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A1 Sindicato da Hotelaria do Algarve avança com abaixo-assinado para a valorização das
tabelas salariais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/01/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4c4876cf

 
A Direção do Sindicato da Hotelaria do Algarve decidiu, na sua reunião realizada ontem, avançar com
um abaixo-assinado regional para exigir o aumento dos salários e a melhoria das condições de
trabalho.
 
Segundo os sindicalistas, a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve "bloqueou
as negociações" que estavam em curso para a celebração de um Contrato Colectivo de Trabalho e a
Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve, embora aceite reunir, diz que só está
disponível para dar um aumento que para a maioria dos trabalhadores, tendo em conta a fixação do
Salário Minímo Nacional nos 635 euros, "não chegaria a 1 euro/dia, depois de vários anos de
congelamento e redução dos salários e agravamento das condições de trabalho".
 
A Direção do Sindicato da Hotelaria do Algarve estima que se as tabelas salariais não valorizarem os
salários, "de forma mais justa", mais de 50% dos trabalhadores do setor fica em 2020, a receber o
Salário Mínimo Nacional.
 
O Sindicato lembra que se trata de um setor que "continua a acumular milhões e milhões de euros
mas que está a empobrecer a maioria daqueles que se esforçam todos os dias para dar o melhor de si,
para que o cliente fique satisfeito com o serviço prestado".
 
Nesse sentido irá levar o abaixo-assinado a toda a região nas próximas semanas, para recolher o
máximo de assinaturas possível, apelando aos trabalhadores para o subscreverem de forma "massiva"
para demonstrarem o seu descontentamento e exigirem ao Governo e aos patrões a melhoria das
condições de trabalho e de vida.
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Turismo de Portugal vai lançar Rede de Turismo Industrial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/01/2020

Meio: Digital Online (O)

URL: https://odigital.pt/turismo-de-portugal-vai-lancar-rede-de-turismo-industrial/

 
O Turismo de Portugal, em parceria com o Turismo Industrial de S. João da Madeira, apresenta o
Plano de Acção para a implementação da Rede de Oferta de Turismo Industrial em Portugal, na sexta-
feira, 17 de Janeiro, às 10h00, na Torre da Oliva (S. João da Madeira).
 
A sessão conta com a participação da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e do presidente
do Turismo de Portugal, Luís Araújo, e inclui uma visita ao património industrial de S. João da
Madeira.
 
A iniciativa integra o III Encontro Indústria, História, Património, que decorre nos dias 16, 17 e 18 de
Janeiro, em S. João da Madeira, promovido pela Rede História e Património e Turismo Industrial da
Câmara Municipal de S. João da Madeira.
 
A Apresentação Plano de Acção Rede de Oferta de Turismo Industrial terá o seguinte programa:
 
09h30 | Chegada dos participantes
 
10h00 | Boas-Vindas (Presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira, Presidente do Turismo
Porto e Norte)
 
10h10 | Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal
 
10h15 | Turismo Industrial como Produto turístico (Alexandra Alves, Turismo Industrial de S. João da
Madeira)
 
10h30 | Apresentação do Plano de Acção para a implementação da Rede de Oferta de Turismo
Industrial (Teresa Ferreira, Turismo de Portugal)
 
10h45 | Apresentação da Norma da Qualidade do Turismo Industrial (Leonor Picão, Turismo de
Portugal e Alexandra Alves, Turismo Industrial de S. João da Madeira)
 
11h00 | Debate
 
11h30 | Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo
 
11h45 | Visitas ao Património Industrial de S. João da Madeira
 
13h30 | Fim
 
[Additional Text]:
turismo_portugal
 
Redacção
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Vai nascer uma rota enoturística do Douro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/01/2020

Meio: Gazeta Rural Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=67df33c2

 
O Porto e Norte de Portugal e a região de Castela e Leão (Espanha) anunciaram esta terça-feira que
vão criar um mapa dos recursos turísticos, uma rota enoturística e uma carta de vinhos do Douro para
promoção conjunta da região.
 
O Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) reuniu-se, no Porto, com o Turismo da região
autonómica espanhola de Castela e Leão, para preparar acções conjuntas de promoção do destino
Douro a curto, médio e longo prazo.
 
As duas entidades turísticas decidiram também que, a médio
prazo, pretendem elaborar um "inventário dos recursos turísticos do Douro",
criar uma "marca turística conjunta" do território, "organizar um evento tendo
o vinho como fio condutor" e "criar uma rota enoturística". Para médio e longo
prazo foi também assinalada a importância económica e de combate à
desertificação que a reactivação da ligação ferroviária internacional entre o
Porto e Salamanca poderia ter para ambas as regiões.
 
