
JORNAL DO ALGARVE

29/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • BALANÇO JA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • GONÇALO DOURADO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

"O ano do tão esperado regresso à normalidade"
O ano de 2022 ficará para sempre com o regresso oficial à normalidade, tão desejado
desde 2020, época em que a pandemia de covid-19 'invadiu' o mundo
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JORNAL DO ALGARVE

29/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • BALANÇO JA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 840

REACH: -1

Personalidades que o JA destacou em 2022
O JA selecionou algumas das muitas personalidades algarvias com papel fundamental na
divulgação e desenvolvimento da região
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JORNAL DE NEGÓCIOS

29/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

O que muda em 2023
Inflação volta a penalizar rendimentos | Salários sob pressão e mudanças no IRS em
duas fases em 2023 | T endências diferentes na água, luz, comunicações e comissões |
Alimentação e turismo serão ainda mais caros no próximo ano | Crédito vai pesar mais no
orçamento | Portagens e uso ocasional de transporte público mais caros
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SAPO

28/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34000

Fazer contas ao ano que aí vem. 24 dicas de poupança para 2023
As famílias portuguesas estão a recorrer às poupanças para aguentar a escalada de
preços. Segundo o Banco de Portugal, a taxa de poupança vai cair para 3,9% em 2023. O
ano que aí vem augura maiores dificuldades para fazer face à escalada do custo de vida.
Em conjunto com a DECO PROT EST E, reunimos 24 dicas para o ajudar a poupar ao longo
de 2023.

1. Simular as melhores opções

Se vai comprar um imóvel com recurso a financiamento bancário, peça simulações em três ou quatro
instituições, começando por aquelas onde já tenha algum tipo de envolvimento comercial. Pode utilizar o
simulador disponibilizado no site para ver quais as melhores propostas no mercado para o seu caso.
Reunidas as várias propostas, compare-as pela TAEG, que reflete todos os custos associados ao
financiamento e opte pela que apresente o menor valor.

Não se esqueça que, atualmente, os preços dos imóveis estão bastantes elevados, implicando um
esforço adicional às famílias para conseguir avançar com a aquisição, levando à contratação de
montantes mais elevados de crédito. Antes de avançar, simule qual o impacto na prestação se a taxa de
juro subir mais 2 ou 3% e como isso afetará o seu orçamento familiar. O peso das prestações não deve
ultrapassar os 35%. Não se esqueça ainda que um contrato de crédito à habitação é um compromisso
para décadas, em que muita coisa pode acontecer.

Verifique se o banco onde vai contrair o crédito habitação exige a compra dos seguros de vida e
multirriscos habitação para obter o spread bonificado. Compare os valores da prestação com spread
bonificado e seguros contratados no banco, com os valores da prestação sem spread bonificado e
seguros fora do banco. Pode encontrar aqui uma poupança.

2. Renegociar o crédito habitação com o banco

Se já tem crédito à habitação, não se esqueça de renegociar as condições do seu contrato,
principalmente se tiver uma taxa variável, procurando atenuar os impactos da subida das taxas de juro.
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Tente reduzir o spread, renegociar os prémios do seguro de vida, alterar a maturidade do indexante para
um prazo menor, alargar do prazo de amortização ou criar um período de carência de capital. Se tiver
mais do que um tipo de crédito, pode avaliar a possibilidade de optar pela consolidação. Se o banco lhe
propuser a contratação de mais produtos para poder avançar com a renegociação, verifique os custos
associados aos mesmos, pois poderão não justificar a poupança obtida.

3. Teletrabalho: face à sua natureza, o recurso ao teletrabalho implica a redução de custos não só ao
nível de despesas de deslocação como em refeições (quanto aos trabalhadores que optam por tomar as
refeições em restaurantes). O teletrabalho pode ser adotado por acordo escrito entre o empregador e o
trabalhador. Contudo o empregador não pode recusar o pedido em determinadas circunstâncias, tais
como trabalhadores com crianças até aos 3 anos, desde que tal seja compatível com a atividade
desempenhada e o empregador disponha de meios para essa finalidade. Também é possível optar pelo
teletrabalho (durante quatro anos seguidos ou interpolados), a quem tenha sido reconhecido o estatuto
de cuidador informal não principal.

Este direito é extensível até aos oito anos da criança, exceto para funcionários de empresas até dez
trabalhadores, no caso das famílias monoparentais. Nos agregados com dois progenitores, se só um
tiver funções compatíveis com teletrabalho, este regime também pode ser pedido, mas apenas para
esse. Já se ambos puderem desempenhar as funções à distância, só terão direito a esse regime se o
repartirem entre si, em períodos iguais, tendo como referência máxima 12 meses;

4. Deslocação para o trabalho: sempre que possível os trabalhadores podem prescindir da utilização de
viatura própria (transporte particular) e optar pela utilização de transportes públicos. Esta medida implica
uma poupança relativa às despesas de combustível. Por outro lado, há que ponderar a utilização de um
passe de família uma vez que é uma opção mais acessível, por norma aplicável aos agregados com
domicílio fiscal na área metropolitana de Lisboa. Dois  colegas de trabalho que residam na mesma área
podem partilhar a mesma viatura para a deslocação para o local de trabalho, neste caso é possível
reduzir a despesa relativa ao combustível bem como eventuais portagens;

5. Despesas de alimentação: se o local de trabalho disponibilizar uma cantina, esta pode ser uma boa
alternativa para poupar dinheiro uma vez que por norma os custos das refeições são inferiores quando
comparados aos valores praticados em restaurantes. Há que considerar igualmente a hipótese de trazer
o almoço de casa. Se o local de trabalho não disponibilizar uma área própria para refeições, é possível
ponderar a hipótese de levar para o local de trabalho uma refeição ligeira.

6. Acordos de empresa: algumas empresas celebram parcerias com vantagens para os seus
colaboradores, trata-se de uma boa alternativa para poupar dinheiro. Por exemplo, quem frequenta um
ginásio pode ponderar se compensa alterar a inscrição (deve ter em consideração se existe fidelização)
para um ginásio com acordo ou que seja mais próximo do local de trabalho. No âmbito dos acordos de
empresa, importa indicar outras situações, tais como ATL.

7. Poupe no seguro

Caso viaje por conta própria e se tiver a cobertura de assistência em viagem no seguro automóvel,
válida mesmo se viaja sem o carro, então a contratação de um seguro não deverá interessar-lhe, a
menos que vá para um destino mais arriscado e pretenda uma cobertura de acidentes pessoais. Se tem
crédito à habitação, então já estará a coberto dos riscos de morte e invalidez, apesar dos capitais
seguros serem cumulativos (em caso de acidente recebe dos dois seguros). Analise o quadro de
coberturas e capitais do seguro de assistência em viagem do automóvel e, se considerar que são
insuficientes, apure junto da sua seguradora se prevê a contratação de modalidades superiores. Não se
esqueça, portanto, de levar consigo o número de telefone para solicitar os serviços de assistência.

Se é titular de um seguro se saúde, as despesas de tratamento na sequência de acidente ou doença
também estão cobertas. Apesar de válido apenas em Portugal, o seguro de saúde também poderá ser
utilizado durante uma deslocação ao estrangeiro por período inferior a 60 dias, desde que avise
previamente a seguradora. Terá de pagar as despesas do seu próprio bolso e posteriormente apresentar
os comprovativos junto da seguradora para ser reembolsado. Não se esqueça, pois, de prevenir a
seguradora de que vai viajar.

Outra dica importante é ponderar pagar a viagem com o seu cartão de crédito, ou pelo menos a estadia,
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no caso de não viajar de avião. Muitos cartões incluem o seguro de viagem que o abrange a si e ao seu
agregado familiar, de forma gratuita. Caso tenha este tipo de cartão verifique se tem este seguro
associado e que coberturas estão abrangidas.

Em qualquer dos casos, se viaja para a Europa não deixe de solicitar previamente o Cartão Europeu de
Seguro de Doença, que lhe permite aceder aos serviços de saúde públicos de todos os Estados-
membros em condições idênticas às dos cidadãos nacionais.

8. Compre diretamente na companhia aérea e poupe com as milhas

As práticas comerciais desleais são frequentes no mercado das viagens. Por exemplo, se navega pela
internet, costuma deparar-se com anúncios de viagens vendidas por intermediários, que se apresentam
como os preços mais baixo do mercado. Mas não raras vezes, as próprias companhias aéreas vendem
mais barato do que esses intermediários. Se cair num desses engodos, saiba que pode exigir a reparação
por ter sido induzido em erro por promoções que não eram verdadeiras.

Se ficar insatisfeito com o serviço prestado por uma companhia aérea, não deixe de reclamar. Se não o
fizer não poderá vir a ser ressarcido dos eventuais prejuízos. A primeira via deverá ser o contacto direto
com a própria companhia aérea, mas se a viagem tiver sido organizada, pode também fazê-lo junto da
agência de viagens. O recurso à Autoridade Nacional da Aviação Civil é outra possibilidade, bem como à
plataforma Reclamar da DECO PROTESTE, e a apresentação de reclamação no livro de reclamações físico
ou eletrónico.

Acumular milhas de companhias aéreas pode ser uma excelente opção de poupança para quem viaja
mais. Os cartões de fidelização funcionam como se fossem cartões de pontos, mas em alguns casos as
milhas também podem ser acumuladas através de cartões de crédito associados ao programa. Conheça
e usufrua de todas as vantagens dos seus cartões de fidelização e/ou de crédito, mas não contrate um
cartão de crédito exclusivamente movido por um programa de milhas, porque terá sempre um contrato
de crédito ao consumo associado.

Por falar em cartão de crédito, é muito importante pensar no(s) meio(s) de pagamento que vai utilizar
durante a viagem. Se o destino se encontra na Europa e vai usar cartão de débito para fazer
levantamentos em euros, à partida, não serão cobradas comissões, mas o mesmo pode não suceder se
fizer pagamentos com recurso ao cartão de débito e de crédito. Evite usar o cartão de crédito para
levantar dinheiro, pois o cash advance implica o pagamento de comissões e, eventualmente, de juros, se
não pagar dentro do prazo.  Já se no destino se utiliza outra moeda, deve ponderar se não será
preferível trocar algum dinheiro por essa moeda de circulação. O Banco de Portugal disponibiliza um
conversor de moeda para ajudar os consumidores a saber quanto valem as outras divisas. Não esquecer
a hipótese de utilizar meios de pagamento como o Revolut, principalmente quando se viaja para países
fora da zona Euro.

Em qualquer produto associado a viagens é importante estar atento ao mercado e ponderar as várias
opções disponíveis. Isto aplica-se aos próprios destinos turísticos, aos meios de transporte, aos cartões
de milhas, aos meios de pagamento, aos alojamentos e até à restauração.

9. Ao planear está a poupar

O planeamento antecipado das viagens pode ajudar os consumidores a poupar. Neste momento já não
há restrições decorrentes da pandemia, pelo que volta a ser possível fazer planos com maior
antecipação. Dessa forma pode ter acesso a condições promocionais, dispõe de mais tempo para
comparar ofertas e estudar o mercado, pode ponderar se fica ou não mais barato contratar
determinados serviços à distância. Se possível, programe as suas viagens para datas menos prováveis,
i.e., fugindo tanto quanto possível a feriados, fins-de-semana, períodos de férias e períodos festivos.
Essa opção revela-se normalmente mais barata, mesmo para os destinos habitualmente mais
dispendiosos.

10. Antes de começar a poupar, elimine as dívidas

Enquanto não se libertar dos pequenos créditos que penalizam o orçamento familiar, como é o caso do
cartão de crédito (não dos créditos de longo prazo para compra de casa ou carro), não adianta poupar.
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A sua poupança caminhará sempre a um ritmo mais lento do que as dívidas, que têm taxas bem mais
elevadas.

11. Atenção à fonte de informação

Cuidado com os conselhos dos amigos, ou mesmo do gestor de conta do banco. Ainda que não sejam
mal-intencionados, não são a fonte mais credível e isenta, nem conhecedora do mercado. É frequente os
esquemas piramidais serem promovidos pelos amigos. Atenção aos influenciadores digitais que dão
conselhos, mas são pouco isentos. Os analistas independentes são credenciados pelas entidades
reguladoras.

