preconceito ou discriminação com base na idade). "Este apresenta-se de diversas maneiras no
mercado de trabalho, a não inclusão de pessoas mais velhas nos processos seletivos, em processos de
aceleração de carreira ou desenvolvimento, políticas de reforma antecipada, desvalorização do
profissional que envelhece na organização, entre outros", explica Mónica Póvoas. "Nas organizações,
quem abrir oportunidades de atração e retenção, assim como desenvolver novas estratégias de reskilling
e upskilling continuará a contar com uma mão-de-obra produtiva, motivada e capaz de contribuir para a
inovação nos negócios", afirma ainda.

Apesar de não haver estudos que mostrem que a contratação de maiores de 50 anos está em fluxo
ascendente, os dados estatísticos dão-nos alguns sinais positivos: segundo o Instituto Nacional de
Estatística, em 2011 a taxa de emprego da faixa etária entre os 55 e os 64 anos era de 40% e na faixa
acima dos 65 era de apenas 5,9%.

Atualmente, no terceiro trimestre deste ano, a taxa de emprego dos 55 aos 64 anos situa-se nos
66,5% e acima dos 65 está nos 9,3%. "Podemos realmente verificar que o número da população ativa
dentro desta faixa etária tem aumentado exponencialmente, mas pode ficar a dever-se a inúmeras
variáveis", afirma Mónica Póvoas. Um estudo da Ageless Portugal, realizado em 2021, mostra que 66%
destas pessoas trabalha apenas porque ainda não se encontra na idade legal para a reforma, 54,6%, não
quer sofrer cortes na pensão e apenas 7,5% para se manter ocupado e produtivo.

Empresas procuram programas para integrar séniores

Certo é que as empresas estão mais despertas para a necessidade de reforçarem as suas equipas com
profissionais mais velhos e experientes que começam a ser vistos, cada vez mais, como um importante
ativo. A Ageless Portugal criou já este ano o Selo de Mérito Age Friendly, a primeira acreditação do
género em Portugal, para certificar empresas garantindo que cumprem as melhores práticas no que
respeita às gerações mais experientes. Surgiram inúmeras candidaturas, tendo a Axians Portugal sido a
primeira empresa a ser certificada. "Esta certificação foi mais uma oportunidade de validarmos que
estamos no caminho certo e identificarmos possíveis melhorias na construção desse caminho", refere a
propósito Magda Faria, responsável de Workplace and Employee Branding da Axians Portugal.

A empresa assume-se como sendo uma organização de pessoas para pessoas e que ao nível da
diversidade e inclusão o valor mais relevante surge no seio de uma multiplicidade de experiências
adquiridas, contextos e competências. "Um ambiente que estimula a saudável convivência de diferentes
idades, géneros, origens, formações e convicções, é, para nós, uma fórmula de sucesso", explica Magda
Faria. A Axians Portugal não tem um programa específico dirigido a este público, mas tem "uma
multiplicidade de atividades e oportunidades, que acabam por acolher e desenvolver carreiras de longa
duração sempre com a mentalidade de long life learning e de aprendizagem mútua intergeracional",
explica a responsável.

"Não posso afirmar que é mais fácil arranjar trabalho depois dos 50 anos, mas posso garantir que
existem cada vez mais ações de sensibilização para o tema, para a importância da retenção,
recrutamento e requalificação e que as empresas estão bastante mais conscientes que terão de agir
rapidamente para se conseguirem manter concorrenciais devido à alteração demográfica mundial em que
vivemos", explica Mónica Póvoas. No Brasil, por exemplo, empresas como a Unilever, a Vivo, a
Votorantin e a Gol estão a criar programas para contratar funcionários com mais de 50 anos. A Unilever
desenvolveu um programa designado de Senhor Estagiário destinado ao público mais sénior, que não
necessita de ter experiência profissional.

Também em Portugal há empresas empenhadas em avançar e divulgar programas que vão no sentido
de contratar colaboradores mais velhos e que estão a unir-se para o efeito. A dNovo é uma associação
fundada pela Semapa e pelo Santander há cerca de um ano, que tem como propósito ajudar
profissionais qualificados, com mais de 50 anos, a voltarem ao mercado de trabalho. "A questão do
idadismo é um desafio, mas também uma oportunidade, pois não é economicamente sustentável
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manter esta faixa da população inativa, sendo evidente que precisamos do know-how destas pessoas",
explica Vera Norte, da associação.

A metodologia da dNovo assente em três pilares: uma inscrição na plataforma digital e onde é depois
alocado um mentor para cada profissional. "Criamos eventos, workshops, sessões de mentoria - temos
cerca de 70 mentores - no sentido de aproximar os profissionais ao mercado de trabalho. As empresas
que nos acompanham reconhecem o problema e procuram uma solução. Muitas delas já iniciaram
processos no sentido de trabalhar o ciclo da empregabilidade, outras já implementaram planos de
reverse mentoring e sensibilização para a partilha entre gerações", afirma Vera Norte. Fazem parte desta
associação, além dos fundadores, empresas como a ANA Aeroportos, Banco Montepio, Egor, Bosh, e a
Randstad. "Temos já uma taxa de retorno de empregabilidade em torno dos 30%, neste primeiro ano de
atividade", refere esta responsável.

Também a plataforma 55 Mais, fundada há cerca de quatro anos pela mão de Elena Durán, está
empenhada em fazer a ponte entre os especialistas com mais de 55 anos e o mercado de trabalho.
Com mais de 2800 especialistas inscritos, já proporcionou 28 mil horas de trabalho remunerado aos
maiores de 55 anos que se inscrevem para prestar serviços.

Apesar de não ter sido este o foco até aqui, a 55 + está este ano a fazer a ponte entre os profissionais
disponíveis e empresas que queiram os seus serviços de uma forma mais regular. André Moreira,
responsável pela gestão de parcerias, revela que há empresas que cada vez mais procuram os serviços
desta plataforma para contratar diretamente profissionais ou temporários ou para relações contratuais
mais duradouras. "Estas empresas já começaram a perceber que o compromisso destas gerações é
mais forte, que vestem a camisola, havendo mais resultados. Estamos a ultimar diversas parcerias neste
sentido", revela.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia
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Governo aprova no próximo Conselho de Ministros aumento dos
tectos das rendas do Porta 65
O anúncio foi feito por António Costa no encerramento do congresso da Juventude
Socialista, em Braga.

O primeiro-ministro anunciou neste domingo que, no próximo Conselho de Ministros, o Governo vai
"aumentar o tecto das rendas" definidas no programa Porta 65. Com este ajustamento, o executivo
pretende aproximar o valor de rendas apoiadas daquele que é praticado no mercado de arrendamento e
assim tornar mais habitações acessíveis aos jovens.

"O Orçamento do Estado que vai entrar em vigor no dia 1 de Janeiro — espero, vai com certeza —
aumenta em 30% a dotação do Porta 65 para que não seja por falta de dotação orçamental que quem
tem acesso ao Porta 65 deixe de ter acesso ao Porta 65. E o Conselho de Ministros da próxima semana
vai aumentar o tecto das rendas definidas no Porta 65 para se adequar mais realisticamente aquilo que
são os valores de mercado e tornar mais habitações acessíveis para serem apoiadas no âmbito" do
programa, afirmou.

O anúncio foi feito na sessão de encerramento do XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista que
decorre desde sábado em Braga e no qual Miguel Costa Matos foi reeleito secretário-geral.

António Costa, que falava para uma plateia de jovens, defendeu que é preciso "multiplicar" iniciativas
para dar resposta aos problemas de hoje.

E chamou a atenção para uma medida que faz parte do acordo de médio prazo para os rendimentos
assinado com as entidades patronais e a UGT e que considera "terá sido pouco identificado".

"Que é a possibilidade de as empresas que ao longo dos anos foram contribuindo para o Fundo de
Compensação do Trabalho possam agora recuperar esse dinheiro investido, ou em acções de formação
nos seus trabalhadores ou muito importante na atribuição de um complemento salarial para ajudar na
habitação ou um subsídio de alojamento naquelas situações em que o emprego implica deslocação do
local de residência para o local da prestação do serviço", disse o primeiro-ministro.
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Costa elencou um conjunto de medidas que integram aquilo que o também secretário-geral do PS
classifica como fazendo parte da política para a juventude. Entre elas estão medidas dirigidas à
habitação, como o programa Porta 65, mas também os apoios ao alojamento para os estudantes do
ensino superior.