Elaborar um calendário de eventos transfronteiriços de
interesse turístico para o público em geral, bem como gizar um calendário de
promoção nacional e internacional do destino Douro para fomentar os negócios
entre empresários entre Norte de Portugal e Castela e Leão fazem também parte
do plano de promoção conjunto. "O mais importante é esta vontade de podermos
fazer uma promoção internacional deste território e também permitirmos que, do
lado de Castela e Leão, possam fazer a activação da sua marca nos nossos
eventos, mas também permitindo eles, nos eventos do lado espanhol, que o Porto
e Norte possa activar a sua marca", declarou o presidente da TPNP, Luís Pedro
Martins, referindo que Espanha é o "primeiro mercado emissor de turistas" para
o Norte.
 
A presidente do Turismo de Castela e Leão, Estrela
Torrecilla, reforçou, por seu turno, a importância do rio Douro como um "laço
de união" entre as duas regiões e que passa por cinco das nove províncias de
Castela e Leão, atravessando um território "muito variado até chegar ao Porto".
"Trata-se do rio com mais vinhos premiados do mundo e com mais património da
UNESCO do mundo" disse, frisando que as duas regiões de turismo têm de
"valorizar" em comum aquele recurso natural para conquistar uma "visibilidade ao
nível nacional e internacional".
 
O presidente Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-N), Fernando Freire de Sousa, que participou na reunião
entre a TPNP e o Turismo de Castela e Leão, frisou que o encontro serve também
para sinalizar que é tempo para um desenvolvimento das relações entre o Norte
de Portugal e Castela e Leão "mais organizado", como é a "relação estabelecida
com quase 30 anos entre o Norte de Portugal a Galiza".
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Gazeta Rural
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HIP marca entrada em Portugal com a compra do Hotel The Lake Spa Resort
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/01/2020

Meio: Idealista Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=83b0f2e

 
Mais um investidor internacional acaba de aterrar em Portugal. A HIP - Hotel Investment Partners, do
Grupo Blackstone, chegou a acordo com a Oxy Capital para adquirir o Hotel The Lake Spa Resort. A
operação está agora pendente da aprovação pelas autoridades portuguesas da concorrência.
 
A compra do empreendimento hoteleiro de cinco estrelas, com acesso direto à praia, em Vilamoura
(Algarve), faz parte da estratégia de internacionalização da empresa de origem espanhola, que
arrancou na Grécia, no verão passado (onde comprou cinco hotéis). A operação está pendente da
aprovação pelas autoridades portuguesas da concorrência.
 
"Na linha do seu modelo de negócio, a HIP irá investir na transformação do hotel, que dispõe de um
lago artificial, três restaurantes e dois bares", diz a empresa em comunicado, dando nota também de
que "na sequência do investimento, a HIP irá alterar a marca e o operador do hotel, decisões que
estão ainda por definir dentro do ecossistema de parcerias da empresa", mas sem entrar em detalhes
- nomeadamente valores.
 
O que explica este negócio
 
"Estamos muito satisfeitos com esta primeira aquisição em Portugal, e especificamente no Algarve, um
ambiente privilegiado pela sua conectividade e pela longa duração da época alta, que chega a durar
doze meses por ano. É também um destino com um posicionamento médio/alto perfeito para a
introdução de marcas internacionais de prestígio. Para nós, é um destino muito especial e temos
certeza de que nosso modelo de negócios funcionará tão bem quanto funciona em Espanha", diz
Alejandro Hernández Puértolas, CEO da HIP, citado na mesma nota de imprensa.
 
A HIP é um dos principais investidores do sul da Europa em hotéis de férias, com um portfólio de 63
hotéis, na sua maioria de 4 e 5 estrelas, com um total de 18.728 quartos, localizados nos principais
destinos turísticos da região. "O modelo de negócios do HIP é baseado na transformação e atualização
de ativos para fornecer um serviço diferenciado aos seus clientes", explica a empresa fundada em
2015 sob a égide do Banco Sabadell, foi adquirida em 2017 pelo Blackstone Group.
 