12. Encare a poupança como um encargo regular

Não poupe apenas o que sobra no final do mês, pois corre o risco de não conseguir colocar de lado
qualquer montante. Seja disciplinado. Assim que recebe o salário, ponha de lado uma quantia ou
programe, por exemplo, uma transferência automática para um PPR, para evitar o “esquecimento”.

13. A primeira poupança é para o “fundo de emergência”

Crie uma almofada financeira para fazer face a imprevistos e evitar recorrer ao cartão de crédito. O
“fundo de emergência” deve ter o equivalente a seis salários, aplicados em produtos sem risco, de capital
garantido, e facilmente convertíveis em dinheiro, como depósitos e Certificados de Aforro.

14. Tenha a inflação como referência de rendimento

Se as poupanças valorizarem menos do que a taxa de inflação, isso significa que o dinheiro está a perder
valor, o que, a longo prazo, pode ser muito prejudicial. A expressão “o dinheiro vale cada vez menos”
deve-se a uma subida dos preços maior do que o rendimento gerado pelas aplicações que faz. Acontece,
por exemplo, com os depósitos a prazo, que rendem quase nada. Por esse motivo, colocar todas as
poupanças numa conta à ordem é uma má estratégia. Neste momento, não é fácil encontrar produtos
com rendimento superior à inflação, mas deve procurar o melhor rendimento para minimizar o efeito da
subida dos preços.

15. Inicie a poupança para a reforma o quanto antes

Quanto mais cedo iniciar a poupança de longo prazo, mais pode acumular. Não apenas porque tem mais
anos de poupança, mas porque pode aplicar em produtos com maior percentagem de ações (mais risco)
e potencialmente mais rentáveis. Assim, o efeito de capitalização será bastante maior. O ideal é iniciar
quando entra na vida ativa, mesmo que as quantias sejam pequenas.

16. Compare o rendimento do seu PPR com os melhores do mercado

Anualmente, compare o rendimento do seu PPR com os melhores do mercado (por exemplo, através do
nosso comparador) e transfira para um dos melhores, se for caso disso. Manter as poupanças de longo
prazo num produto pouco rentável, pode traduzir-se em perdas de milhares de euros.

17. Não invista em produtos estranhos

Cuidado com o investimento em produtos que desconhece ou não entende. Por exemplo, produtos
estruturados têm regras que podem ser complexas e, por norma, são criados de forma a apresentar um
rendimento potencial interessante. Contudo, este raramente se verifica porque, para tal acontecer, seria
preciso obedecer a certas condições. Evite esses produtos.

18. Diversifique por vários bancos e produtos

É famosa a expressão “não coloque os ovos todos no mesmo cesto”, porque se cair, fica sem poder
fazer omeletes. Significa que deve diversificar as poupanças por vários produtos e instituições de forma a
diminuir o risco. De preferência, aplique em cada instituição apenas o montante definido no Fundo de
Garantia de Depósitos e no Sistema de Indemnização aos Investidores: até 100 mil e 25 mil euros,
respetivamente.
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19. Arrisque, mas apenas com dinheiro de que não necessita a curto prazo

Nos produtos de maior risco aplique apenas o montante de que não vai necessitar a curto ou médio
prazo. No caso dos ativos sem capital garantido, como fundos de investimento ou ações, invista por
prazos superiores a cinco anos, de forma a poder recuperar de períodos menos bons, como a queda dos
mercados financeiros. Não resgate numa altura menos favorável. Por exemplo, se ainda está a mais de
10 anos da reforma, opte por um PPR sob a forma de fundo com alguma percentagem de ações, pois o
potencial de rendimento é superior.

20. Escolha os produtos de acordo com o seu perfil

Não há duas pessoas iguais, mesmo em termos financeiros. As necessidades económicas, o património
e a própria personalidade são distintos. Há quem seja totalmente avesso ao risco e há quem prefira
arriscar mais. Conhecer o seu perfil de risco é fundamental para escolher os produtos financeiros
adequados e... dormir descansado, sem sobressaltos. Teste, por isso, o seu grau de aceitação de risco,
os conhecimentos e veja se tem tempo disponível para procurar informação sobre produtos e mercados
mais complexos.

21. Compras supermercado/mercearia

22. Aquecimento da casa

23. Fatura da eletricidade/gás

24. Reduzir a fatura da água com informação dos links
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SAPO MULTINEWS

29/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Quase uma por mês: As 11 polémicas que mancharam o
Governo de Costa este ano
Apesar de ter conquistado a maioria absoluta nas últimas eleições legislativas, o primeiro-
ministro não teve a vida facilitada.

A vitória com maioria absoluta de António Costa nas ultimas eleições legislativas deixaria antever um
relativo ‘descanso’ ao governo socialista, que agora poderia aprovar orçamentos sem ter de recorrer
aos parceiros de geringonça, mas 2022 revelou-se um ano difícil para o Executivo de Costa, que contou
com mais de uma dezena de grandes polémicas ao longo dos últimos meses.

Recordamos 11 dos casos que mais tinta fizeram correr na imprensa e que acabaram por por em causa
a imagem do Governo perante os portugueses.

Logo ainda antes da tomada de posse, é o chamado entrar de pé esquerdo. A composição do Governo
apareceu nos jornais ainda antes de Costa a apresentar formalmente a Marcelo, e o Presidente da
República não gostou. “Fiquei a saber pela comunicação social”, disse Marcelo, que acabou por cancelar
as reuniões com o primeiro-ministro “Se o que foi divulgado na comunicação social está correto,
dispensa-se a audiência”, considerou.

Período de graça até junho, altura em que o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, anunciou
sozinho que o novo aeroporto seria em Alcochete. Costa, surpreendido pelo ‘trapalhada’ pôs ponto final
no assunto, mas segurou o ministro, os despachos voltaram para trás e só se voltará a discutir
aeroporto em 2023.

Agosto trouxe caos nos hospitais, em particular nas maternidades. Marta Temido, que encabeçou a luta
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contra a Covid-19 e manteve-se segura durante as várias ‘tempestades’ não resistiu e caiu,
apresentando a demissão, após a morte de uma grávida no transporte entre hospitais, que não a
podiam receber. A falta de médicos no SNS continuou por resolver.

Entrou para o seu lugar Manuel Pizarro, e logo veio a público que o novo ministro da Saúde era casado
com a Bastonária da Oordem dos Nutricionistas, e que tinha uma empresa na área da saúde. O ministro
retraiu-se, desativou a empresa e afirma que não tomará decisões que envolvam nutricionismo.

Mas as incompatibilidades no Governo não ficam por aqui: em maio entrou nova presidente do IEFP,
Maria Adelaide Franco, tinha saído de um empresa privada e estava a receber subsidio de desemprego.
Ao mesmo tempo era sócia de empresa, e continuava a ir trabalhar, na prática. Acabou pro sair do cargo
no IEFP contra a vontade de Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho e Segurança Social, que até ao
fim defendeu Maria Adelaide Franco, e não ficou bem no ‘filme’.

Logo depois, Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, viu-se envolvida em novo escândalo.
Responsável por gerir fundos europeus, já era ministra quando uma empresa do marido recebeu
milhares de euros de fundos comunitários. A PGR não considerou “ilegal”, já que a lei existente não
contempla estes dinheiros europeus, mas a polémica permaneceu.

Em agosto, Fernando Medina, ministro das Finanças contratou ex-diretor da TVI, Sérgio Figueiredo, para
o cargo de consultor especializado. Ficaria a ganhar mais do que o o próprio ministro, que para todos os
efeitos estava a contratar o anterior ‘patrão’, já que foi durante a liderança de Sérgio Figueiredo na TVI
que Fernando Medina se tornou comentador do canal. Sérgio Figueiredo desistiu do cargo após estalar a
polémica, e o lugar ficou por preencher.

Medina viu-se envolvido noutra polémica logo depois, ao repreender António Costa Silva, ministro da
Economia e do Mar, já que este tinha defendido à revelia uma descida transversal do IRC. Os próprios
secretários de estado de Costa Silva acabaram por se virar contra ele.

Mesmo antes da apresentação da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2023, novo
escândalo, desta vez ainda mais próximo de Costa: Miguel Alves, o secretário de Estado Adjunto do
primeiro-ministro, viu-se acusado de prevaricação pelo Ministério Público, relativamente a negócios feitos
quando ainda era presidente da Câmara de Caminha. Em casa está um parque de exposições que foi
chorudamente pago, mas cuja construção nunca arrancou.

Logo a seguir, Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal acusou, num livro, o PM de ter
pressionado o supervisor a não retirar Isabel dos Santos do BIC, tendo, segundo relatou o ex-
governador num livro, enviado uma mensagem a dizer que “não podemos tratar mal a filha do
Presidente de um país amigo”. Às perguntas do PSD sobre o caso, o primeiro-ministro ainda não
respondeu e pediu mais tempo. Já sobre a polémica, António Costa avançou com um processo contra
Carlos Costa, por difamação.

E, a fechar o ano, e logo no Natal, o Governo de Costa recebeu outro ‘presente envenenado’. Aliás quem
recebeu foi Alexandra Reis, e foram 500 mil euros, pela sua saída do cargo de administradora na TAP,
para depois ir ocupar o cargo de secretária de Estado do Tesouro. O caso, que ainda está a ter ondas de
choque, acabou com a demissão de Alexandra Reis, a pedido de Medina, e mais uma ‘trapalhada’ na
equipa de Costa, para acabar o Ano.
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PÚBLICO

29/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA BACELAR BEGONHA

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: 15000

Perda de “controlo político” pode levar Governo a “colapsar”
Politólogos atribuem remodelações sucessivas à falta de “coordenação” e “controlo
político” e alertam para perigo de colapso do executivo
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JORNAL DE NOTÍCIAS

29/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 109166

Geringonça, aeroporto e TAP: o percurso de Pedro Nuno no
Governo
O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, deixa o Governo após uma nova
polémica com a T AP, que envolveu a indemnização de 500 mil euros paga à ex-secretária
de Estado do Tesouro Alexandra Reis.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, deixa o Governo após uma nova polémica com a
TAP, que envolveu a indemnização de 500 mil euros paga à ex-secretária de Estado do Tesouro
Alexandra Reis.

"Face à perceção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno" do caso da TAP, Pedro Nuno
Santos decidiu "assumir a responsabilidade política e apresentar a sua demissão", já aceite pelo primeiro-
ministro António Costa, lê-se num comunicado enviado pelo Ministério das Infraestruturas e da
Habitação.

A demissão ocorreu cerca de 24 horas após o ministro das Finanças, Fernando Medina, ter demitido a
secretária de Estado do Tesouro, menos de um mês depois de Alexandra Reis ter tomado posse e após
quatro dias de polémica com a indemnização de 500 mil euros paga pela TAP, tutelada por Pedro Nuno
Santos.

A indemnização a Alexandra Reis foi criticada por toda a oposição e questionada até pelo Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao dizer que "há quem pense" que seria "bonito" Alexandra Reis
prescindir da verba.

Alexandra Reis recebeu uma indemnização de meio milhão de euros por sair antecipadamente, em
fevereiro, do cargo de administradora executiva da transportadora aérea, quando ainda tinha de cumprir
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funções durante dois anos e em junho, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação
Aérea de Portugal (NAV). Este mês foi escolhida para secretária de Estado do Tesouro.

A demissão de Pedro Nuno Santos chegou a ser equacionada em junho, após ter avançado uma solução
para o novo aeroporto que não estava concertada com o primeiro-ministro.

Um despacho, publicado no dia 29 de junho e assinado pelo secretário de Estado das Infraestruturas,
Hugo Santos Mendes, que hoje também se demitiu, determinava o "estudo da solução que visa a
construção do aeroporto do Montijo, enquanto infraestrutura de transição, e do novo aeroporto 'stand
alone' no Campo de Tiro de Alcochete, nas suas várias áreas técnicas".

Naquela mesma noite, em entrevistas à RTP e à SIC Notícias, Pedro Nuno Santos assumiu a solução que
passava pela construção de um novo aeroporto no Montijo até 2026 e por encerrar o aeroporto
Humberto Delgado, quando estivesse concluído o de Alcochete, em 2035.

No entanto, logo pela manhã do dia seguinte, o primeiro-ministro, que estava em Madrid para a cimeira
dos chefes de Estado e de Governo da NATO, decidiu revogar o despacho, reafirmando que queria
negociar e chegar a um consenso com a oposição.