Nesta matéria, Costa referiu o valor extraordinário que vai ser pago em Dezembro aos estudantes do
ensino superior que são bolseiros e ao complemento que será pago em Janeiro para os bolseiros que
estão que estão em cidades onde a pressão imobiliária é maior.

O IRS Jovem foi outra das medidas mencionadas, bem como o abono de família e a dedução por filho
em IRS.
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Valor das propinas no ensino superior deve ter por base critérios
socioeconómicos, defende OCDE
A recomendação da OCDE consta do relatório “Resourcing Higher Education in Portugal”,
divulgado e apresentado hoje, sobre o modelo de financiamento do ensino superior.

Portugal deveria adotar um sistema diferenciado de propinas em que o valor pago pelos estudantes do
ensino superior seria definido com base em critérios socioeconómicos, recomenda a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

A recomendação da OCDE consta do relatório “Resourcing Higher Education in Portugal”, divulgado e
apresentado hoje, sobre o modelo de financiamento do ensino superior.

O estudo foi solicitado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que pretende rever o
modelo de financiamento, e entre as mais de 30 sugestões, os peritos fazem referência às propinas,
defendendo alterações ao modelo atual.

Atualmente, o valor máximo das propinas para o 1.º ciclo do ensino superior está fixado em 697 euros e
todos os estudantes pagam o mesmo. Em vez disso, o relatório propõe um sistema diferenciado, em
que o nível de propinas é associado a critérios socioeconómicos.

Nesse caso, os alunos bolseiros pagariam um valor mais baixo, enquanto os estudantes com baixos
níveis de rendimento, mas não elegíveis para bolsa, pagam um nível médio, fixando-se um valor mais
elevado para os restantes.

Além das propinas, os especialistas sugerem também o reforço dos apoios aos estudantes com maiores
necessidades e uma revisão dos critérios de elegibilidade que atualmente vigoram para a atribuição de
bolsas.
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O objetivo dessa revisão seria avaliar a flexibilidade do sistema para garantir apoio a uma população de
estudantes cada vez mais diversificada e aferir a necessidade de alterações ou de introdução de outros
instrumentos para apoiar estudantes mais velhos.

Quanto ao alojamento estudantil, o relatório refere que os investimentos públicos futuros devem ser
direcionados para territórios onde a procura supera a oferta e planeados com base na procura prospetiva
de ensino superior.

A propósito do financiamento do ensino superior, o relatório recorda que a fórmula de cálculo prevista na
lei não é aplicada desde 2009 e sugerem que o Governo desenhe uma nova fórmula orientada “por
princípios de transparência, equidade de tratamento e eficiência”.

Apesar de os fatores de custo previstos na atual fórmula de cálculo se alinharem com os de outros
países da OCDE, os peritos admitem que alguns, associados a custos mais reduzidos, possam “não ser
totalmente justificados”.

Por isso, a relação entre o número de alunos e de docentes deve ser o principal fator e o modelo deve
prever a atribuição de uma componente fixa, entre 15% e 25% das dotações base, e estável ao longo
do tempo, definindo, igualmente, o propósito e os objetivos das dotações base.

Considerando que há condições para que esteja concluído a tempo de constar do Orçamento do Estado
para 2024, os peritos apontam a necessidade de um período de transição, para que as universidades e
politécnicos possam adaptar-se ao novo sistema.

Por outro lado, recomendam mecanismos complementares e autónomos de financiamento e de
regulação política destinados às instituições localizadas em regiões mais afetadas pela diminuição da
população.

O relatório é apresentado hoje numa sessão que decorre na Academia das Ciências de Lisboa e em que
estarão presentes a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e o secretário de
Estado do Ensino Superior, Pedro Teixeira.
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Airbnb aperta regras para impedir festas não autorizadas na
passagem de ano
Esta passagem de ano, a plataforma da Arbnb irá reforçar normas em onze países,
incluindo Portugal, de modo a reduzir as festas não autorizadas na passagem de ano.

Depois de um teste bem-sucedido na passagem de ano de 2021, a Airbnb anunciou que irá aplicar novas
normas a hóspedes que tenham um historial de reservas negativas e/ou reservas apenas para a noite de
fim de ano. O objetivo da plataforma online de reserva de alojamentos é impedir as festas não
autorizadas.

Um teste piloto realizado em oito países na noite de "réveillon" do ano passado conseguiu uma redução
em 56% das incidências de festas. Desde aí, as medidas tornaram-se fundamentais para concretizar o
compromisso da plataforma em evitar festas não autorizadas, incómodos para a vizinhança,
comportamentos indesejados e tentar prevenir os problemas antes que estes aconteçam, especialmente
em certos períodos, como a véspera de ano novo.

Também em 2021, o reforço das tecnologias provou a sua eficácia ao bloquear e redirecionar tentativas
de reservas de cerca de 340 mil pessoas mundialmente.

"Estas medidas vão ajudar a promover viagens responsáveis e a prevenir os casos ocasionais de
comportamentos indesejáveis, permitindo aos anfitriões, hóspedes e comunidades desfrutar das suas
celebrações de fim de ano com maior tranquilidade", assinala Naba Banerjee, Diretora de Confiança e
Operações na Airbnb.

Outros países com as medidas em vigor são: EUA, Canadá, Brasil, Austrália, Nova Zelândia, França,
Reino Unido, Espanha, Irlanda e Países Baixos.
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Grupo quer referendar AL em prédios de habitação
Movimento quer impedir que possa existir alojamento local em prédios com licença para
uso habitacional em Lisboa
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Números da hotelaria para 2023 são "moderadamente otimistas",
admite CEO da PortoBay Hotels & Resorts
Depois de uma pandemia que teve um grande impacto no setor do turismo, o mundo vive
agora debaixo de incerteza, quer a nível político, social, económico e financeiro. No
entanto, António Trindade, CEO

Depois de uma pandemia que teve um grande impacto no setor do turismo, o mundo vive agora debaixo
de incerteza, quer a nível político, social, económico e financeiro. No entanto, António Trindade, CEO da
PortoBay Hotels & Resorts, considera que “os primeiros números para 2023 são moderadamente
otimistas”.

Em declarações à Executive Digest, o executivo explica que, de entre os quatro destinos portugueses da
empresa , a ilha da Madeira é a localização que apresenta números mais relevantes para este inverno,
“também por ser uma operação onde existe menor sazonalidade”. No que respeita às cidades do Porto
e de Lisboa, estas apresentam previsões positivas para o primeiro semestre de 2023. Também com
uma previsão positiva está a estação do verão no Algarve no próximo ano.

“Muito se fala do “novo turista” e das suas opções. Gostaria de referir que, antes de pensar no “novo
cliente” há que refletir no que é que mudou no comportamento e nas opções dos nossos clientes e
como adaptar e atualizar na oferta de novas experiências”.  António Trindade considera que, num
mercado tão competitivo, “a fidelização é primordial na criação de um lastro operacional que nos
permita, a partir daí, ser parceiro ativo de outros stakeholders em cada uma das geografias onde temos
os nossos produtos hoteleiros”
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"A nossa missão é construir as cidades do futuro para as pessoas
e não para os carros", diz responsável da Bolt Business em
Portugal, Espanha e França
As questões da mobilidade são cada vez mais importantes, nomeadamente no contexto
empresarial. Neste sentido, a ‘Executive Digest’ conversou com Sérgio Patrício,
responsável da Bolt Business em Portugal, Espanha e França sobre este tema.

As questões da mobilidade são cada vez mais importantes, nomeadamente no contexto empresarial.
Neste sentido, a ‘Executive Digest’ conversou com Sérgio Patrício, responsável da Bolt Business em
Portugal, Espanha e França sobre este tema.

De forma pragmática falou-nos como hoje em dia já existem nas empresas “alternativas que permitem
retirar os ‘carros das empresas’ da equação”, e negócios como a Bolt podem ser uma solução.

Com o objetivo de “construir as cidades do futuro”, são várias as iniciativas que a Bolt tem tido no
contexto de ficar cada vez mais sustentável. Quando questionado sobre se o futuro é o transporte
partilhado, disse-nos que este “é o caminho mais claro para o futuro da mobilidade nos grandes centros
urbanos”.