Os hotéis "são operados por redes de renome, como Melia, Barceló, AMResorts ou Marriott, através de
contratos de gestão", sendo que as unidades hoteleiras estão localizadas principalmente em frente ao
mar e em localizações privilegiadas nos destinos de referência.
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Vão alinhar 11 equipas do World Tour, com a Ineos a 
juntar-se a um lote já com quatro das cinco líderes do ranking 

Algarve promete 
a emoção habitual 
A lista de inscritos só fecha 
dia 31, mas a Volta ao 
Algarve será uni festival de 
jovens: João Almeida, 
Remco Evenepoel e Van 
der Poel vão dar luta a Van 
Avermaet, Nibali e Rui 
Costa. Thomas deve voltar 

FREDERICO BÁRTow 
••• A presença da Ineos foi a 
grande novidade na apresen-
tação das equipas da 46.a Volta 
ao Algarve (19 a 23 de feverei-
ro), que terá um total de 11 
equipas do World Tour, com 
destaque para quatro das cinco 
melhores do ranking: Deceu-
ninck-Quick Step (1.2), Bora 
(ia), UAE Emirates (4.a) eAs-
tana (5.a). Lotto-Soudal,Trek, 
FDJ, Sunweb, CCC e Israel 
Start-Up Nation, esta em es-
treia, completam um lote for-
te na elite, que desde 2016 
teve sempre mais de 11 con-
juntos na Algarvia. 
"Grandes corredores têm des-
pontado aqui e é o mérito des-
portivo que dá a força, não o 
dinheiro", diz Delmino Perei-
ra, presidente da federação de 
ciclismo, adiantando que "a 
Bélgica está doida" para ver 
Remco Evenepoel a correr no 
Algarve. 
Se o prodígio da Quick Step, 
que fará equipa com outro ta-
lento, oportuguêsJoãoAlmei-
da, é a estrela emergente, há 
outra que se destaca: Van der 
Poel deverá liderar a Alpecin-
Fenix, uma das cinco Pro-
Continentais. O campeão 
olímpico Van Avermaet 

Cofidis 

kk

i. 

rt 

(CCC), o vencedor das três 
Grandes Voltas, Vincenzo Ni-
bali (Trek), e Rui Costa e Ale-
xander Krist off (UAE) são 
grandes figuras, às quais se de-
verá juntar Geraint Thomas, 
campeão do Tour'2018 e da 
Algarvia em 2015 e 2016. 

A Cofidis é o novo patrocina-
dor principal, dando nome à 
corrida, que tem um orçamen-
to de 600 mil euros. O lote de 
24 equipas terá ainda oito das 
nove portuguesas. Uma boa 
notícia, pois algumas tinham 
lamentado o investimento 
apenas para fazer uma corrida 
do ProSeries. Só o Feirense fica 
fora, por atraso na inscrição. 

LT GAR 

LG 

LUPAS DA 
EQUIPAS W0471 D TOM 

Deceuninck-Quick Step (Bélgica), Bora-Hansgrohe (Alemanha), 
UAE Emirates (Emirados Árabes), Astana (Cazaquistão), Ineos 
(Grã-Bretanha), Lotto-Soudal (Bélgica), Trek Segafredo (Estados 
Unidos), Groupama-FDJ (França), Sunweb (Alemanha), CCC 

(Polónia)e Israel Start-Up Nation (Israel) 

Caja Rural (Espanha), Fundación Orbea (Espanha), Alpecin-Fenix 

(Bélgica), Circus-Wanty Gobert (Bélgica) e Uno-X Norwegian 

(Noruega) 

Aviludo-Louletano, Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel, Efapel, 
Kelly-InOutbuild-Oliveirense, LA Alumínios, Miranda-Mortágua, 

Rádio Popular-Boavista e W52-FC Porto 

ETAPAS 
data 

 

etapa Percurso (KM) 
19fevereiro 1.' Portimão-Lagos 195,6 
20 fevereiro 2.' Sagres-Alto da Fóia 183,9 
21fevereiro 3.' Faro-Tavira 2019 
22 fevereiro 4.' Albufeira-Malhão 169,7 

23 fevereiro 5.' Lagoa-Lagoa (CRI) 20,3 

Dehnino Pereira com o patrocinador, Sébastien Haquette 
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Turismo cresce à boleia dos portugueses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/01/2020

Meio: Negócios Online Autores: Rafaela Burd Relvas

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b1b3c3

 
Mais de 25 milhões de pessoas ficaram hospedadas nos estabelecimentos turísticos portugueses entre
janeiro e novembro do ano passado. São os residentes no país que mais contribuem para o aumento.
 
Os estabelecimentos hoteleiros nacionais receberam, no conjunto de janeiro a novembro do ano
passado, perto de 25,4 milhões de hóspedes, que responderam por mais de 66 milhões de dormidas.
Os dados foram publicados, esta quarta-feira, 15 de janeiro, pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE), que dá conta de que a atividade turística está a crescer graças aos residentes em Portugal.
 