As críticas da oposição não tardaram a fazer-se ouvir, desde pedidos de demissão do ministro, a
acusações de descoordenação no Governo socialista.

Ainda assim, apesar de considerar que tinha sido "cometido um erro grave", António Costa 'segurou' o
ministro, que assumiu, em conferência de imprensa, "erros de comunicação" com o Governo e "falha na
articulação com o primeiro-ministro".

António Costa manifestou-se certo de que o ministro não agiu de má-fé ao anunciar uma solução para o
novo aeroporto sem a concertar consigo e considerou que a confiança política estava "totalmente
restabelecida".

Apontado como um potencial candidato à sucessão de António Costa na liderança do PS, Pedro Nuno
Santos, conotado com a ala esquerda do PS, tinha em mãos o dossier do novo aeroporto para a região
de Lisboa.

Natural de São João da Madeira, distrito de Aveiro, Pedro Nuno Santos, 44 anos, é licenciado em
Economia pelo ISEG, instituição da Universidade Técnica de Lisboa na qual foi presidente da Mesa da RGA
(Reunião Geral de Alunos).

Iniciou a sua atividade política na JS aos 14 anos e, entre 2004 a 2008, foi secretário-geral desta
organização de juventude, período em que esteve empenhado, primeiro, na legalização da Interrupção
Voluntária da Gravidez e, depois, na consagração em lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Entrou no parlamento em 2005, tendo sido deputado na X e na XII legislaturas, após um breve intervalo
para ajudar na gestão da Tecmacal, na capital do calçado, ao lado da irmã e do pai.

Em 2015, António Costa escolheu-o para secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares onde teve a
missão de fazer a 'ponte' das negociações entre o Governo e os parceiros políticos da 'geringonça'.

Em fevereiro de 2019, António Costa chamou-o para assumir o Ministério das Infraestruturas, ocupando
a vaga deixada por Pedro Marques, que encabeçou as listas do partido para as eleições Europeias.

Esta mudança de cadeiras foi acompanhada por uma alteração nas áreas tuteladas por este ministério:
deixou de ter o Planeamento (e a gestão dos fundos comunitários) e passou a ter a Habitação, fórmula
que agora se repete na nova orgânica do Governo.

Nos primeiros meses do XXI Governo Constitucional em que esteve à frente do Ministério das
Infraestruturas da Habitação, Pedro Nuno Santos enfrentou duas greves de motoristas de transportes
pesados -- a primeira das quais causaria problemas no abastecimento de combustíveis.

Recentemente enfrentou uma greve de trabalhadores da TAP.
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Ao longo dos últimos anos, Pedro Nuno Santos foi colocado no grupo dos chamados "jovens turcos" -
designação nascida na blogosfera e corredores de São Bento por associação ao histórico coletivo que
lutou por reformar a administração do Império Otomano -, juntamente com João Galamba e com os ex-
líderes da JS Duarte Cordeiro e Pedro Delgado Alves. É apontado como um possível sucessor de António
Costa na liderança do partido.
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″A TAP precisa de paz″, diz presidente da Confederação do
Turismo de Portugal
Companhia aérea "é muito importante para o turismo português", sublinhou o presidente
da CTP.

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal defendeu hoje a necessidade de "paz" na TAP
para que a companhia aérea possa trabalhar, considerando ainda que a incerteza para 2023 é elevada.

O presidente da CTP, Francisco Calheiros, falava aos jornalistas no final de uma reunião com o Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que recebeu antes uma delegação da UGT, no Palácio de Belém,
em Lisboa.

Precisando que a TAP ficou de fora dos temas abordados no encontro com Marcelo Rebelo de Sousa,
questionado sobre a polémica com a ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis e ainda que se
escusando a fazer comentários políticos, Francisco Calheiros considerou que estas "são questões que
não devem beliscar a TAP, mas são questões que são desagradáveis".

"A TAP precisa de paz para poder trabalhar", disse, acrescentando que a companhia aérea "é muito
importante para o turismo português".

Na audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, a CTP manifestou, segundo Francisco Calheiros, a
preocupação com a questão do aeroporto.

"Viemos abordar o assunto do aeroporto, que é um assunto que o senhor Presidente da República
permanentemente está preocupado e que a nós nos preocupa muito. É neste momento, talvez, o
principal problema que temos", afirmou.

Na agenda da audiência esteve ainda o balanço dos números do turismo este ano, mas também as
perspetivas para 2023.

"Para 2023 só temos uma certeza, que é a incerteza. [...] Como há reservas de última hora, não há
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dúvida de que é muito difícil ter uma previsão do que pode ser o ano de 2023. Se fosse igual ao ano de
2022 seria uma ótima notícia", afirmou.

Além de Francisco Calheiros faziam ainda parte da comitiva o vice- presidente do conselho diretivo da
CTP, Carlos Moura (presidente da AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal), e o vogal do conselho diretivo da CTP Pedro Costa Ferreira (da APAVT - Associação
Portuguesa das Agências das Viagens e Turismo).

Na quinta-feira, o Presidente da República recebe ainda a Confederação do Comércio e Serviços de
Portugal (CCP), a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN)
e a Confederação Empresarial de Portugal (CIP).
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Eurostat: Cidadãos da UE fizeram 879 milhões de viagens no ano
passado - TNEWS
TNEWS Destinos

O mais recente relatório da Eurostat comprova que a propagação da covid-19 e das suas variantes
levou a um aumento do turismo doméstico. Os dados revelam que, no ano passado e em 2020, 85%
dos cidadãos europeus optaram por viajar no seu país de residência. Em 2019, ano pré-pandémico, a
percentagem de viagens domésticas era de 73%.

“Em 2021, as viagens para outros países da UE representaram 12% de todas as viagens de turismo (em
comparação com 11% em 2020 e 20% em 2019). Por outro lado, o número de viagens com destino
fora da UE representou apenas 3% do total das viagens turísticas (face a 3% em 2020 e 8% em
2019)”, refere o comunicado.

O relatório nota também que, no que diz respeito ao número de noites no destino, as viagens
domésticas tendem a ser mais curtas em comparação com as viagens ao estrangeiro.

“As estatísticas de turismo incluem viagens para fins pessoais, bem como viagens para fins profissionais.
Em 2021, as viagens de negócios representavam 8% de todas as viagens que foram reportadas (em
comparação com 9% em 2020 e 11% em 2019)”, lê-se na declaração.

No ano passado, o número de viagens realizadas por motivos pessoais também registou uma melhoria
significativa, recuperando 80% do nível de 2019, ou seja, 811 milhões de viagens face a 1,0 mil milhões
de viagens registadas em 2019. No entanto, o estudo demonstra que o número de deslocações por
motivos profissionais não registou uma recuperação tão significativa como as viagens de lazer, situando-
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se em 55% dos níveis pré-pandemia.

De acordo com a Eurostat, após o levantamento das proibições de viagem e outras restrições por parte
das autoridades dos países da UE, o setor do turismo registou uma melhoria notável, especialmente
durante a época alta do verão do ano passado.

Um relatório publicado anteriormente pela mesma empresa de estatística, revelou que 43% das noites
de turismo passadas nos países da UE, em 2021, foram registadas principalmente nos meses de julho e
agosto.
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Portugal é o 3º destino mais procurado pelos europeus para
receber 2023
A conclusão é de um estudo da Jetcost, empresa de pesquisa de viagens, que adianta
que Lisboa, Porto, Madeira e Faro são os destinos mais procurados pelos europeus e
também pelos portugueses para assinalarem a entrada em 2023.

 

A conclusão é de um estudo da Jetcost, empresa de pesquisa de viagens, que adianta que
Lisboa, Porto, Madeira e Faro são os destinos mais procurados pelos europeus e também pelos
portugueses para assinalarem a entrada em 2023.

A análise baseada no motor de busca de voos e hotéis Jetcost confirma que uma parte considerável dos
europeus que quer passar o fim de ano fora de casa pensa fazê-lo em Portugal e para isso contribui o
nosso clima nesta época, a riqueza cultural, os costumes e as festas, além da nossa belíssima
gastronomia, bons hotéis e infraestruturas. O que também influencia são os preços, mais baixos se os
comparamos com outros países devido à inflação que existe na Europa. Tudo somado, Portugal é o
terceiro país mais procurado na Jetcost para começar o ano de 2023, a seguir a Espanha e Itália mas, à
frente da França e do Reino Unido.

Com base nos resultados da procura de voos entre 26 de dezembro de 2022 e 4 de janeiro de 2023
uma grande maioria dos que escolhem Portugal opta por Lisboa, com a capital a ocupar o primeiro lugar
nas escolhas de espanhóis, britânicos, italianos, alemães e holandeses, sendo o segundo destino mais
procurado por franceses.

O Porto é a cidade mais procurada por viajantes franceses, a segunda por espanhóis, alemães e
italianos, a terceira por holandeses e a quarta por britânicos.

Já Faro é a segunda mais procurada por ingleses e holandeses, a terceira por franceses e a quarta por
espanhóis, alemães e italianos.

Quanto às ilhas, a da Madeira parece ser a preferida pelos turistas europeus, já que é a terceira a ser
escolhida por espanhóis, ingleses, alemães e italianos e, em quarto lugar, por franceses e holandeses.
Porto Santo, ocupa o sexto lugar entre as preferências dos turistas espanhóis, franceses, alemães,
britânicos, italianos e holandeses

Nos Açores, a ilha de São Miguel ocupa o quinto lugar em termos de preferência dos espanhóis,
franceses, britânicos, alemães, italianos e holandeses, seguida da Terceira, escolhida na sétima posição
para espanhóis, franceses, alemães e italianos, a oitava posição para holandeses e a nona para
britânicos.

A Ilhas do Pico, Faial, Flores, Santa Maria e Corvo também estão entre as preferidas por turistas
europeus para receber o ano de 2023.  

Quanto aos portugueses, as capitais e as grandes cidades dos principais países Europeus como Paris (1),
Londres (5), Barcelona (6), Madrid (7), Amsterdão (8), Génova (10), Roma (12), Zurique (13),
Luxemburgo (14), Bruxelas (15), Milão (16), Praga (17), Budapeste (20), Viena (21) e Berlim (23), em
conjunto com outros destinos portugueses como Madeira (2), Lisboa (3), Porto (4), São Miguel (9),
Faro (22), Terceira (24) e Porto Santo (25) são os mais procurados por todos para passar o fim de
ano.

Por outro lado, os portugueses que escolheram os destinos mais afastados, fizeram a sua preferência
por Nova York (11), Dubai (18) e Rio de Janeiro (19).
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Ignazio Ciarmoli, Diretor de marketing de Jetcost, assinala “Enquanto o Natal é uma data para
celebrações em família, o fim de ano é um momento que muitos europeus preferem para viajar,
conhecer outras cidades ou país para celebrar a chegada do ano novo. Desde a Jetcost regozijamo-nos
que Portugal seja um dos destinos preferidos dos espanhóis e outros europeus, para começar 2023?.

(Link)
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Impostos, casa, vistos. No mundo sem fronteiras dos nómadas
digitais (onde nem todos entram)
Novo visto abre a porta aos trabalhadores remotos com maiores salários, mas pode
dificultar a entrada a quem menos ganha. Quem vem quer sol e calor, mas burocracia e
regras pouco claras são travão.

Não foi só por motivos turísticos que Mike Fort, britânico de 32 anos, se fixou em Lagos, no Algarve, em
setembro deste ano. Queria trabalhar — “trabalhar no duro” —, no emprego que lhe ocupa dois dias por
semana e lhe dá um ordenado suficiente para viver, mas também num projeto pessoal, uma “plataforma
de responsabilidade social” a que se dedica no resto do tempo. “Pensei que mais valia trabalhar no
duro num país onde o sol brilha e as praias são lindas, em vez de estar preso numa Manchester
chuvosa e cara”, refere ao Observador.

Não que Portugal tenha sido um destino tão barato quanto esperava, especialmente Lagos, onde se
fixou. Primeiro numa casa com um senhorio português, depois — e porque essa experiência não correu
bem — numa comunidade com outros nómadas digitais. “Acho que Lagos se tornou num destino muito
turístico e os preços escalaram. O que me disseram foi que há uns anos era muito mais barato.
Provavelmente não pesquisei bem [antes de vir]”, observa. Ainda assim, não se arrependeu.