Como podem as empresas apostar noutras opções de mobilidade para os seus colaboradores?

As dinâmicas do trabalho moderno mudaram desde o período pandémico. Desde que começámos a
regressar à normalidade que verificamos um aumento no volume de viagens realizadas através da nossa
aplicação para fins corporativos: deslocações para o trabalho, reuniões, idas para o aeroporto, por
exemplo.

Atualmente existem alternativas que permitem retirar os “carros das empresas” da equação, e os custos
a eles associados, e oferecer da mesma forma várias opções de deslocação. A Bolt Business é
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precisamente uma destas soluções; as empresas podem configurar, através de um único portal, as
regras de uso para estas viagens de negócios, desde autorizações e limites horários, definição
personalizada de gastos e de número de viagens, bem como permitir a justificação das viagens
realizadas antes destas iniciarem. Toda esta plataforma dedicada às deslocações corporativas foi
pensada com o principal foco numa visão 360º, simples e clara, relativamente à gestão de despesas
com transportes realizados no âmbito do negócio. O acesso, no nosso caso, não se limita apenas aos
veículos em território nacional – pode ser usada em qualquer país onde operamos.

Quais são estas opções de mobilidade?

No que respeita à Bolt Business, as opções para as empresas abrangem não apenas veículos TVDE, mas
também as nossas soluções de micromobilidade – como é o caso das trotinetes ou bicicletas elétricas.

Como é que plataformas como a Bolt podem ser mais sustentáveis?

A nossa missão é construir as cidades do futuro para as pessoas e não para os carros. No sentido de
honrar este compromisso, temos promovido iniciativas junto dos nossos motoristas, por exemplo, para
incentivar à transição energética: no início de 2022, implementámos um corte de 75% na comissão
cobrada aos motoristas que estejam aptos a utilizar a categoria Gama Elétrica. Por outro lado, ao nível
da micromobilidade as nossas trotinetes cumprem com a neutralidade carbónica.

Da mesma forma, também a sociedade caminha no sentido do cumprimento das metas de
descarbonização, com uma cada vez maior eficiência energética. A maior sustentabilidade das
plataformas terá de ser interligada necessariamente com o desenvolvimento dos centros urbanos para
uma maior abertura a modos alternativos de transporte partilhado e a real implementação massificada
da multimodalidade no quotidiano da sociedade.

O futuro está no transporte partilhado?

Sem dúvida alguma. A multimodalidade – a utilização sinérgica e síncrona de meios de transporte
partilhados, privados ou públicos – é o caminho mais claro para o futuro da mobilidade nos grandes
centros urbanos. Este conceito é sobretudo relevante considerando o agravamento das alterações
climáticas e a expansão dos limites das urbes, que irão necessariamente aumentar o número de
megacidades até meio do século. Se não se começar a educar e a investir em infraestrutura que permita
acompanhar esta necessidade no setor dos transportes, dificilmente conseguiremos cumprir com as
metas atualmente estabelecidas.

Como é que as empresas convencem os colaboradores a escolher estas opções de mobilidade e que
tipo de custos pode esta escolha representar?

A implementação destas opções de mobilidade devem estar alinhadas com os valores das empresas e
com uma transversalidade de boas práticas. A educação para a sustentabilidade e para esta pluralidade
de modos de deslocação deve ser feita a partir dos quadros mais elevados, por forma a haver uma
liderança através do exemplo. Estas soluções que permitem reduzir o recurso aos carros individuais,
comportam em si funcionalidades que permitem limitar custos por colaborador e uma agilização de todo
o processo de gestão associado, contribuindo para uma otimização de recursos e, assim, levando à
poupança de gastos das empresas.

O nosso objetivo é ajudar estes negócios e os colaboradores a pouparem tempo e dinheiro, algo muitas
vezes associado ao preenchimento de relatórios de despesas individuais e processos de reembolso.
Podendo armazenar todas as informações relativas às viagens em âmbito profissional num único portal,
de fácil acesso, a Bolt Business simplifica também o pagamento às empresas através de pagamento
único de periodicidade mensal.

Para além das opções já atualmente disponibilizadas pelas plataformas de mobilidade que outras opções
é que estas poderão vir a oferecer no futuro?

O foco deste tipo de soluções deverá ir de encontro ao que será requerido da sociedade, que é
claramente a aposta multimodal. Isto implicaria uma inclusão, através de uma única aplicação, tanto de
meios de mobilidade partilhada – como aqueles que a Bolt oferece – como passes de transporte público.
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Trabalhamos diariamente para que, num futuro não muito distante, as pessoas sintam realmente a
liberdade para optar por uma qualquer destas opções, escolhendo a que for de maior conveniência. Esse
é o caminho para reduzirmos o número de carros próprios ativos em circulação, ao mesmo tempo que
impulsionamos soluções mais sustentáveis e começamos realmente a moldar as cidades do futuro.
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UE alarga licenças de carbono ao transporte marítimo e edifícios.
Novo fundo vai apoiar famílias vulneráveis
O sistema de comércio de emissões passa a ter metas de redução mais exigentes e vai
abranger o transporte marítimo. Será criado um Fundo Social C limático para apoiar
famílias e empresas vulneráveis.

O Conselho e o Parlamento Europeu chegaram esta madrugada a um acordo provisório sobre a reforma
do mercado de carbono e a criação do Fundo Social para o Clima. A nova legislação, que traz metas
mais exigentes e engloba mais setores, são consideradas essenciais para a União Europeia atingir a meta
de reduzir em 55% as reduções de gases com efeito de estufa face a 1990.

“O acordo sobre o Sistema de Comércio de Emissões da UE e o Fundo Social para o Clima é uma vitória
para o clima e para a política climática europeia. Permitirá cumprir os objetivos climáticos nos principais
setores da economia, garantindo ao mesmo tempo que os cidadãos e microempresas mais vulneráveis
sejam efetivamente apoiados na transição climática”, afirmou Marian Jurecka, ministro do Ambiente da
Chéquia, no comunicado do Conselho Europeu.

O novo pacote legislativo irá tornar mais exigente o Sistema de Comércio de Emissões (SCE), que
atualmente cobre 40% das emissões do bloco dos 27 Estados-membros e abrangia, em 2021, mais de
10.000 centrais de produção de energia e unidades industriais em setores como a produção de aço ou
alumínio, fertilizantes, metalurgia, cimenteiras ou papeleiras. Inclui ainda cerca de 350 companhias de
aviação.

Estes setores terão de cortar em 62% as suas emissões até 2030, contra os 43% fixados no objetivo
anterior. Os negociadores chegaram ainda a acordo “para estabelecer em dois anos uma nova base para
o teto global das emissões em 90 e 27 milhões de licenças, e uma taxa de redução anual do limite de
emissões de 4,3% entre 2024 a 2027 e de 4,4% entre 2028 e 2030”. O SCE vai passar também a
abranger faseadamente o transporte marítimo, que terá de entregar licenças de CO2 correspondentes a
40% das emissões verificadas em 2024, 70% das emissões de 2025 e 100% das emissões de 2026.
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Outro ponto importante do acordo foi o fim faseado das licenças gratuitas atribuídas às industrias da UE,
devido à entrada em vigor do Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM, na sigla inglesa),
que vai exigir um imposto na importação de bens daqueles setores, de forma a impedir que as empresas
europeias sejam penalizadas face aos concorrentes por terem de cumprir uma legislação ambiental mais
exigente. As licenças gratuitas serão extintas ao longo de nove anos, entre 2026 e 2034.

O CBAM e a atribuição de licenças gratuitas têm sido contestadas pelos parceiros comerciais da UE, que
consideram o sistema uma medida protecionista. O Financial Times noticiava este sábado que países
como os EUA, a China ou a África do Sul estavam a acusar os 27 Estados-membros de desvirtuar a
concorrência.

Foi ainda decidido criar um sistema separado de comércio de emissões para os distribuidores de
combustíveis para os edifícios, transporte rodoviário e outros setores, cuja descarbonização “tem sido
difícil até agora”, diz o comunicado. O sistema será implementado a partir de 2027. Parte das receitas do
leilão de emissões será canalizada para um Fundo Social para o Clima, que será usado pelos Estados-
membros para apoiar famílias vulneráveis e microempresas”.

“O Conselho e o Parlamento acordaram que o fundo faria parte do orçamento da UE e seria alimentado
por receitas externas até um montante máximo de 65 mil milhões de euros. Esta arquitetura orçamental
permite ao fundo beneficiar de um conjunto de garantias associadas ao orçamento europeu, sem reabrir
o quadro financeiro plurianual da UE”, explica o comunicado. O fundo será estabelecido para o período de
2026 a 2032, com as primeiras despesas a serem elegíveis a partir de 1 de janeiro de 2026. Os
Estados-membros terão de entrar com um cofinanciamento de 25% nos projetos.

O acordo terá agora de ser aprovado formalmente pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu.
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Taiwan desafia Portugal a abrir escritório de representação no
país
Na impossibilidade de existir uma representação diplomática, T aiwan desafia Portugal a
abrir um escritório de representação para fomentar o turismo e defende uma rota da
TAP entre Lisboa e Taipé.

O representante de Taiwan em Lisboa, Chang Tsung-Che, desafiou o Governo português a abrir um
escritório de representação em Taipé para fomentar o turismo e os negócios. “É hora de criar um
escritório em Taipé para podermos avançar mais no intercâmbio entre os nossos povos”, disse Chang
Tsung-Che numa entrevista esta semana à agência Lusa.

Portugal estabeleceu relações diplomáticas com a República Popular da China (RPC) em 08 de fevereiro
de 1979, levando ao encerramento da embaixada da República da China (Taiwan) em Lisboa. No
comunicado divulgado então, Portugal reconheceu Pequim “como o único governo legal da China e
Taiwan como parte integrante da República Popular da China”.

Até ao 25 de Abril, Portugal não reconhecia a RPC e considerava o governo de Taiwan como
representante legítimo da República da China, fundada em 1912. A RPC foi proclamada por Mao Zedong
em 1949, após a vitória do Partido Comunista Chinês (PCC) frente aos nacionalistas do Kuomintang, de
Chiang Kai-shek, que se refugiaram na ilha de Taiwan, situada a cerca de 180 quilómetros a leste da
China continental.

Até 1975, Taiwan manteve a missão diplomática em Lisboa, bem como representações consulares em
algumas das então colónias portuguesas, como Timor. Depois de a ONU ter declarado a RPC como
representante da China, em 1971, Taiwan foi deixando de ter relações diplomáticas com a maioria dos
países, que se resumem a pouco mais de uma dezena atualmente.

No entanto, Taiwan desenvolveu o que Chang Tsung-Che chamou “relações substanciais”, em vez de
diplomáticas, o que permitiu a troca de representações económicas e culturais com muitos países. A
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União Europeia mantém uma delegação em Taiwan e países europeus como Espanha, Itália, França,
Alemanha ou Bélgica têm escritórios de representação em Taipé.

Em relação a Portugal, o chefe do Centro Económico e Cultural de Taipé disse que o turismo seria o
primeiro setor a desenvolver. Segundo dados do ano anterior à pandemia de covid-19, o número de
turistas de Taiwan a viajar para outros países ultrapassou 17 milhões de pessoas. Desse total, cerca de
540.000 visitaram a Europa, mas apenas 7.370 se deslocaram a Portugal.

A nossa atividade com Portugal não vai ameaçar a relação de Portugal com a China, não há uma
intenção política, não estou a falar de política, trata-se de uma relação comercial.

Chang Tsung-Che sugeriu que a TAP poderia abrir uma rota entre Taipé e Lisboa, via Macau, embora
reconhecendo que isso implicaria uma autorização do Governo para que fosse assinado um acordo
aéreo.

“A nossa atividade com Portugal não vai ameaçar a relação de Portugal com a China, não há uma
intenção política, não estou a falar de política, trata-se de uma relação comercial”, disse. Tal acordo,
referiu, poderia ser assinado entre os escritórios de representação de Lisboa e Taipé, se Portugal o
abrisse, à semelhança do que acontece com outros países.

Em Lisboa desde julho, depois de ter estado em São Tomé e Príncipe, Chang referiu que os turistas
taiwaneses viajam atualmente para uma cidade europeia com ligações aéreas diretas com Taipé, como
Amesterdão e Paris, e daí seguem para outros destinos europeus. “Mas se houver uma rota para Lisboa,
os nossos turistas podem viajar diretamente para cá, visitar Portugal e depois ir para outro destino.
Portugal pode beneficiar muito”, defendeu.

Um maior contacto direto permitiria também que empresários de Taiwan e Portugal pudessem
estabelecer negócios, referiu. “Tenho muita fé na área do turismo, mas depois a cooperação pode
alargar-se, Portugal está muito desenvolvido nas energias renováveis, nós também temos tecnologia”,
disse.

A tecnologia taiwanesa permitiu a utilização de urnas eletrónicas nas recentes eleições presidenciais no
Brasil, segundo Chang Tsung-Che, que disse ter ajudado a encontrar uma empresa em Taiwan para
fornecer um componente de controlo. “Se não fosse o microprocessador de Taiwan, o Brasil poderia não
ter um novo presidente agora”, afirmou.

Segundo dados do Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério da Economia português, a
balança comercial entre Portugal e Taiwan apresentava um saldo negativo de mais de 335 milhões de
euros em 2021. Nesse ano, Portugal vendeu produtos a Taiwan no valor de quase 134 milhões de euros
(0,21% do total de exportações portuguesas), enquanto as importações ascenderem a mais de 470
milhões de euros (0,57%). No ‘ranking’ do comércio internacional de Portugal, Taiwan ocupava o 23.º
lugar nas importações em 2021, e o 46.º nas exportações, segundo o GEE.
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Algarve: crescimento azul ganha forma
Olhão recebeu a ll Jornada de T rabalho do Atlazul, iniciativa transfronteiriça de
crescimento económico baseada na preservação dos ecossistemas marinhos e na
sustentabilidade ambiental que liga Alentejo, Algarve e Andaluzia.
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Resultados dos projetos "Internacionalizar + Algarve 2.0"
apresentados em Loulé
Houve cerca de 50 participantes

A sessão de enceramento dos projetos “Internacionalizar + Algarve 2.0 | Turismo e Internacionalizar +
Algarve 2.0 | Agroalimentar, Mar e TIC” realizou-se no passado dia 13 de Dezembro, nas instalações do
NERA, em Loulé.

A abertura desta sessão contou com a presença de Vítor Neto, presidente do NERA, e João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve.

Os cerca de 50 participantes que assistiram presencialmente a esta sessão de encerramento ficaram a
conhecer os resultados alcançados com a execução dos projetos que beneficiaram do cofinanciamento
do CRESC Algarve 2020 | Portugal 2020, com particular destaque para as sete Missões de
Reconhecimento ao Algarve que se realizaram ao longo do ano.

Nesta sessão foram ainda ouvidos os testemunhos dos representantes de seis empresas que
participaram nas atividades destes projetos, cujo objetivo passava por potenciar a internacionalização
das PME do Algarve ligados aos setores do turismo, do agroalimentar, do mar e das TIC.

Por outro lado, o Coordenador do Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais do Algarve
Aquiles Marreiros teve oportunidade de apresentar nesta sessão as oportunidades de financiamento para
os promotores e entidades do Algarve no âmbito do Programa Regional Algarve 2030.

Depois de um período de debate, os copromotores desta iniciativa manifestaram a sua satisfação com
os resultados alcançados, bem como a sua disponibilidade para dar continuidade ao trabalho
desenvolvido no apoio à internacionalização das empresas do Algarve.

De resto, foram partilhadas algumas sugestões de ações a desenvolver num futuro próximo,
potencialmente enquadráveis nos apoios previstos no Programa Regional Algarve 2030.
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O encerramento desta iniciativa ficou a cargo de Vítor Neto, João Fernandes e Aquiles Marreiros.
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“Em marketing até o imprevisível é previsível” | Por Elidérico
Viegas - Postal do Algarve
Análise e perspetivas turísticas (16) | A opinião de Elidérico Viegas, empresário e gestor
hoteleiro: “A promoção turística portuguesa é normalmente apontada pelos meios
turísticos e empresariais como o calcanhar de Aquiles do turismo nacional, sendo uma das
áreas em que mais se justifica uma colaboração estreita entre sector público e sector
privado"Análise e perspetivas turísticas (16) | A opinião de Elidérico Viegas, empresário e
gestor hoteleiro: “A promoção turística portuguesa é normalmente apontada pelos meios
turísticos e empresariais c

O sucesso de qualquer produto turístico começa na qualidade da sua promoção e no funcionamento do
alojamento.