Portugal foi o seu primeiro destino como “nómada digital”, uma expressão cada vez mais badalada que
ganhou maior dimensão com a pandemia e a experiência do trabalho remoto. Vários países, incluindo
Portugal, têm tentado entrar na onda e procurado mecanismos para os atrair, facilitando a entrada e a
estada. É disso exemplo o novo visto que entrou em vigor no final de outubro destinado aos nómadas
digitais, mas que não se aplica a todos: será preciso ganhar, pelo menos, 2.820 euros (este ano, porque
em janeiro será 3.040 euros) para a ele ter acesso.

Na prática, segundo explica ao Observador Gonçalo Saramago, responsável pelo serviço de imigração da
Moviinn, uma plataforma que ajuda estrangeiros a mudarem-se para Portugal, ao passar a cristalizar na
lei que há um visto para estrangeiros com rendimentos ativos acima de 3.040 euros, os de menor
rendimento que até aqui vinham com um D7 (um visto pensado para rendimentos passivos, mas que na
prática se estava a aplicar aos ativos — salários — também, e sem tetos mínimos) terão entrada
dificultada. O novo visto também tem um “vazio”, apelida o especialista, no que toca ao pagamento de
impostos (concretamente IRS) após os seis meses de permanência, altura a partir da qual a lei geral
determina que se tornem residentes fiscais.

Para Mike Fort, que agora vive as consequências do Brexit, o visto seria uma opção, não fossem as
dores de cabeça que lhe têm sido relatadas e a dificuldade que ele próprio tem sentido em obter
informação nos sites do Governo português. “O processo é um pesadelo, há muito pouca
informação. Não tem nada a ver com o que vivi na Austrália: aí foi só ir ao site do governo, paguei 250
dólares e ficou logo resolvido”, conta. No caso português “é preciso vasculhar nos sites e ainda não faço
ideia de como fazê-lo sem um advogado”.
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Ainda para mais quando ele próprio não tem um caminho definido para os próximos tempos. Voltar a
Lagos ou experimentar o Porto são opções prováveis, mas tudo pode mudar, ele próprio admite, se
gostar da América Latina ou da Ásia, para onde vai viajar. Por isso, não se quer comprometer com um
processo, que pode ser demorado, para obter um visto que não sabe se vai usar. Talvez até volte,
navegando ao ritmo da lei que lhe permite ficar até três meses, a cada 180 dias, num país europeu sem
grandes responsabilidades. Incluindo fiscais.

Três meses aqui, três meses acolá. Afinal,
onde é que têm de pagar impostos?
Muitos nómadas digitais, como Mike Fort, não ficam tempo suficiente para terem obrigações fiscais em
Portugal ou até ser elegíveis para o regime de residentes não habituais, que lhes daria acesso a taxas de
IRS mais favoráveis do que as aplicadas aos cidadãos nacionais de maiores rendimentos. Ou seja, à
partida pagarão impostos nos países para onde trabalham ou têm atividade aberta (os clientes de Mike
estão fora de Portugal).

Luís Leon, fiscalista da Ilya, não vê nisso um problema. “Da mesma maneira que uma pessoa vem passar
férias a Portugal e está cá a trabalhar à distância e não paga impostos, porque o rendimento não é de
fonte portuguesa, um nómada digital que ande de mochila às costas a trabalhar em vários países do
mundo não terá de pagar necessariamente imposto no sítio onde está a trabalhar naquele momento,
desde que aí não o qualifiquem como residente para efeitos fiscais”, explica, ao Observador.

O novo visto não traz mais vantagens fiscais além das que advêm do estatuto de residentes não
habituais. Mas Gonçalo Saramago, da Moviinn, considera que na nova lei “continua a haver um vazio
importante”. “Falta aclarar a parte fiscal”, indica. Rogério Fernandes Ferreira, fiscalista e sócio da RFF &
Associados, concorda que há pouca clareza quanto às implicações fiscais da lei, nomeadamente no que
toca à dupla tributação. “Não é suficientemente clara, pelo que muitos dos requerentes vêm como uma
ideia errada de qual será a sua efetiva tributação. Eventualmente a resolução desta questão da
tributação de salários auferidos enquanto residentes de um país, mas pagos por uma empresa sediada
noutro, poderá ter de passar por uma alteração dos tratados de dupla tributação, em particular para
uma melhor definição de qual o país que deverá ser competente para tributar”, afirma.

Numa análise para a ExecutiveDigest, os advogados Lin Man e Nuno Oliveira, da PRA – Raposo, Sá
Miranda e Associados, sublinham, por sua vez, que, em termos fiscais, “o legislador português não
cuidou de esclarecer todas as questões que se impõem a esse nível, em especial quanto ao pagamento
das contribuições para a Segurança Social”. Para os especialistas “seria aconselhável o esclarecimento
destas questões de tributação, apesar de não ser fácil, visto que existem conexões com outras
jurisdições que, também, não pretendem prescindir de receitas fiscais”.
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É que há outro tipo de nómadas digitais que planeiam ficar mais tempo. É o caso de Jeff Almerol,
nómada digital há oito anos. A chegar aos 30, conta ao Observador que sente ser altura de fixar-se num
sítio durante mais tempo. E Portugal pareceu-lhe uma boa opção, apesar de só ter visitado o país
durante três dias. “Lisboa é uma cidade amigável, descontraída, quente. E onde falam inglês”, refere, a
partir da casa arrendada em Marrocos, país onde esteve nos últimos três meses.

Jeff ganha entre 3.000 a 4.000 dólares por mês (perto desses valores em euros), o suficiente para o
teto mínimo do visto português e já tem reservas para estadias de dois meses, cada uma, em Lisboa e
no Porto, com possibilidade de cancelamento gratuito. Não quer ficar preso a decisões definitivas. Se
gostar, fica mais tempo. “Quero pelo menos sentir o sítio primeiro. Mas sinto que Lisboa e Porto são
duas cidades onde vou poder viver, primeiro porque há muitos nómadas digitais e posso integrar-me
facilmente. Há uma comunidade de expatriados muito grande com quem posso fazer amizade e locais
com quem me posso dar. Temos de ter conexão ao sítio e às pessoas”, expressa.

Apesar da vida itinerante, Jeff continua a pagar impostos no país de origem, as Filipinas. Mas caso decida
prolongar a estada em Portugal, admite contactar um contabilista que o ajude a mergulhar nas leis e
obrigações portuguesas. Se por cá ficar mais tempo, e se tornar residente fiscal, poderá mesmo aceder
a taxas de IRS mais favoráveis do que um português teria com o seu rendimento caso se qualifique para
o estatuto de residente não habitual. Jeff entende que, por isso, os nómadas possam nem sempre ser
recebidos de braços abertos. “Penso que as autoridades têm de fazer alguma coisa em relação a isso
porque acredito que antes de incentivar a entrada de pessoas de fora temos de tomar conta dos nossos.
Se estivesse nessa situação também ficaria chateado”, diz.

Um “sistema fiscal bipolar”?
O artigo do El País relançou o mesmo debate: Portugal tem um “sistema fiscal bipolar” que “penaliza os
portugueses e beneficia os estrangeiros”, lia-se no título. O jornal espanhol evidenciou como o país
pratica uma “concorrência fiscal agressiva” desde 2009 para atrair rendimento e investimento
estrangeiros, enquanto “impõe uma ‘taxa de solidariedade’ aos portugueses que ganham mais de 80 mil
euros por ano”.

Em causa está o regime dos residentes não habituais (RNH), criado em 2009, e que é muitas vezes
associado aos nómadas digitais, embora nem todos a ele tenham acesso: oferece uma taxa de IRS
única, de 20%, em vez da progressiva — que para um português pode no máximo atingir os 48% —,
durante dez anos, período a partir do qual se aplicam as regras normais do sistema fiscal português. Ou
de 0% para os rendimentos obtidos no estrangeiros (exceto mais-valias de ativos, que estão sujeitas às
taxas normais). Já as contribuições para a Segurança Social, quando aplicáveis, são iguais às dos
portugueses. E quando é que têm de ser pagas em Portugal? Quando forem residentes em Portugal e
desde que cá trabalhem pelo menos 25% do tempo.

O regime não é um visto, nem uma autorização de residência, mas apenas um estatuto fiscal. E tem
sido criticado por alguns partidos políticos, entre eles o Bloco de Esquerda. “Um trabalhador que receba
acima de 1.500 euros paga mais de 20% de taxa média de IRS. Um outro trabalhador não residente,
chamemos-lhe um nómada digital, paga 20% quer o salário seja 1.500 ou 15 mil euros”, disse Mariana
Mortágua, durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2023.

Mas nem sempre os nómadas digitais têm acesso garantido ao regime. “Por vezes tenho conversas
com nómadas digitais que querem vir para Portugal e depois apanham baldes de água fria
porque fartam-se de ver coisas online em que há uma equiparação direta entre nómada digital, o regime
dos residentes não habituais e a taxa [única] de 20%. E depois vemos que não são elegíveis”, comenta
Luís Leon, fiscalista da Ilya, ao Observador.

 

Para aceder ao regime de RNH, o requerente tem de ser residente fiscal em Portugal — que acontece se
ficar mais de 183 dias em qualquer período de 12 meses ou se tiver habitação própria permanente em
território português, o que não se aplica a Mike Fort —, e, nos últimos cinco anos, não tenha sido
residente cá para efeitos fiscais. Há outro entrave: a taxa única de 20% só se aplica aos nómadas cuja
profissão consta na lista de atividades de “elevado valor acrescentado” — uma lista que não inclui
algumas das profissões tipicamente conotadas com os nómadas digitais.

“Há muitos nómadas digitais a trabalhar em gestão de redes sociais e venda de publicidades que não
estão incluídas e não podem usufruir da taxa de 20%. Alguém que venha para uma McKinsey, uma BCG,
para consultoria de gestão, não tem direito à taxa de 20% porque consultoria estratégica não está na
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lista”, contrapõe. A profissão de psicólogo também deixou de estar na lista, cujo propósito, quando foi
criada, era incluir profissões que escasseavam em Portugal, embora de alto valor acrescentado. Daí que
empregos na área tecnológica, ou médicos, por exemplo, estejam incluídos. Já se tiver um cargo de
direção pode beneficiar, independentemente da área. Esta lista serve apenas para adquirir o estatuto de
residente não habitual, que não é obrigatório aos nómadas que queiram vir para Portugal.

Luís Leon, um adepto confesso do regime português, argumenta que o que Portugal fez foi adaptar-se à
concorrência de regimes fiscais que foram surgindo na Europa. “Nós achamos que a taxa de 20% é
extraordinária, porque temos taxas elevadíssimas, mas em termos internacionais, 20% é mais ou
menos”, indica. Espanha, argumenta, foi particularmente feroz nesta “guerra de fiscalidade”. “Um gestor
de um fundo de investimento global prefere Espanha a Portugal porque prefere pagar 24% sobre os
salários e zero sobre os milhões que venda fora de Espanha. Para uma empresa em Portugal, as mais-
valias de ativos ganhas fora pagam todas as taxas normais”, defende.

Novo visto abre portas aos que mais
ganham, mas arrisca fechar aos outros
Até aqui, os nómadas digitais que quisessem vir para Portugal podiam entrar ao abrigo do D7, um visto
desenhado para estrangeiros reformados ou quem tivesse rendimentos próprios como rendas ou
investimentos financeiros. Ou seja, rendimentos passivos e não ativos (como os salários). Mas Gonçalo
Saramago, responsável pelo serviço de migração da Moviinn, explica que, na prática, “nos últimos quatro
anos” passou a admitir-se que viessem com rendimentos ativos. O fiscalista Rogério Fernandes
Ferreira também diz que esta “era uma solução que não era a ideal”, uma vez que o D7  “não servia o
seu propósito”. Mas era “a única possível”.

O novo visto vem resolver esse problema. Destina-se a estrangeiros que prestam atividade de forma
remota para fora do território nacional. É praticamente igual ao D7, com a diferença de que admite o
rendimento ativo. Ou seja, o que faz é tornar claro que os nómadas digitais com rendimento ativo e não
passivo podem vir para Portugal. Outra diferença é que enquanto no D7 não há limite mínimo de
rendimento auferido, no novo visto há: quatro vezes o salário mínimo, uma conta que a partir de janeiro
vai chegar aos 3.040 euros, quando o salário mínimo subir para 760 euros. Um patamar que não é
exclusivo do regime português. Mas muito longe do salário médio em Portugal, que no terceiro trimestre
era de 1.145 euros (inclui o salário base e outras componentes regulares), segundo os dados do INE.