Neste sentido, a promoção turística deve promover um produto concreto, e ser articulada com as redes
de comercialização e distribuição conhecidas, de forma a atingir o potencial consumidor.

Tudo isto porque os canais de distribuição e a promoção são os pilares da ponte que faz a ligação entre
o produto e o mercado. Porém, e sem um verdadeiro conhecimento do produto e do mercado, a
promoção, só por si, não passa de uma ponte para lado nenhum. Daí que importe unir de uma forma
correcta o produto ao mercado numa relação qualidade/preço positiva e rentável.

Numa economia de mercado, o preço resulta do encontro entre a oferta e a procura, embora existam
mecanismos destinados a influenciar esta realidade objectiva, nomeadamente a promoção, enquanto
uma das armas mais importantes do marketing.

“Sem uma descentralização efectiva, aliada a uma boa organização dos órgãos responsáveis pela
promoção e uma articulação entre sector público e sector privado, a promoção, tal como a
conhecemos, é pouco mais que coisa nenhuma”

É por estes motivos que a estratégia promocional deve privilegiar o consumidor final e ter por base o
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produto, imprimindo-lhe assim uma vertente comercial, o que implica uma melhor elaboração,
estruturação e, sobretudo, realização, de modo a não frustrar as expectativas dos utilizadores finais face
às mensagens transmitidas.

A promoção turística portuguesa é normalmente apontada pelos meios turísticos e empresariais como o
calcanhar de Aquiles do turismo nacional, sendo uma das áreas em que mais se justifica uma
colaboração estreita entre sector público e sector privado. Acresce que a promoção da imagem do País
no exterior é uma questão de soberania, logo da responsabilidade do Estado.

O que mais ressalta é a necessidade de se apoiar a consolidação das diferentes marcas, com especial
destaque para o Algarve, a maior e mais importante região turística portuguesa, no respeito integral
pelas conclusões técnicas e científicas dos vários Planos aprovados e, infelizmente, pouco ou nada
implementados, incluindo a necessidade de um Programa de Promoção Específico direccionado para a
sazonalidade.

Para isso, torna-se indispensável criar uma identidade própria e diferenciada da oferta turística regional,
através, nomeadamente, de um modelo de desenvolvimento que conjugue num projecto comum a
diversificação e diferenciação de produtos específicos, aproveitando-se mais e melhor os bens territoriais,
por forma a obter vectores visíveis de qualidade e diferenciação relativamente a outros mercados
concorrentes.

Por outro lado, as verbas disponibilizadas para a promoção turística portuguesa devem ser alocadas às
diferentes regiões/marcas turísticas em função do seu peso na oferta global do país, embora a
promoção, enquanto princípio geral, seja sempre insuficiente.

Nesta linha de preocupações, tem lógica e faz sentido, uma reorganização das actuais ARPT’s (Agências
Regionais de Promoção Turística), demasiado dependentes das RT’s (Regiões de Turismo) e organismo
central (Turismo de Portugal) e, por conseguinte, das suas estratégias nacionais.

Continuar a concentrar os meios financeiros disponíveis em subsídios a Operadores Turísticos,
Companhias Aéreas e à participação em Feiras de Turismo, dificilmente pode ser considerado promoção
turística.

A promoção deve passar a ser entendida como um recurso indispensável na cadeia de valor das
empresas, das regiões e dos países e, portanto, de uma importância inegável no cumprimento desta
estratégia.

Apesar do fenómeno da globalização, a força da diferença induzida pelas culturas e produtos turísticos
regionais continua a exercer uma influência dominante na opção de compra dos consumidores,
especialmente na actividade turística, pelo que a promoção desempenha um papel crucial e decisivo na
sua divulgação e, por essa via, no seu aumento competitivo.

Finalmente, é preciso termos bem presente que a melhor promoção é a que decorre do grau de
satisfação daqueles que nos visitam, transformando-os em potenciais promotores junto de familiares e
amigos. A promoção “boca a orelha” é das mais eficazes e a que envolve menores custos financeiros.

Contudo, sem uma descentralização efectiva, aliada a uma boa organização dos órgãos responsáveis
pela promoção e uma articulação entre sector público e sector privado, a promoção, tal como a
conhecemos, é pouco mais que coisa nenhuma.

* O autor não escreve segundo o acordo ortográfico
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Tivoli vai abrir sexto hotel no Algarve no próximo trimestre -
Postal do Algarve
O T ivoli Alvor Algarve Resort está localizado a 600 metros do mar e perto da vila de
AlvorO T ivoli Alvor Algarve Resort está localizado a 600 metros do mar e perto da vila de
Alvor

O Tivoli vai abrir um novo hotel no Algarve, o Tivoli Alvor Algarve Resort, uma unidade com 470 quartos,
com inauguração prevista para o primeiro trimestre de 2023.

Na mesma nota, o grupo, que não divulgou os valores de investimento neste projeto, disse que “a Tivoli
Hotels & Resorts continua a sua expansão na Europa e anuncia a abertura de uma nova propriedade em
Portugal”, localizada no Algarve.

“O Tivoli Alvor Algarve Resort vai abrir no primeiro trimestre do próximo ano”, destacou a empresa, na
mesma nota, indicando que “o NH Hotel Group vai operar o resort de cinco estrelas, na sequência de um
acordo assinado com a Azora, empresa proprietária do imóvel, juntamente com a qual a NH já gere o
Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort e o Tivoli Carvoeiro Algarve Resort em Portugal”, explicou.

De acordo com o Tivoli, “o resort, que está atualmente fechado, será remodelado de forma a oferecer
os mais elevados padrões de serviço da marca Tivoli”, acrescentando que “com esta abertura, a marca
entrará no mercado ‘tudo incluído’, reforçando a sua liderança no segmento de lazer no Algarve”.

Assim, “apresentado como um hotel familiar, o Tivoli Alvor Algarve Resort contará com 470 quartos e
‘suites’ e incluirá comodidades para toda a família”, indicou o grupo, destacando que o hotel conta com
“mais de 112 mil metros quadrados e com “quatro restaurantes e dois bares”.

Segundo a mesma nota, dispõe ainda de instalações desportivas, incluindo “um campo de golfe, campos
de paddle e ténis e um ginásio, bem como seis piscinas”, clubes infantis, um campo desportivo multiúsos,
ginásio e spa.

“A expansão da Tivoli Hotels & Resorts, com as próximas aberturas em Portugal e Espanha, demonstra a
clara prioridade da empresa em fazer crescer esta marca, que vai liderar o crescimento do NH Hotel
Group com novos resorts de luxo em alguns dos melhores destinos de férias do sul da Europa””, disse
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Ramón Aragonés, presidente executivo do NH Hotel Group.

O Tivoli Alvor Algarve Resort será o sexto imóvel da marca no Algarve e está localizado a 600 metros do
mar e perto da vila de Alvor.

“Com o Tivoli Alvor Algarve Resort e o Tivoli La Caleta Resort em Tenerife (que tem inauguração prevista
para a primavera de 2023), a marca Tivoli Hotels & Resorts passará a contar com 18 unidades
hoteleiras, detidas pela Minor Hotels e operadas, na Europa, pelo NH Hotel Group”, destacou o grupo.
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Empresárias algarvias lançam camas suspensas que prometem
revolucionar o sono
A marca foi lançada a 20 de Novembro deste ano

Duas empresárias algarvias, naturais de Albufeira, lançaram uma «marca inovadora de camas
suspensas» que promete «redefinir a forma como se dorme em Portugal».

Yvette Martins e Amanda, mãe e filha, são as criadoras da “bedderbed”.

O design das camas, dizem, é «singular e segue as boas práticas de feng shui».

Todas as peças são feitas por artesãos, com recurso a materiais naturais e sustentáveis. A marca dispõe
de camas em três modelos: escandinavo, minimalista e rústico.