Havendo agora um visto que claramente abrange os rendimentos ativos, o que Gonçalo Saramago
conjetura que venha a acontecer é que aqueles nómadas digitais com rendimentos ativos inferiores a
3.040 euros deixem de conseguir vir para Portugal com um D7.

“Por exemplo: antes, qualquer pessoa que declarasse 800 euros, passivos ou ativos, podia vir para
Portugal com o D7 se provasse em seis meses ter recebido uma média equivalente ao salário mínimo.
Agora, se tiver rendimentos ativos, tem de provar uma média de rendimentos dos últimos três meses de
2.820 euros [3.040 a partir de janeiro]. Sim, haverá cidadãos de muitos países que antes tinham mais
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facilidade para vir para Portugal, como trabalhadores remotos da Índia, Paquistão, América do Sul, África,
que vão deixar de vir. Nem toda a gente pode mostrar que nos últimos três meses de rendimento ativo
ganhou 3.000 euros”, considera Gonçalo Saramago. Esta opção “prejudica os trabalhadores que não
têm tanto ordenado”. Já um “trabalhador americano com um bom ordenado poderá continuar a vir para
Portugal”.

A nova lei permite enquadrar os nómadas digitais de duas formas. Uma, tal como no D7, implica um
visto de residência temporária que vem com uma entrevista agendada no SEF (Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras) ao fim de quatro meses (período durante o qual se pode sair uma vez de Portugal). Nessa
entrevista, o visto é convertido em autorização de residência, válida por dois anos, período em que não
pode estar fora mais de oito meses interpolados ou seis consecutivos, o que “basicamente obriga a ser
residente fiscal”, resume Gonçalo Saramago. É renovável por mais três anos.

Outra vertente, mais adaptada ao estilo de vida nómada, é a que inclui um visto de estada temporária, e
não de residência: é de um ano, prolongável por igual período. Não vem com um agendamento no SEF
nem conta para pedir a cidadania. Mas Gonçalo Saramago tem dúvidas sobre se os serviços do SEF
serão capazes de dar resposta aos pedidos. “O SEF não tem capacidade para dar seguimento, para
emitir este tipo de visto. Está ainda a tratar de cidadãos do Reino Unido que ainda não têm autorizações
de residência desde o final de 2019”, diz.

Mike Fort ainda não sabe se vai pedir o visto. Neste momento, está indeciso entre ficar no Reino Unido
ou mudar-se para a Ásia depois do Natal. “Continuo a contemplar a possibilidade de voltar para Portugal
para o ano, quando o tempo melhorar”, confessa ao Observador. “Tenho uma lista de coisas que quero
fazer e estou aos poucos a tentar cumpri-las. E não quero ir a esses sítios só durante as férias. Quero
fazer isto durante um ano: três meses num país, três meses noutro. E para isso não preciso mais do
que um visto de turismo. Não tenho de pensar muito em vistos neste momento”, afirma.

Jeff Almerol também não quer tomar uma decisão muito definitiva. Por isso mesmo ficou reticente
quanto ao D7. “Não gostei disso no D7, de implicar ter um contrato de arrendamento. Não me quero
comprometer a um local onde não sei se vou ser feliz“, refere. Primeiro achava que o D7 daria para
vir para Portugal, depois foi informado que, afinal, não porque as regras tinham mudado. “Pode
imaginar a ansiedade, há muitas lacunas ainda.”

 

 

Rogério Fernandes Ferreira, que também é ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, explica que o
novo visto é pedido no país de residência do requente (Jeff vai enviar os documentos para a embaixada
portuguesa em Jacarta, na Indonésia, porque o consulado nas Filipinas não trata de vistos de residência).
Mas o fiscalista também diz que a informação sobre o novo visto está a demorar a chegar aos
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consulados portugueses, as entidades responsáveis pelo processamento de vistos. “A isto acresce que o
SEF (entidade responsável pela decisão de deferimento dos vistos), na presente data, se encontra
praticamente incontactável”, critica.

 

Uma comunidade com cerca de 100 mil
Não há uma contabilização oficial do número de nómadas digitais a viver em Portugal e também não é
fácil chegar a todos eles, dado que muitos acabam por ficar pouco tempo (aliás, como distingui-los dos
turistas?). Os números que existem são, portanto, apenas estimativas. Gonçalo Hall, que criou uma
associação nacional de nómadas digitais, a Digital Nomad Association (DNA), e um dos maiores
impulsionadores do estilo de vida em Portugal, estima que cheguem a Portugal cerca de 40 mil nómadas
digitais por mês (número líquido, não tem em conta quem sai), dos quais 16 mil em Lisboa e cinco mil no
Porto. Dado que costumam ficar, em média, 2,5 meses calcula que haja atualmente entre 90 a 100 mil
nómadas em todo o território nacional.

Há, por isso, cada vez mais comunidades a crescer. Joana Glória fundou uma em Lagos, a Lagos Digital
Nomads, que ajuda nómadas a procurar casa, atividades turísticas, bares, restaurantes, espaços de co-
working, entre outros serviços. Só nessa comunidade serão seis mil os nómadas digitais, “fora os outros
que estão espalhados pelo Algarve”. “Para os privados é bastante complicado saber essa informação
exata. E falo por mim que sei que há imensa gente aqui em Lagos que nem vem aos nossos eventos”,
conta ao Observador.

Mesmo a autarquia de Lisboa, o destino mais popular na lista das cidades escolhidas pelos nómadas
digitais da NomadList, não sabe quantos nómadas digitais estão na capital. O Observador pediu à
Câmara uma estimativa, mas esta “não dispõe dos dados solicitados”.

Os números que existem, não oficiais, revelam que Portugal é cada vez mais um destino na moda para
estes viajantes-trabalhadores. Tem seis destinos no top 50 da NomadList: Lisboa (em primeiro lugar);
Madeira (7.º); Porto (14.º); Portimão (17.º); Lagos (20.º); e Açores (42.º). Portugal pontua 4,36
pontos em 5 e reúne a satisfação de 86% dos votantes. É considerada cara: as despesas de quem vem
rondam, em média, os 3.368 dólares (cerca de 3.180 euros), mas na rubrica da “diversão” tem
pontuação máxima.

Há outros pontos menos positivos (ou mesmo negativos): Portugal fica no amarelo no racismo (“okay”)
e no vermelho nos rendimentos (1.646. dólares por mês, em média). Os hospitais são catalogados
como “maus” e a vida noturna é assim-assim. Também com avaliação negativa (“bad”) está a rubrica
que avalia se os locais são “amigáveis com os estrangeiros”.
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No geral, Mike Fort, que quando falou com o Observador estava a chegar ao fim do terceiro mês em
Portugal, sem visto, e que por isso teve de sair entretanto, faz uma avaliação positiva da experiência em
Lagos: come fora com frequência, sai à noite, está “a aproveitar o sítio”. Com o trabalho que lhe ocupa
dois dias por semana, Mike consegue ganhar cerca de 48 mil euros por ano (a 14 meses dá à volta de
3.400 euros). Está agora no Nomad Village de Lagos, onde paga entre 800 e 850 euros por mês por um
quarto com casa de banho privada. Já viveu noutro apartamento, com um senhorio português, mas não
correu bem. Por mês, sem a renda, as despesas ultrapassam os 1.000 euros, calcula. “A comida é mais
cara do que pensava. As farmácias nem se fala…”

Mas Mike diz já ter sentido animosidade de portugueses em relação a ele ou a outros nómadas como
ele. Um episódio de violência num bar, uma noite, de um português contra ele, acirrou essa perceção.
“Vim para aqui porque não era feliz em Inglaterra, queria construir uma vida noutro país, experimentar
outra cultura. E de repente olham para mim como se fosse o problema porque venho tornar tudo mais
caro”, atira. Não que lhe tenham dito isso diretamente: “Outros surfistas que conheci passaram por isso.
E foi o que me passou pela cabeça, que podia ter sido o motivo para me terem tratado daquela
maneira”, acrescenta.

O salário de Jeff Almerol não é muito diferente do de Mike: entre os 3.000 e os 4.000 euros por mês
(perto desses valores em euros), o suficiente para o teto mínimo do visto que planeia pedir. Está
disponível para pagar entre 800 e 1.000 euros por um quarto ou apartamento. “Não preciso de estar no
centro, o que vemos no centro são turistas ou locais a trabalhar. Mas também se estivermos perto do
centro o acesso é fácil se quisermos ir a um café para nómadas digitais.”

As cidades foram-se adaptando a esta nova fonte de rendimentos: estrangeiros, com bons salários e
poder de compra para gastar. A Flatio, uma plataforma de arrendamento temporário com 5 mil
proprietários e 15 mil casas na União Europeia, está a crescer à conta dessas comunidades. Portugal
representa já mais de metade do mercado, e pode chegar aos 60% se o ritmo se mantiver no próximo
ano. A empresa foi fundada em Brno, na República Checa, expandindo-se para países como a Hungria,
Polónia, Alemanha e, em 2020, Portugal. São já parceiros da Startup Madeira e da Digital Nomad Village
da Ponta do Sol.

Radim Rezek, o CEO e co-fundador da Flatio, diz ao Observador que a empresa quer agora focar-se no
mercado dos nómadas digitais por acreditar que as pessoas devem “viver onde quiserem, sem
fronteiras”. A média das estadias na plataforma é de quatro meses e os preços médios não são
acessíveis a um português com um salário mediano. Em Lisboa, o arrendamento na plataforma custa,
em média, 1.300 dólares por 30 dias; no Porto é menos, 900. “É muito? Não acho que seja”, atira
Rezek. Uma pesquisa feita pelo Observador para o mês de janeiro não encontrou, em 43 ofertas,
nenhuma inferior a 1.000 euros. As oportunidades iam de 1.200 euros por 30 dias, até 8.000 euros.

Rezek contesta a tese de que os nómadas digitais estejam a contribuir para a gentrificação. “Os
apartamentos do centro da cidade já estão completamente dedicados aos turistas, a maior parte está
no Airbnb”, diz. Prefere olhar para os pontos positivos: o rendimento complementar que os senhorios
portugueses podem ter ou os serviços que foram sendo criados a pensar nos nómadas, mas de que os
portugueses também podem usufruir. “Por causa dos nómadas digitais, as pessoas têm mais coisas para
fazer em Lisboa”, atira.

O novo visto é um passo positivo, mas preferia ver menos burocracia. “O que leva as pessoas a pedirem
um visto é a ótima comunidade e o ambiente em Lisboa. Porque é barata, tem boa comida. Não porque
Portugal tenha o melhor visto.” Este novo visto tem condições que apelida como “medianas”. “Não são
assim tão especiais para atrair mais gente. Se comparar com Espanha, onde se exige um salário menor
[para ter direito ao visto], com uma taxa de 15%… Não estou a pedir este tipo de vantagens, acho que
devem pagar impostos. O que peço é que o processo seja mais fácil para eles. Assim, eles estariam
disponíveis para pagar.”

(Link)

 

40/79

https://observador.pt/especiais/impostos-casa-vistos-no-mundo-sem-fronteiras-dos-nomadas-digitais-onde-nem-todos-entram/


DN

29/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0
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O caminho para a Jornada faz-se com inclusão e sustentabilidade
Lisboa acolherá a Jornada Mundial da Juventude de 1 a 6 de agosto de 2023 e os
preparativos começam a ganhar ritmo para receber o Papa Francisco. Os voluntários
serão essenciais para que este encontro de jovens se concretize.

Em agosto do próximo ano, Lisboa vai receber a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e são esperados
na capital milhares de peregrinos, incluindo o Papa Francisco, entre os dias 1 e 6 desse mês. Para a
organização, não há dúvidas: o principal capital desta Jornada é o capital humano: as pessoas, desde os
voluntários aos peregrinos.

António Neves é chefe de equipa de voluntários e sempre teve vontade de marcar presença na JMJ.
"Sempre ouvi falar muito bem da Jornada e os meus irmão mais velhos também participaram, na Polónia
e no Panamá. Agora que é feita na nossa própria casa, no nosso país, dá uma vontade de querer ajudar
e entregar-nos", afirma António.

O chefe de equipa é voluntário de curta duração, uma das três modalidades de voluntariado deste
encontro de jovens de todo o mundo. A sua função na primeira semana de agosto será acompanhar um
grupo de dez a 15 voluntários, ajudá-los e organizá-los.

A cerca de oito meses da JMJ, António está a receber formação contínua para o trabalho que vai fazer
entre 1 e 6 de agosto e na semana anterior, integrando também diversos projetos que ajudam a
divulgar o evento. "Estou na Universidade a estudar e lá falamos sobre a Jornada, temos missas, vários
momentos de oração e de angariação de pessoas".

O jovem considera que em todos os momentos, desde que se juntou à equipa da JMJ, se sentiu
motivado a fazer parte de tudo o que está a ser feito. "Vê-se mesmo que é preciso toda a gente", frisa.

"Eu nunca estive com o Papa, portanto ter a figura máxima da Igreja connosco é uma coisa por que
anseio. Mas também anseio pelo encontro de culturas, de diferentes pessoas, diferentes línguas", diz
António. O facto de estar toda a gente focada na mesma fé também é algo que entusiasma os
participantes.
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Audrey Abatol veio das Filipinas para ser voluntária de longa duração. Chegou a Portugal em novembro e
vai ficar até agosto. Lisboa será a sua quarta presença na JMJ depois do Rio de Janeiro (Brasil), Cracóvia
(Polónia), e Cidade do Panamá (Panamá). "Já fui voluntária de curta duração e foi uma experiência muito
boa e poderosa, que realmente me catapultou para continuar a juntar-me à Jorn ada", conta.

Na sede do Comité Organizador Local (COL), Audrey faz parte da equipa de Relações Internacionais
como gestora de peregrinos. "Ajudo alguns países asiáticos e das ilhas do Pacífico, dou-lhes informações
e respondo às suas preocupações na preparação para a Jornada. O objetivo é termos todos os países
representados", explica Audrey.

O facto de a JMJ representar um encontro das pessoas com a sua fé motiva a jovem a fazer o seu
voluntariado. A experiência de longa duração permite que Audrey se integre na vida em Lisboa, aprenda o
idioma e aprecie a comida local.

A inclusão e a sustentabilidade ambiental são temas prioritários para a organização da Jornada. O
Gabinete de Diálogo e Proximidade surge para aconselhar as diversas direções sobre os temas que o
Papa Francisco foca nas encíclicas Fratelli Tutti e Laudato Si" e garantir que esses temas são tratados ao
longo da Jornada. Estas encíclicas, declarações do Papa que oferecem princípios importantes para os fiéis
refletirem, abordam questões como a ecologia integral, o cuidado com a casa comum e a preocupação
com os mais frágeis como os pobres, as pessoas doentes, os presos e outros grupos considerados à
margem da sociedade.

"A inclusão de pessoas com deficiência é um tema que tem um longo caminho na Igreja em Portugal. O
caminho tem vindo a ser trilhado e sabemos que para as pessoas com deficiência terem uma
participação plena na Jornada precisam de algum apoio, de forma a estarem em pé de igualdade com os
outros jovens. Portanto o cuidado com estas pessoas rapidamente se tornou importante na
organização", afirma Carmo Diniz, responsável do Gabinete de Diálogo e Proximidade.

Também a sustentabilidade e a participação dos jovens na proteção da casa comum são temas muito
presentes nos discursos do Papa Francisco. Por isto, o COL quis, desde logo, que este fosse um tema
presente na organização, naquela que é a segunda visita de Francisco, o quarto Papa que já marcou
presença em Portugal - visitou Fátima em 2017 por ocasião do Centenário das Aparições, e também
para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. Em termos da inclusão, as preocupações da
organização passam por que as pessoas com deficiência se sintam bem acolhidas, que a comunicação
seja para todos - o que implica língua gestual, braille e o sistema SPC -, que todos os espaços sejam
acessíveis, pelo alojamento e pela mobilidade.

"Para a sustentabilidade, temos uma estratégia com quatro eixos que têm a ver com o compromisso de
cada peregrino com a sustentabilidade, com a formação dos voluntários que vão estar em proximidade
com os peregrinos, a sensibilização de todos os envolvidos na Jornada e ações concretas como o
cálculo da pegada ambiental", explica Carmo Diniz.

No Parque do Tejo, onde será o recinto da JMJ, as obras avançam, com a terraplanagem dos terrenos já
completa. Quanto a outros recintos que possam ser utilizados, é algo que ainda não está
completamente decidido. "Outros recintos não necessitam de obras estruturais, o nosso grau de
urgência para os fechar é menor", afirma Duarte Ricciardi, secretário-executivo do COL.

A organização da segurança deste encontro de jovens é garantida pelo Sistema de Segurança Interno
(SSI), que depois coordena as várias forças de autoridade. Ainda não há uma estimativa do número de
pessoas que vão estar presentes no evento, pois o processo de inscrição é longo, devido aos grupos
que se alistam e ainda estão a reunir todos aqueles que vão estar em Lisboa nessa semana. "Pensamos
que os cenários vão fechar mais perto da Jornada, algo que está muito em linha com o que aconteceu
em outras Jornadas na Europa", diz Duarte Ricciardi.

Bento XVI: O Papa Emérito

Dez anos após a última viagem de João Paulo II a Portugal, o Papa Bento XVI visitou o país no mês de
maio de 2010. Passou por Lisboa, Fátima e Porto onde visitou vários locais destas cidades e se reuniu
com o ex-Presidente da República, Cavaco Silva, e o ex-primeiro-ministro, José Sócrates. Bento XVI
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presidiu a missas no Santuário de Fátima e na Avenida dos Aliados, no Porto.

O Papa Bento XVI abdicou do seu cargo em fevereiro de 2013, passando a utilizar o título de Papa
Emérito. Passou a levar uma vida discreta no Mosteiro Mater Ecclesiae, nos Jardins do Vaticano. Bento
XVI presidiu a três Jornadas Mundiais da Juventude.

João Paulo II: O Papa de Fátima

O Papa João Paulo II visitou Portugal três vezes: em 1982, 1991 e 2000. A primeira visita aconteceu um
ano após ter sido atingido a tiro na Praça de São Pedro, em Roma. Visitou Fátima para agradecer a
intervenção de Nossa Senhora na sua recuperação. Nesta visita João Paulo II foi novamente vítima de
uma tentativa de ataque por um padre espanhol que tinha a intenção de o matar.

Em 2000, apesar de muito debilitado, regressou ao Santuário de Fátima para presidir à beatificação dos
pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. João Paulo II convocou, em 1984, a primeira Jornada Mundial da
Juventude.

O primeiro Papa a visitar Fátima

O Papa Paulo VI veio a Portugal em maio de 1967, tornando-se o primeiro Papa a visitar Portugal.

Mal chegou ao país, foi diretamente para o Santuário de Fátima, sem passar por Lisboa, para
comemorar o 50.º das Aparições de Nossa Senhora em Fátima. Depois de aterrar em Monte Real, Paulo
VI ficou alojada na Diocese de Leiria (hoje Leiria-Fátima). A sua visita foi marcada pela relação hostil
entre o Papa e Salazar, devido à visita de Paulo VI à Índia num contexto de abertura do Vaticano a novos
países independentes. Foi canonizado em outubro de 2018, por decisão do atual chefe da Igreja
Católica, Papa Francisco.

sara.a.santos@dn.pt
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JORNAL DE NOTÍCIAS

29/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • NORTE / SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ZULAY COSTA

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Câmaras deitam foguetes no fim de ano
Autarquias sobem ou mantêm gastos com fogo de artifício relativamente a 2019
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JORNAL DO ALGARVE

29/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

AMAL propõe taxa turística de dois euros em toda a região
A proposta de taxa turística em tramitação pela Comunidade Intermunicipal do Algarve
(AMAL) prevê a cobrança de dois euros por dormida nos concelhos da região, valor
reduzido para metade na época baixa, foi divulgado esta semana
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PÚBLICO

29/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • IDÁLIO REVEZ

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Algarve quer aplicar taxa turística e dez euros será o valor
máximo por estadia
O valor da taxa deverá ser de 2 euros/noite, na época alta, e um euro, na estação baixa.
Só se paga um máximo de cinco noites
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JORNAL DO ALGARVE

29/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 840

REACH: -1

Ocupação hoteleira no fim de ano pode chegar aos 100%
Uma ocupação de 80%, que pode chegar aos 100% nos hotéis com animação própria,
são as perspetivas da Região de T urismo do Algarve (RT A) para a Passagem do Ano,
adiantou esta semana o seu presidente
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RTP 1

28/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 6010

REACH: -1

Ano Novo Algarve. Reservas hoteleiras rondam 90% de ocupação
Neste fim de ano, os resultados podem ser bem superiores aos alcançados nos anos
anteriores à pandemia.

Vídeo Link
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https://cdn-ondemand.rtp.pt/nas2.share/informacao/2022/wanonovoalgarvetj_2812ww_363673.mp4


SIC NOTÍCIAS

28/12/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL SÍNTESE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 150766

REACH: 45000

O Algarve é tradicionalmente um dos destinos mais escolhidos
para a passagem de ano
O Algarve é tradicionalmente um dos destinos mais escolhidos para a passagem de ano

O Algarve é tradicionalmente um dos destinos mais escolhidos para a passagem de ano
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SIC

28/12/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 128088

REACH: 330000

Depois de dois anos de pandemia, a urgência de sair de casa fez
de 2022 o melhor ano turístico de sempre em Portugal
Depois de dois anos de pandemia, a urgência de sair de casa fez de 2022 o melhor ano
turístico de sempre em Portugal

Depois de dois anos de pandemia, a urgência de sair de casa fez de 2022 o melhor ano turístico de
sempre em Portugal
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TVI

28/12/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 101482

REACH: 300000

Turistas vão a banhos durante a época festiva
Turistas vão a banhos durante a época festiva

Turistas vão a banhos durante a época festiva
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TVI

28/12/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 101482

REACH: 300000

No Algarve já está a ser preparada a última noite do ano
No Algarve já está a ser preparada a última noite do ano

No Algarve já está a ser preparada a última noite do ano
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PÚBLICO

28/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34600

Covid-19: Portugal mantém medidas em vigor, mas está a
acompanhar situação na China
Ministério da Saúde está a acompanhar a situação epidemiológica e não prevê, para já, o
reforço das medidas de controlo e mitigação da pandemia.

O Ministério da Saúde informou esta quarta-feira que Portugal irá manter as medidas de controlo da
covid-19 actualmente em vigor, apesar do aumento do número de casos na China, e indicando que está
a acompanhar a situação.

Em resposta escrita à agência Lusa a propósito do aumento das infecções por SARS-CoV-2 na China, o
Ministério da Saúde assegurou que as autoridades portuguesas estão a acompanhar a situação
epidemiológica "em articulação com os parceiros europeus e organismos internacionais, nomeadamente
no âmbito da actividade do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças".

Ainda assim, e ao contrário de alguns países, Portugal não prevê o reforço das medidas de controlo e
mitigação da pandemia.

"Neste momento, e de acordo com a informação disponível, não estão previstas alterações nos
procedimentos ou medidas adicionais, mantendo-se em curso a vigilância genómica do SARS-CoV-2
através do Laboratório Nacional de Referência", disse o Ministério da Saúde.

O fim abrupto da política chinesa de "zero covid" está a suscitar preocupações em vários países,
incluindo os Estados Unidos, que estão a considerar restrições de entrada aos viajantes chineses, uma
vez que a China enfrenta actualmente a maior vaga de infecções do mundo, amplificada pelo
aparecimento de novas variantes.

As autoridades chinesas puseram termo à maioria das medidas contra a covid-19 sem aviso prévio em 7
de Dezembro, no meio de crescente exasperação pública e de enorme impacto na economia após três
anos de restrições.

A falta de transparência em relação ao número de contágios, que as autoridades deixaram de publicar
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diariamente e dizem ser difícil de contabilizar já que os testes deixaram de ser obrigatórios, causa
também apreensão.

Perante o aumento das infecções, o governo italiano admitiu a possibilidade tornar obrigatório o teste à
covid-19 para os viajantes oriundos da China, medida que já foi implementada na região da Lombardia,
onde se situa o aeroporto internacional de Malpensa, em Milão.