«Outro fator distintivo deste conceito é a coleção exclusiva de sons-ambiente, que visam a estimulação
sonora da mente, durante o sono», segundo as criadoras.  Com resultados cientificamente
comprovados, esta prática molda a nossa realidade e repara o nosso ADN enquanto dormimos,
possibilitando um descanso verdadeiramente transformador.
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A marca foi lançada a 20 de Novembro deste ano e, desde então, «as duas empresárias não têm parado
de receber contactos de interessados, tanto de particulares como de unidades de alojamento turístico».

Atualmente, as camas e os artigos têxtil estão disponíveis para entrega e montagem apenas em Portugal
Continental, serviços estes a cargo de uma equipa especializada da empresa, que também assegura a
avaliação prévia do teto do quarto. Os sons-ambiente são vendidos para qualquer parte do mundo.

Os produtos bedderbed podem ser adquiridos aqui.

10% do lucro líquido reverte a favor da Minicor – Associação Coragem, que apoia os doentes e famílias
tratadas no serviço de cardiologia pediátrica do Hospital de Santa Cruz.
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Do Barlavento ao Sotavento, estes hotéis têm programas
pensados para o Natal
Desde 30 euros por pessoa

Menus de Natal com os típicos pratos portugueses, outros com opções de todo o mundo e programas
que englobam dormida. Do Barlavento ao Sotavento, vários hotéis algarvios prepararam alternativas
para quem prefere passar o Natal fora de casa.

O VidaMar Resort Hotel Algarve, na Guia, o Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos, o Anantara
Vilamoura Algarve Resort, o NAU São Rafael Atlântico, o Dom José, em Quarteira, ou os Tivolis
Carvoeiro, Marina de Portimão e Lagos são algumas das opções.

Para comemorar as últimas festividades do ano, o VidaMar Resort Hotel Algarve, na Guia, dispõe de
programas de estadia e convida a viver o espírito natalício à mesa.

Nesta quadra, a reserva de uma noite para duas pessoas em quarto duplo prestige inclui jantar buffet
com as receitas tradicionais da Consoada. Os preços começam nos 236 euros por pessoa.
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No Dom José Beach Hotel, em Quarteira, a noite de 25 de Dezembro apresenta um menu com o custo
de 50 euros por pessoas, com bebidas incluídas.

Inicialmente, será servido um creme de abóbora com amêndoas torradas e croutons de tomate e
orégãos. O prato de peixe é composto por tranche de salmão confitado com juliana de legumes
salteados em azeite de alho, já a carne é um peito de peru assado com salteado de espinafres e
cogumelos selvagens e molho moscatel.

A sobremesa é um petit gâteau de pistácio e gelado de menta.

O restaurante Clubhouse, no Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos, apresenta para o Natal um menu
especial.

Ravioli de lavagante com creme de crustáceos e gamba da costa marinada em citrinos são as entradas
de um menu apresentado na consoada, que conta com o tradicional bacalhau meia cura seguido de
Roulade de cabrito.

A sobremesa será leite creme queimado com sorbet de tangerina e as típicas rabanadas, filhoses e bolo
rei. O preço é de 65 euros por pessoa.

Já no dia 25 de Dezembro, o almoço começa com Ostras ao Natural, gamba da costa cozida, presunto
serrano e morcela de Monchique. Por 49 euros por pessoa, o prato de peixe será polvo com batata doce
e salada de agrião e laranja e o de carne será a perna de cabrito.

Para sobremesas, há farófias, rabanadas e o bolo rei, assim como a tarte de chocolates e gelado de
café, o arroz doce e a mousse de chocolate.

No Anantara Vilamoura Algarve Resort, para a consoada de 24 de Dezembro e para o dia de Natal, serão
preparados jantares buffet (69 euros por pessoa com bebidas incluídas), no restaurante Victoria, com
animação de um grupo musical.

Entre os pratos principais, destacam-se o bacalhau gratinado com gambas e alho francês, polvo
confitado com grelos salteados e rolo de peru com frutos secos e molho de alecrim, perna de cabrito
assada no forno com molho de alecrim ou leitão assado no forno de molho de pimentas.

Para sobremesa, há sonhos de abóbora, bolo-rei, tronco de Natal, pudim de ovos e caramelo, mousse
de chocolate negro e bûche de noel branco com framboesas.
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No dia 24 de Dezembro, o restaurante Piri Piri e o Corda Café, no Pine Cliffs Resort, em Albufeira, vão
estar abertos entre as 18h00 e as 22h30 com um menu festivo à carta.

Para quem preferir celebrar o Natal num ambiente mais intimista, as Vilas e Residências do
empreendimento apresentam opções com menus entregues nas residências/apartamentos, por 70
euros por pessoa.

Já no dia 25 de Dezembro, o Jardim Colonial será o espaço de celebração do Natal, onde é servido um
buffet tradicional de gastronomia portuguesa, entre as 18h00 e as 22h30, por 62 euros por pessoa
(com oferta de vinho e cerveja disponível por 22 euros por pessoa).

Um buffet desenhado para a noite de Natal é a proposta da unidade algarvia de cinco estrelas NAU São
Rafael Atlântico, em Albufeira.

A opção inclui pratos frios, quentes, sopa, guarnições, mesa de show cooking e sobremesas. No buffet
quente, o destaque recai no bacalhau cozido com todos, cabrito assado no forno, polvo suado, galinha
guisada, corvina no forno ou grelhada de porco preto.

Nos frios, o leitão assado, mariscada, e várias opções de saladas. A opção de sopa é um aveludado de
amêijoas com coentros. Na mesa de showcooking o destaque vai para a estação de queijos, para o peru
assado com castanhas ou para o presunto na prensa.

As sobremesas incluem farófias, filhós, arroz-doce, azevias, sonhos, tronco de natal, torta de laranja,
tarte de amêndoa à algarvia ou o típico D. Rodrigo. Está ainda disponível uma opção Vegan, o estufado
de lentilhas, caril thai de tofu, batata-doce e espinafres, e bolo de chocolate.

O serviço de buffet está disponível por 65 euros por pessoa e inclui bebidas. As crianças dos 3 aos 12
anos contam com 50% de desconto – sendo o serviço grátis para crianças até os 2 anos.

Está ainda disponível alojamento para a noite de 24 de Dezembro, a partir de 41,25 euros por pessoa,
em quarto duplo standard, com pequeno-almoço incluído.

Para o jantar de 24 de Dezembro, o restaurante Med tem reservado um buffet com saladas e entradas
diversas. Showcooking de Perú recheado e de Strudel de bacalhau são algumas das propostas, entre
muitas outras opções de “quentes” e sobremesas de Natal. O preço é 50 euros por pessoa. As crianças
entre os 6 e 12 anos pagam 25 euros.

Para a manhã do dia 25, está reservado um brunch, também no restaurante Med, entre as 11h00 e as
14h30, com showcooking e uma seleção de bebidas incluída.  O preço é 40 euros por pessoas.

Para o jantar, a partir das 19h00, o restaurante servirá um buffet de Natal por 50 euros por pessoa.
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Crianças entre os 6 e os 12 anos pagam 25.

Para quem preferir optar por outras opções, o The One Restaurant preparou, para o jantar de 24 e 25,
um menu à la carte ou de degustação.

O menu de degustação é composto por cinco pratos, onde está incluído o Bacalhau com todos e o Peito
de Perú recheado com frutos secos e molho de arando. Para finalizar a refeição, há aletria com sorvete
de laranja e rabanadas de bolo inglês com creme de baunilha e gelado de caramelo.

Esta opção está disponível apenas para adultos, por 90 euros. A opção com pairing de vinhos é 130. 
Nestes dois dias, o Azur Bar tem ainda reservada música ao vivo, das 19h30 às 22h30.

No Tivoli Marina Portimão, as festividades têm início com um jantar buffet de véspera de Natal, com
opções de pratos de frios e quentes, onde se destacam o Cabrito Assado e o Roti de perú recheado com
castanhas.

A opção está disponível por 45 euros por pessoa, sendo que as crianças dos 4 aos 12 anos têm 50% de
desconto.

Para o almoço de dia de Natal, disponível a partir das 12h30, o hotel preparou um cocktail de boas-
vindas e um amuse-bouche, ao que se segue um menu especialmente criado para a época festiva onde
se destaca o bacalhau em cama de grelos e o lombo de novilho à portuguesa.