França também anunciou esta quarta-feira que está pronta para "estudar todas as medidas úteis" e que
está a "acompanhar com muito cuidado a evolução da situação na China", face a uma explosão de
casos de covid-19.

O Japão também anunciou hoje que vai restabelecer os testes obrigatórios para viajantes oriundos da
China continental a partir desta sexta-feira.

A ilha de Taiwan, que a China afirma como parte do seu território, também anunciou que vai realizar
controlos em viajantes que cheguem do território continental chinês.
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RENASCENÇA ONLINE

28/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 27544

Covid-19. EUA, Itália e Japão retomam teste obrigatório a
viajantes da China - Renascença
Relativamente a Portugal, o Ministério da Saúde informou hoje que irá manter as medidas
de controlo da Covid-19 atualmente em vigor, apesar do aumento do número de casos na
China, e indicando que está a acompanhar a situação.

A Itália, os Estados Unidos e o Japão decidiram tornar obrigatório o teste à Covid-19 para os viajantes
que cheguem da China, país que está a enfrentar uma forte vaga de novos casos.

O Ministério da Saúde italiano, que já tinha referido “estar a avaliar a possibilidade de tornar os testes
obrigatórios”, decidiu mesmo avançar com esta medida, com o ministro Orazio Schillaci a confirmar a
obrigatoriedade dos “testes antigénicos para todos os passageiros que chegam da China e estão de
passagem por Itália”.

Trata-se de uma medida que pretende, diz o ministro da Saúde, “assegurar a vigilância e a deteção de
quaisquer variantes do vírus a fim de proteger a população italiana".

Antes do anúncio do Governo italiano já a região central de Lácio tinha comunicado a decisão de realizar
testes para aqueles que chegavam através do Aeroporto de Roma – Fiumicino, provenientes de Pequim
ou Xangai.

A mesma linha de atuação foi tomada na terça-feira pelas autoridades sanitárias da Lombardia para o
Aeroporto Internacional de Malpensa, em Milão, tendo sido decidido "submeter a teste molecular (...)
todos os viajantes e tripulantes provenientes da China".

De resto, num dos voos oriundos de Pequim, “52% dos passageiros testaram positivos para Covid",
confirmaram as autoridades da Lombardia.

Esta região de Itália, recorde-se, foi a primeira da Europa a entrar em confinamento para conter a
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pandemia do novo coronavírus responsável pela Covid-19, daí estar em alerta permanente depois de ter
sido atingida pela primeira vaga de casos.

"Esta disposição entra em vigor imediatamente e até 30 de janeiro de 2023, salvo reavaliação da
situação epidemiológica", refere o aviso publicado no 'site' do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Os Estados Unidos anunciaram esta quarta-feira que também vão repor os testes obrigatórios a
viajantes oriundos da China.

A medida entra em vigor a partir de 5 de janeiro e abrange passageiros da China continental, Macau e
Hong Kong.

Os responsáveis de saúde norte-americanos estão preocupados com a falta de informação por parte da
China e decidiram avançar com a restrição.

Relativamente a Portugal, o Ministério da Saúde informou hoje que irá manter as medidas de controlo da
Covid-19 atualmente em vigor, apesar do aumento do número de casos na China, e indicando que está
a acompanhar a situação.

Em resposta escrita à agência Lusa a propósito do aumento das infeções por SARS-CoV-2 na China, o
Ministério da Saúde assegurou que as autoridades portuguesas estão a acompanhar a situação
epidemiológica "em articulação com os parceiros europeus e organismos internacionais, nomeadamente
no âmbito da atividade do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças".

As autoridades chinesas puseram termo à maioria das medidas contra a Covid-19 sem aviso prévio a 7
de dezembro, depois de manifestações públicas e de um enorme impacto na economia após três anos
de restrições.

Contudo, a falta de transparência em relação ao número de contágios, que as autoridades deixaram de
publicar diariamente e dizem ser difícil de contabilizar já que os testes deixaram de ser obrigatórios, está
a causar significativa apreensão.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) manifestou-se, na semana passada, "seriamente preocupada"
com a vaga de novos casos de Covid-19 na China, e pediu a Pequim maior transparência para poder
enfrentar futuras pandemias.

[notícia atualizada às 20h42]
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TSF ONLINE

29/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

EUA passam a exigir teste à Covid-19 para quem chega da China
Medida entra em vigor a 5 de janeiro para e ″todos os passageiros aéreos com 2 ou mais
anos oriundos da China serão obrigados a fazer um teste no máximo dois dias antes da
partida″, independentemente da sua nacionalidade ou da sua situação de vacinação″.

Os Estados Unidos vão exigir um teste à Covid-19 para os viajantes oriundos da China, devido à
explosão do número de casos neste país e à falta de informação comunicada por Pequim, divulgaram
hoje as autoridades de saúde norte-americanas.

A medida entra em vigor em 5 de janeiro, sendo que "todos os passageiros aéreos com 2 ou mais anos
oriundos da China serão obrigados a fazer um teste no máximo dois dias antes da partida",
independentemente da sua nacionalidade ou da sua situação de vacinação, revelou o Centro de Controlo
e Prevenção de Doenças (CDC, em inglês) em comunicado.

O CDC especificou que esta medida será também aplicada aos passageiros provenientes de Hong Kong e
Macau.

Os Estados Unidos estão particularmente preocupados com o fato de que a rápida transmissão do vírus
na China cause o surgimento de novas variantes.

Uma autoridade norte-americana criticou "a falta de dados de sequenciamento adequados e
transparentes" fornecidos pela China.

Além disso, "a testagem e contagem de novos casos diminuiu" na China, tornando-se mais difícil para as
autoridades de saúde dos EUA identificar novas variantes que circulam no país com "a falta de dados
disponíveis", acrescentou a mesma fonte, citada pela agência France-Presse (AFP).

Os testes terão de ser apresentados às companhias aéreas no momento da partida, referiu o CDC,
sendo aceites testes de PCR ou antigénio, bem como um comprovativo de recuperação da Covid-19
após um teste positivo, mais de 10 dias antes do voo.
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Esta decisão segue anúncios semelhantes de vários países, incluindo Japão ou Índia, que também
impuseram testes obrigatórios à chegada de chineses.

Em Portugal, o Ministério da Saúde informou hoje que irá manter as medidas de controlo da Covid-19
atualmente em vigor. Em resposta escrita à agência Lusa a propósito do aumento das infeções por
SARS-CoV-2 na China, este ministério assegurou que as autoridades portuguesas estão a acompanhar a
situação epidemiológica "em articulação com os parceiros europeus e organismos internacionais,
nomeadamente no âmbito da atividade do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças".

Já a Itália está a ponderar tornar obrigatório o teste à covid-19 para os viajantes oriundos da China, mas
a região da Lombardia, onde se situa o aeroporto internacional de Malpensa, em Milão, já decidiu
"submeter a teste molecular (...) todos os viajantes e tripulantes provenientes da China".

Em Itália, a saúde é uma área de competência das autoridades regionais, e cada uma delas pode
portanto tomar medidas diferentes.

Em 2020, a Lombardia foi a primeira região da Europa a entrar em confinamento para conter a pandemia
do novo coronavírus responsável pela covid-19 e vive ainda com o trauma pelo choque da primeira vaga
de casos, altamente mortal.

As autoridades chinesas puseram termo à maioria das medidas contra a Covid-19 sem aviso prévio em
7 de dezembro, no meio de crescente exasperação pública e de enorme impacto na economia após três
anos de restrições.

Desde então, a China tem assistido a uma explosão no número de casos entre os seus 1.400 milhões de
habitantes, com os hospitais e crematórios a estarem sobrecarregados e os moradores relataram a falta
de remédios para febre.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já se manifestou, na semana passada, "seriamente preocupada"
com a vaga de novos casos de Covid-19 na China, e pediu a Pequim maior transparência para poder
enfrentar futuras pandemias.

A Covid-19 é uma doença respiratória infecciosa causada pelo SARS-CoV-2, detetado em finais de 2019
na China e que se disseminou rapidamente pelo mundo.
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TSF ONLINE

28/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

Voo com 52% de infetados. Itália passa a exigir testes Covid a
viajantes da China
Em 2020, a região da Lombardia, da qual faz parte Milão, foi a primeira na Europa a
entrar em confinamento para combater a pandemia e acabou por adiantar-se às
autoridades do próprio país, detetando casos no aeroporto de Malpensa.

O ministro da Saúde de Itália, Orazio Schillaci, tornou obrigatório o teste à Covid-19 para os viajantes
oriundos da China, país que enfrenta por esta altura uma forte vaga de casos, adianta o jornal La
Repubblica. Antes, já a região da Lombardia se antecipara ao introduzir a medida, chegando a detetar um
voo em que 52% dos passageiros acabaram por testar positivo.

Ao revelar os dados sobre os infetados depois dos testes conduzidos no aeroporto internacional de
Malpensa, em Milão, o secretário regional de Saúde da Lombardia, Guido Bertolaso, lamentou que as
autoridades chinesas "não estejam a dizer nada, o que contradiz os números" que têm vindo a público.

No dia 26 de dezembro, foram testados os passageiros de dois voos: "No primeiro, 35 de 92
passageiros (38%) estavam positivos. No segundo, 62 de 120 (52%) estavam positivos."

Em Itália, a saúde é uma área de competência das autoridades regionais, e cada uma delas pode,
portanto, tomar medidas diferentes. A região da Lombardia foi a primeira a decidir "submeter a teste
molecular (...) todos os viajantes e tripulantes provenientes da China", anunciou o Ministério dos
Negócios Estrangeiros italiano num site dedicado a viajantes.

Em 2020, esta foi a primeira região da Europa a entrar em confinamento para conter a pandemia do
novo coronavírus responsável pela Covid-19 e vive ainda com o trauma pelo choque da primeira vaga de
casos, altamente mortal.

A medida acabou por ser, entretanto, alargada a todo o país pelo ministro da Saúde, Orazio Schillaci, que
decretou a obrigatoriedade de testes à Covid-19 e da sequenciação do vírus "para todos os passageiros
oriundos da China e que estejam em trânsito em Itália".
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Esta medida, escreve o responsável, "é essencial para garantir a vigilância e identificação de qualquer
variante do vírus, de forma a proteger a população italiana".

França também anunciou que está "pronta" para "estudar todas as medidas úteis" e que está a
"acompanhar com muito cuidado a evolução da situação na China", face a uma explosão de casos de
Covid-19.

"O Ministério da Saúde e Prevenção está a acompanhar de perto os desenvolvimentos na China" e
"pronto para estudar todas as medidas úteis que possam ser implementadas, em conjunto com os
parceiros europeus, e dentro do quadro legal que existe hoje", segundo uma resposta dada à agência
France-Presse (AFP).

França deixou de exigir qualquer formalidade adicional relacionadas com a Covid-19 para entrar no país,
mas o texto que levantou as restrições prevê que o Governo pode impor, até 31 de janeiro, a
apresentação de um teste negativo aos maiores de 12 anos "em caso de aparecer e circular uma nova
variante suscetível de constituir uma grave ameaça para a saúde".

O Japão também anunciou hoje que vai restabelecer os testes obrigatórios para viajantes oriundos da
China continental a partir desta sexta-feira.

A ilha de Taiwan, que a China afirma como parte do seu território, também anunciou que vai realizar
controlos em viajantes que cheguem do território continental chinês

O fim abrupto da política chinesa de "zero Covid" está a suscitar preocupações em vários países,
incluindo os Estados Unidos, que estão a considerar restrições de entrada aos viajantes chineses, uma
vez que a China enfrenta atualmente a maior vaga de infeções do mundo, amplificada pelo aparecimento
de novas variantes.

As autoridades chinesas puseram termo à maioria das medidas contra a Covid-19 sem aviso prévio em
7 de dezembro, no meio de crescente exasperação pública e de enorme impacto na economia após três
anos de restrições.

A falta de transparência em relação ao número de contágios, que as autoridades deixaram de publicar
diariamente e dizem ser difícil de contabilizar já que os testes deixaram de ser obrigatórios, causa
também apreensão.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já se manifestou, na semana passada, "seriamente preocupada"
com a vaga de novos casos de Covid-19 na China, e pediu a Pequim maior transparência para poder
enfrentar futuras pandemias.

A Covid-19 é uma doença respiratória infecciosa causada pelo SARS-CoV-2, detetado em finais de 2019
na China e que se disseminou rapidamente pelo mundo.
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JORNAL ECONÓMICO

29/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 87000

Macau e aeroporto de Hong Kong retomam ligações marítimas a
partir de sexta-feira
"Numa fase inicial", o serviço será retomado com "duas viagens de ida e volta todas as
semanas" entre o terminal do Pac On, na ilha da T aipa (Macau), e o Skypier do aeroporto
de Hong Kong, de acordo com uma nota disponível na página da TurboJet.

Macau e o aeroporto de Hong Kong retomam a partir de sexta-feira as ligações marítimas, quase três
anos depois de terem sido suspensas devido às medidas de contenção da pandemia, anunciou a
empresa responsável pelo serviço.

“Numa fase inicial”, o serviço será retomado com “duas viagens de ida e volta todas as semanas” entre
o terminal do Pac On, na ilha da Taipa (Macau), e o Skypier do aeroporto de Hong Kong, de acordo com
uma nota disponível na página da TurboJet.

As ligações, às sextas e aos domingos, têm uma duração de cerca de 70 minutos e partem às 09:45 do
aeroporto de Hong Kong em direção a Macau e às 14:30 de Macau para Hong Kong.

As reservas dos bilhetes devem ser feitas “pelo menos dois dias antes da data de partida”, lê-se no
portal da TurboJet.

Para já, apenas as viagens por mar entre o aeroporto de Hong Kong e Macau foram retomadas. Todas
as outras ligações marítimas entre as duas regiões administrativas continuam suspensas desde fevereiro
de 2020.

Macau, que à semelhança do interior da China seguia a política ‘zero covid’, apostando em testagens em
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massa, confinamentos de zonas de risco e quarentenas, anunciou recentemente o cancelamento da
maioria das medidas de prevenção e contenção, após quase três anos das rigorosas restrições.
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PÚBLICO

28/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34600

Fumar dentro de bares e discotecas vai ser “praticamente
impossível” a partir de 2023
Com a entrada em vigor da nova portaria, “só os shoppings e os aeroportos terão
condições financeiras” para cumprir os requisitos obrigatórios para manter uma sala de
fumo a funcionar.

A partir do dia 1 de Janeiro fumar no interior de bares e discotecas vai ser praticamente impossível em
Portugal, com a entrada em vigor da portaria que impõe requisitos muito mais exigentes de ventilação
para as salas de fumo, com condições e custos incomportáveis para a generalidade dos proprietários.

Se em relação aos bares pouco muda com a entrada no novo ano, já que “em 90% destes espaços
existentes no país já não se fuma”, como refere Ricardo Tavares, presidente da Associação Portuguesa
de Bares, Discotecas e Animadores (APBDA), nas discotecas o impacto será maior. “Safam-se apenas as
que dispõem de espaços exteriores”, na óptica daquele responsável.

“Em zonas como o Bairro Alto, em Lisboa, ou na Baixa do Porto, há espaços no exterior para onde as
pessoas podem levar o seu copo e fumar e as discotecas que têm zona exterior também estão
salvaguardadas”, diz ainda o presidente da APBDA, admitindo que, para as discotecas sem zona exterior
própria, seja possível negociar com as respectivas autarquias a delimitação na via pública de espaços
para o efeito. “Seria criar uma pequena zona, como se fosse uma esplanada para as pessoas fumarem,
como acontece em Madrid e Barcelona e um pouco também em Paris”, concretiza.

Apesar de reconhecer que as novas regras são “um pouco ingratas e difíceis” para os proprietários de
bares e discotecas, Ricardo Tavares reconhece que elas estão longe de constituir novidade. “O processo
já se arrasta há muitos anos e tinha várias fases, portanto, não é surpresa para ninguém. De resto, nos
restaurantes já não se fuma e na maior parte dos bares também. E nós sabemos que, nalguns países,
tornou-se proibido fumar até dentro dos carros das pessoas", acrescenta.

Em Portugal, as salas de fumo em espaços públicos continuam a ser teoricamente possíveis, mas apenas
quando seja cumprida uma extensa lista de condições, que vinham sendo anunciadas desde que, em
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2015, se fez a primeira actualização à lei do tabaco de 2007. Na altura, a lei apontava já a interdição
total de fumar em espaços públicos fechados, mas concedia um prazo de cinco anos para que os
restaurantes que tinham feito o investimento inicial para acomodar os fumadores dentro do seu
estabelecimento o pudessem amortizar.

Por causa da pandemia, porém, a portaria acabou por ser publicada apenas em Junho de 2022 e entre
as condições que impõe inscreve-se desde logo que a criação de uma sala de fumo só será possível nos
estabelecimentos (bares, discotecas e restaurantes) com pelo menos 100 metros quadrados na área
dedicada aos clientes e um pé-direito de três metros. As salas de fumo não podem ocupar mais do que
20% da área dedicada aos clientes e têm de ficar delimitadas por uma antecâmara com pelo menos
quatro metros quadrados, devidamente ventilada e com portas automáticas de correr na entrada e na
saída.

Quanto aos equipamentos de insuflação e extracção, o caudal de ar novo exterior a insuflar tem de
corresponder a um mínimo de dez renovações por hora, tendo os sistemas de ventilação de se
enquadrar num plano de manutenção “validado por um engenheiro ou por um engenheiro técnico com
especialização em engenharia de climatização”.

“Só os aeroportos e os shoppings é que poderão ter aqueles equipamentos que custam dezenas de
milhares de euros e cuja manutenção mensal custa largos milhares de euros também”, insiste Ricardo
Tavares, para quem a lei vem na prática banir a possibilidade de se fumar na generalidade dos espaços
de animação e lazer. “É praticamente impossível que uma discoteca ou bar disponham de condições
financeiras para assegurar uma coisa destas”, acrescenta, para concluir que, “do mesmo modo, será
praticamente impossível fumar dentro daqueles espaços”.

Em 2019 morreram em Portugal mais de 13.500 pessoas por doenças atribuíveis ao tabaco (cerca de
1700 por exposição ao fumo passivo), segundo as estimativas que surgem plasmadas no relatório de
2020 do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, divulgado em meados do ano
passado. Naquele mesmo ano, estima-se que o tabaco tenha contribuído para 32,6% dos óbitos por
doença respiratória crónica, 19,1% das mortes por cancro e para 8,5% para as mortes relacionadas
com doenças cérebro-cardiovasculares.

Dados do Inquérito Nacional de Saúde de 2019 mostram que 17% da população residente em Portugal
com 15 ou mais anos era fumadora, menos três pontos percentuais do que em 2014. Daqueles, 1,3
milhões de pessoas (14,2%) fumavam diariamente e 248 mil ocasionalmente.

Entre os jovens com idades entre os 13 e os 18 anos houve uma diminuição do consumo de tabaco
tradicional, embora com aumento de consumo de tabaco para cachimbo de água (sisha) e de tabaco
aquecido.

É no âmbito destes novos hábitos de consumo que Ricardo Tavares admite que possam ser feitos
“alguns ajustes” à lei que entra agora em vigor. “Em todos os países onde o fumo foi banido, quem fuma
sisha ou vaporizadores pode fumar no interior dos estabelecimentos. Em Portugal, porque a Tabaqueira
tem um grande lobby, não se pode fumar nada, mas acredito que a lei vá sofrer ajustes, porque não faz
sentido: a sisha não tem nicotina e os vaporizadores também não causam qualquer problema ao
ambiente”, sustenta.
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Psicólogos foram os mais procurados em Portugal em 2022
Em 2022, para além da procura por psicólogos, o aluguer de espaços para eventos e os
serviços associados a cães ficaram em 2º e 3º do ranking dos serviços mais procurados
pelos portugueses.

O serviço mais procurado em Portugal em 2022 incidiu nas consultas de psicologia, revelou hoje a app
Fixando, que liga clientes a especialistas de todas as áreas de atividade, após uma análise aos mais de
170 mil pedidos registados na sua plataforma durante este ano.

Em 2022, para além da procura por psicólogos, o aluguer de espaços para eventos e os serviços
associados a cães (hotel para estadia e treino) ficaram em 2º e 3º do ranking dos serviços mais
procurados pelos portugueses.

Quanto à distribuição geográfica, é no distrito de Lisboa que se concentram 31% dos pedidos registados
na Fixando em 2022. Seguem-se os distritos do Porto (17%), Braga (7%), Aveiro (6%), Leiria e Faro
(5%) e Santarém (4%).

Para 2023, considerando a elevada procura e os poucos especialistas disponíveis, a empresa identificou
as áreas e categorias com maior potencial de negócio, a saber:

– Hotel para Animais – Local para Eventos – Treino de Cães – Catering para Festas e Eventos –
Babysitter – Especialista em Piercings – Estofador de Automóveis – Reparação de TV – Costureiras –
Empregada Doméstica

Estas oportunidades revestem-se de especial potencial no online, onde muitos portugueses passaram a
procurar especialistas e profissionais para as mais diversas necessidades.

Segundo Alice Nunes, diretora de novos negócios, os clientes recorrem cada vez mais às plataformas
digitais para contratar serviços. “Se em anos anteriores o mercado da oferta ainda não tinha feito uma
transição sólida para o online, 2022 foi o ano em que os prestadores de serviços investiram no digital

69/79



para expandir os seus negócios”, conclui a mesma responsável.

Para ler depois TVI aposta em ex de Pipoca Mais Doce para novo formato Primeiro, a TVI apostou em
Pipoca Mais Doce. A influencer acabou afastada do canal e agora a aposta é em Ricardo Martins Pereira,
ex-marido de Ana Garcia Martins (…continue a ler aqui)
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Preço a que os bancos avaliam .as casas duplica numa década
Em apenas dez anos, o preço do metro quadrado, para efeitos de concessão de crédito,
duplicou tanto em Lisboa como no Porto
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Tripulantes discutem proposta da TAP em assembleia de
emergência
O sindicato aprovou a marcação de pelo menos mais cinco dias de greve até 31 de
janeiro.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) realiza esta quinta-feira uma
assembleia-geral de emergência para discutir uma proposta da TAP, no âmbito das negociações para
fazer face às reivindicações destes profissionais.

"A Mesa da Assembleia Geral marcou uma AG [assembleia-geral] para dia 29, às 09h00, na ordem dos
Contabilistas Certificados", informou o sindicato, em comunicado aos associados, a que a Lusa teve
acesso.

Recorde-se que este sindicato realizou uma greve de tripulantes da TAP nos dias 8 e 9 de dezembro, que
levou a companhia aérea a cancelar previamente 360 voos e teve um impacto estimado total de oito
milhões de euros.

O sindicato aprovou ainda a marcação de pelo menos mais cinco dias de greve até 31 de janeiro.

A Administração da TAP e o SNPVAC têm estado reunidos em negociações, no seguimento das
reivindicações apresentadas pelo sindicato.

"Perante o atual cenário das negociações ainda em curso, a direção [do sindicato] solicitou à Mesa a
marcação de uma assembleia-geral de emergência, o mais breve possível, comprometendo-se a enviar
a proposta da TAP à Mesa, 48 horas antes da referida Assembleia, para que esta a faça chegar a todos
os associados, em tempo útil, para que todos possam analisar o documento previamente", informou o
SNPVAC em comunicado enviado aos associados.

A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, disse aos jornalistas, no dia 19 de
dezembro, que as negociações estavam no bom caminho e que acreditava ser possível evitar mais dias
de greves.
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"Apesar de não acompanharmos o entusiasmo da atual CEO [presidente executiva], a verdade é que as
reuniões têm decorrido na base do diálogo, com os avanços e recuos normais destas negociações",
referiu o sindicato.

A assembleia-geral de emergência tem como objetivo prestar esclarecimentos sobre a proposta da TAP
e as negociações que decorrem, "para que os associados - soberanos nas suas decisões - possam
decidir de forma esclarecida e em consciência", vincou o sindicato.

74/79



JORNAL I

29/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • POLÉMICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

TAP. Sindicato diz que indemnização ultrapassou teto máximo de
250 mil euros
A polêmica em torno da mdemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis junta-se a
outros casos, como a renovação da frota que acabou por ser cancelada e a mudança da
sede para o Parque das Nações.
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