O jantar de dia 25 de Dezembro, para além do cocktail de boas-vindas e amuse-bouche, apresenta um
folhado de queijo cabra, corvina assada, supremo de frango recheado e sobremesa. O preço por pessoa
para cada uma das refeições é de 40 euros. As crianças dos 4 aos 12 anos têm 50% de desconto.

No Tivoli Lagos, o restaurante Lacóbriga é o anfitrião. O jantar de consoada é composto por duas
entradas, prato de peixe (Bacalhau com migas de batata, broa de milho e couve), prato de carne (Naco
de novilho com molho bordelaise), bebidas e uma seleção de sobremesas natalícias.

O preço é 48 euros por pessoa, bebidas não incluídas.

Para o jantar do dia de Natal, as sugestão são entradas variadas, prato principal (Bochechas de porco
acompanhadas com puré de batata doce) e sobremesas. O menu custa 30 por pessoa e as bebidas não
estão incluídas.
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Prefere reinventar a tradição e passar o Natal fora de casa? O que
não faltam são sugestões para passar uma consoada em grande
estilo
São várias as propostas para celebrar a Consoada fora de casa. De norte a sul conheça
as várias opções.

São várias as propostas para celebrar a Consoada fora de casa. De norte a sul conheça as várias
opções.

No Porto, o InterContinental Porto – Palácio das Cardosas preparou um programa que inclui a ceia e a
noite de Natal, com sabores tradicionais como o “Bacalhau com Broa” e o “Cabrito Assado”, bem como
as rabanadas, o bolo-rei e a aletria. O dia 25 começará com brunch natalício. A estadia está disponível a
partir de 335€, por noite, com pequeno-almoço incluído. A ceia e o brunch de Natal têm o valor de 150€
e 70€, por pessoa, respectivamente, com bebidas incluídas.

Informações e reservas através do 22 003 5600 ou icporto.reservations@ihg.com.

No The Lodge, localizado em Vila Nova de Gaia, a noite de consoada a refeição começa com uma
variedade de entradas: selecção de pães, camarão ao alho, pataniscas de bacalhau, croquetes de leitão,
bolas de alheira de Mirandela, salada de polvo e creme de castanhas e erva-doce. Também nos pratos
principais se seguem as tradições das celebrações: bacalhau de cura portuguesa, com batata e legumes
cozidos; capão de Freamunde assado com chouriço doce Vila Rei, castanhas, marmelos e batatas com
grelos e bola de fumeiro de Lamego.

Para prolongar a noite até à hora da troca de presentes, não faltam os doces como o tronco de
chocolate e creme de castanha, bolo-rei com frutos secos marinados em aguardente, trouxa de ovos e
fios de ovos, papos de anjo, rabanadas com calda de mel, Vinho do Porto e frutos secos, aletria com
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canela, entre outros. Estará ainda disponível um buffet de queijos DOP e compotas.  O valor do jantar de
consoada é de 125 euros por pessoa.

No dia de Natal, 25 de Dezembro, o chef João Vieira preparará um almoço buffet, no qual manterá as
tradições típicas. Nas entradas, haverá uma variedade de saladas, o folar de Valpaços ou a bola de
Lamego. Antes dos pratos principais, os hóspedes podem ainda saborear um caldo-verde com chouriço.
À mesa não faltará o farrapo velho e será ainda possível saborear polvo com molho verde e cataplanas
(amêijoas, berbigão, mexilhão e lingueirão). Nos pratos de carne, será servido o peru assado com
batatas assadas, cebolinha e cenoura glaceada, anho assado com arroz de forno, batata à padeiro e
grelos salteados e leitão com batatas chip.

No buffet de sobremesas os doces tradicionais voltam a reinar: bolo-rei com passas, pinhões e frutos
cristalizados; pão de ló; pudim de castanhas natalício; filhós de abóbora; arroz-doce, rabanadas de mel,
entre outros. A acompanhar os doces, haverá ainda um buffet de queijos e compotas. O valor do
almoço de Natal é de 110 euros por pessoa.

Informações e reservas através do 220 157 540 ou info@thelodgehotel.pt

Em Lisboa, o Sheraton Lisboa Hotel & Spa abre portas ao espírito natalício com várias dinâmicas.

Para a noite de Natal, convida para uma ceia no Lobby Bistro. Disponível entre as 19h30 e as 23h, o
buffet inclui aperitivos como empadinhas de novilho, ovos mexidos com espargos e farinheira e pastéis
de bacalhau. Inclui ainda saladas e entradas frias, como beterraba com requeijão, maçã Granny Smith e
frutos secos ou carpaccio de novilho DOP, lascas de queijo da Ilha e vinagrete trufado. Nos pratos
quentes, destaca-se o creme de carabineiro e o tradicional bacalhau com legumes bio cozidos e nas
sobremesas o tronco de natal de baunilha e praliné. O preço da refeição tem um valor de 98€ por
pessoa e inclui bebidas do menu, sendo que para crianças até aos 2 anos é gratuito e dos 3 aos 12
anos, têm 50% de desconto.

Também pode optar por uma ceia de Natal com uma vista deslumbrante de Lisboa na sala Panorama.
No topo do Hotel a refeição natalícia começa com filetes de polvo com molho tártaro seguido de
clássicos como o lombo de bacalhau 20 meses de cura com vegetais de Natal. Para finalizar a refeição,
poderá desfrutar de delícias natalícias como a pavlova com creme de ovos e frutos vermelhos. Os
preços por pessoa variam entre 130€ e 115€, dependendo da escolha de uma mesa à janela ou ao
centro, respectivamente. À semelhança da Ceia no Bistro, os vinhos e bebidas do menu estão incluídos e
as crianças até aos 2 anos têm a refeição gratuita, sendo que dos 3 aos 12 têm 50% de desconto.

No dia 25, o Hotel dispõe de um brunch natalício exclusivo bem como acesso à sua zona de brincadeiras
para crianças SheraTOON by Playbus. Enquanto os pais desfrutam de uma deliciosa refeição e
descansam após uma noite agitada, os mais novos poderão deliciar-se à mesa e também no espaço de
brincadeiras que inclui vários insufláveis, uma piscina de bolas, legos e cantinhos de pinturas. Nas opções
deste brunch exclusivo ao dia 25 terá lugar o capão assado a baixa temperatura com molho de ameixas
e brandy, batatinhas, bacon, cebolinhas e castanhas, espargos verdes assados com azeite virgem e
arroz de açafrão com frutos secos e ainda clássicos como bolo-rei, uma variedade de rabanadas,
azevias e filhós. O brunch tem um valor de 79€ por pessoa, sendo que para crianças até aos 2 anos é
gratuito e para crianças entre os 3 e os 12 anos, sofre um desconto no valor de 50%. O preço inclui
bebidas do menu e acesso ao SheraTOON by Playbus.

Também o hotel NAU Palácio do Governador preparou um programa para o Natal para os que escolhem
passar esta época festiva na companhia dos que mais gostam. Na noite de Consoada será servido um
buffet de pratos frios – com saladas várias, selecção de salgados, enchidos, pães e compotas, queijos
nacionais e internacionais e salmão fumado. O buffet de pratos quentes é composto por um aveludado
de cogumelos, bacalhau confit e lombo de cordeio com especiarias. O arroz-doce, o pudim “Abade
Priscos”, o bolo-rei e os sonhos com calda de especiarias vêm adoçar o menu desta noite especial.
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Para o almoço de Natal, a unidade propõe um buffet repleto de iguarias que conta com uma salada de
salmão e uma salada de queijo Chèvre numa combinação de frutos vermelhos, para os que gostam de
experimentar combinações únicas. Nos pratos quentes destaca-se o polvo à lagareiro com migas de
couve-lombarda, o naco de novilho, presunto e cogumelos e o aveludado de couve-flor com azeite de
trufa. As sobremesas de Natal escolhidas para este almoço são variadas – o tronco de Natal, o bolo-rei,
as rabanadas, mousse de morango, coscorões, molotof ou bolo de mel e nozes.

Os Buffets de Natal estão disponíveis a 75€ por adulto, com desconto de 50% para crianças entre os 3 e
os 12 anos (com oferta gratuita para as crianças até aos 2 anos). Incluem água, sumo de laranja,
limonada e café. É necessária reserva prévia para o 212 467 800 ou
palaciodogovernador@nauhotels.com.

O Eat Pray Love, localizado no Cais do Sodré em Lisboa, comemora o Natal com opções saudáveis e
também para os que cedem à tentação da gula. No dia 24, com opções de brunch desde o pequeno-
almoço ao jantar, perfeitas para celebrar com amigos, colegas ou família. Dia 25 poder-se-á desfrutar
das habituais opções saborosas com consistência, sabor, empratamento e qualidade e satisfazer o
apetite de todas as opções alimentares. Com base na dieta flexitariana, a carta oferece boa comida sem
comprometer o sabor, o que dá gozo, priorizando uma alimentação à base de plantas, mas com opções
de carne, peixe e doces, claro.

Informações e reservas em https://www.eatpraylove.pt/

No Norte Alentejano, o NAU Lago Montargil & Villas também tem sugestões para a época festiva.

Para a noite de 24 de Dezembro, o menu inicia-se com um amouse bouche de aperitivo: creme de
marisco, mexilhão e espuma do mar. Nas entradas, são as vieiras a marcar o tom, coradas, e
acompanhadas com espargos e ervilhas. A refeição segue com um creme de abóbora, seguindo-se o
indispensável bacalhau da consoada demi-cute – bacalhau meia cura a baixa temperatura, envolto em
lombardo. O prato de carne sugerido é um ballotine de peru – peru recheado com grelos e alheira, com
molho de castanha e castanha caramelizada.  Para terminar, um pastel de nata desconstruído – com
crocante de massa folhada, gelado de canela e crumble de amêndoa.

Já a 25 de dezembro, o menu de almoço é compostos por croquete de frango com musse de miúdos
para aperitivo, e froie gras com figo grelhado, redução de vinho do porto e creme de cebolinho de
entrada.  O bacalhau regressa como elemento de destaque na ementa, com uma sopa aveludada
servida com salsa e ovo a baixa temperatura, e o polvo caramelizado com puré de batata roxa, gel de
alperce, pimentos padrón e cenoura, emerge como um prato de destaque.

O icónico bife Wellington com demi glace é a escolha para o prato de carne e faz-se acompanhar de um
crocante de tubérculos, uma salada de micro greens e vinagrete de romã. Para sobremesa, o toucinho
do céu com alfazema e crocante de amêndoa é a sugestão que finaliza a refeição.

Ambas as refeições têm um custo de 55 euros por adulto, com um desconto de 50% para crianças dos
3 aos 12 anos (com oferta gratuita para as crianças até aos 2 anos). As bebidas não estão incluídas. É
necessário efetuar reserva prévia.

Informações e reservas através do 213 007 009 ou bookings@nauhotels.com

A rede hoteleira nacional STAY HOTELS lançou a campanha STAY FOR XMAS, uma oferta especial que
convida todos a celebrar a magia do Natal junto daqueles que mais amam, com um pack de cinco noites
pelo valor de 200€.

Ao adquirir um voucher “STAY FOR XMAS” no site ou na app móvel STAY HOTELS, disponível para
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Android e iPhone (iOS), é possível usufruir das 5 noites de qualquer forma: desfrutar das noites seguidas
num único hotel, reservar as cinco noites em datas e hotéis diferentes ou reservar até 5 quartos em
apenas um ou mais dias, para estadias em família ou com os amigos mais próximos. Após recepção do
voucher via email, as reservas devem ser efectuadas directamente junto do(s) hotel(éis) pretendido(s),
através de email, telefone ou ao balcão.

A campanha decorre até 25 de Dezembro e é válida para estadias até 23 de Fevereiro de 2023.
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Em Portalegre, há um novo hotel palaciano inspirado em doces
conventuais
Abriu portas no centro de Portalegre com o objetivo de oferecer uma experiência
diferenciadora e única na cidade. Onze espaçosos quartos, com nomes de doces
conventuais e regionais - também disponíveis na cafetaria -, prometem cativar os
visitantes do novo Portalegre Palace.

Situado em frente ao Jardim do Tarro e a poucos metros do Plátano do Rossio, considerada a árvore
mais antiga de interesse público em Portugal, com 180 anos, o Portalegre Palace dá as boas-vindas com
duas tapeçarias na receção, cedidas pelo Museu da Tapeçaria de Portalegre. O hotel foi inaugurado a 23
de maio, no Dia da Cidade, mas foi a chegada do verão que deu a conhecer esta nova unidade.

Veja a fotogaleria do novo Portalegre Palace

“Os nossos três pilares são: luxo e proximidade; trabalho e parcerias; pessoas e valorização profissional.
Apostámos num formato com menos quartos, mas optou-se por habitações mais espaçosas. É um
espaço familiar, pretende criar um conceito de proximidade com os clientes e valorizar a cidade. Não
compete com outros espaços, pois oferece um conceito diferente”, explica Beatriz Ferreira da Silva,
responsável do alojamento.

O Portalegre Palace, inserido no “The New Luxury Concept”, é um hotel aberto à cidade, com serviços
criados para hóspedes e não só. Como os três momentos, três experiências criados que colmatam uma
lacuna na oferta da cidade.

Começando pelos pequenos almoços ao estilo palaciano, num grande salão em tons de azul e com um
oratório anexo, onde se destaca a variedade de produtos regionais, como a Tibórnia de toucinho com
tomate, queijo de Nisa, bolo finto e doces conventuais, confecionados pela doceira do hotel. O cliente
pode ainda extrair o próprio café e viver uma experiência realmente palaciana com degustação de Ostras
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com espumante pela manhã. O pequeno-almoço é servido à carta (€15), entre as 8h00 às 12h00 e
requer marcação para quem não está hospedado no hotel. O mesmo sucede com o Serviço de Chá,
entre as 16h00 e as 18h00, servido no salão, com uma carta idêntica à do pequeno-almoço.

Para terminar o dia, entre as 18h00 e as 20h00 e também com marcação, realizam-se na adega provas
de produtos regionais, para grupos no máximo de seis pessoas, com três opções (€10), que vai desde
as Ostras com espumantes e fumados, a uma degustação de queijos e pães acompanhados por vinhos
brancos da Serra de São Mamede (vinhos cultivados acima dos 500 metros de altitude) ou uma mostra
de charcutaria com tintos de Portalegre. É ainda possível fazer a “Prova dos 3”, conciliando as três
experiências (€25).

“O Portalegre Palace pode proporcionar experiências de época quer no Salão Nobre, quer na Cozinha
Alentejana quer no jardim com cerca de 600 m2”, acrescenta Beatriz. “O grande objetivo foi promover a
recuperação deste património, valorizando em simultâneo as pessoas locais e profissionais do sector, já
que trabalhamos em proximidade com a Escola de Hotelaria de Portalegre. Temos ainda parcerias com
restaurantes e projetos locais, dai a opção de não ter restaurante no interior do hotel.”

No que respeita à recuperação e preservação do Palácio dos Viscondes do Reguengo, que começou a ser
construído no século XVIII. Foram recuperados os azulejos da fachada, o jardim e a escadaria que
mantém a estrutura e azulejos iguais, bem como o emblemático candeeiro, que inspirou a maior parte
dos aposentos e dos candeeiros que marcam os restantes espaços. Os corredores mantêm os azulejos
azuis do século XIX.

Na oferta de alojamento encontram-se 11 quartos (a partir de €125), com cerca de 30 a 40 m2,
divididos por dois dos três pisos do hotel e com acesso a uma cozinha alentejana comunitária. Estão
disponíveis quatro suítes duplas e seis quartos standard, todos com nomes de doces regionais ou
conventuais da região. Nos alojamentos destacam-se as casas de banho em mármore branco e no
quarto “Fidalgo”, a banheira com vista para o jardim.

No jardim exterior, com 600m2, um tanque com fonte original foi adaptado para piscina e mesmo ao
lado encontra-se o Spa self-service, com sauna, spa de pés, torre de gelo e duche sensorial.

O hotel Portalegre Palace (Rua Alexandre Herculano, 2, Portalegre. Tel. 245 035 300) abriu ainda uma
cafetaria com Oficina de Doces. Com uma entrada independente, na rua principal, a cafetaria oferece
menu variado, que inclui várias opções conventuais. Aqui encontram-se alguns dos melhores doces de
doceiras da cidade e outros de produção própria do hotel.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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