Ao todo, foram 25.399.900 hóspedes entre janeiro e novembro, o que corresponde a uma subida de
7,1% face a igual período de 2018. Estes totalizaram 66,3 milhões de dormidas, um aumento
homólogo de 3%.
 
(Notícia em atualização)Continuar a ler
 
Rafaela Burd Relvas

Página 7



A8

Teria coragem de fazer uma viagem sem saber para onde ia? 2000 portugueses já
voaram para destinos surpresa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/01/2020

Meio:
Sapo Online - Sapo Viagens

Online
Autores: Susana Krauss

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4bc85fd9

 
Quase um ano depois de ter aterrado em Portugal, em março de 2019, a FlyKube, agência de viagens
surpresa, já levou mais de 2000 portugueses a aventurarem-se numa
 
Seja a partir de Lisboa, Porto ou Faro, os mais de 2000 viajantes partiram maioritariamente da capital
portuguesa para destinos como Milão, Marselha, Berlim ou Budapeste, os destinos que mais calharam
na sorte dos portugueses pela FlyKube.
 
A média de idades dos viajantes ronda os 25 anos, o que prova que as viagens surpresa são um
conceito que atrai principalmente um público mais jovem.
 
A grande preferência dos viajantes nacionais é partir em escapadinhas de 3 a 5 dias, sendo que a
FlyKube oferece vários pacotes possíveis quer para escapadinhas ("Destino Surpresa", "VipKube" e
"Surpresa Total") quer para férias surpresa de 5 a 14 dias ("Multidestino" e "Verão Surpresa"). Além
da oferta de vários pacotes, a FlyKube permite ainda escolher o tipo de alojamento, sendo que a
maioria dos portugueses optou por ficar em hotéis em vez de apartamentos.
 
Segundo Bernardo Simões, responsável da FlyKube no mercado português, "Desde que chegámos a
Portugal que a adesão tem sido verdadeiramente impressionante, sendo mesmo um dos mercados
onde a FlyKube tem tido mais sucesso. Cada vez mais as pessoas procuram evitar o stress associado à
organização de uma viagem e deixar-se levar pela experiência de novas emoções".
 
"À magia das viagens surpresa faz parte dos nossos planos adicionar não só novos destinos, mas
também novas surpresas além das viagens e às quais esperamos que os portugueses adiram",
conclui.
 
De origem catalã, a FlyKube oferece aventuras, experiências e emoções através de viagens surpresa.
A empresa oferece vários pacotes, desde escapadinhas a férias, para mais de 40 destinos europeus
para viajantes que queiram ir à descoberta do desconhecido.
 
Newsletter Receba o melhor do SAPO Viagens. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi
Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.
 
Susana Krauss

Página 8



A9

PAN Algarve reforça o pedido de Praias Pet-Friendly na região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/01/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7693803e

 
PAN defende duas praias com a designação Pet-Friendly na região do Algarve
 
PAN volta a reforçar pedido de reunião à Comunidade Intermunicipal do Algarve, solicitado já em julho
último
 
13 de janeiro de 2019, Faro - O pedido de reunião endereçado pelo PAN Algarve à Comunidade
Intermunicipal do Algarve (Amal), em julho, para se discutir a designação de duas praias na região do
Sotavento e do Barlavento algarvio que permitam a presença de animais de companhia, continua sem
resposta.
 
Seis meses volvidos do pedido de reunião, e a poucos meses do início da época balnear, a distrital do
PAN Algarve voltou por isso a reforçar o pedido junto da mesma entidade.
 
Para o PAN, é incompreensível que em toda a região ainda não exista uma única praia pet-friendly que
permita aos cidadãos fazerem-se acompanhar dos seus animais de companhia, usufruindo de tempo
de qualidade com toda a família. Defendemos, no mínimo, duas praias com esta distinção no Algarve.
Haja vontade política para tal , pede a comissária política distrital Susana Santos.  Este é um assunto
pelo qual continuaremos a debater-nos e do qual não iremos desistir , garante. Esta será uma das
bandeiras da distrital em 2020.
 
Por: PAN
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Portugal volta às exposições universais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5e136358-dd45-4033-99e4-

c7476877db36&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
António Costa diz que Portugal não está suficientemente na moda e que tem de continuar a trabalhar
a imagem externa. Hoje foi apresentado o Pavilhão Português na Expo 2020 no Dubai.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-01-14 20:12
 SIC Notícias - Edição da Noite , 2020-01-14 21:49
 SIC - Edição da Manhã , 2020-01-15 06:23
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-01-14 00:37
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-01-15 06:23
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-01-15 07:26
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-01-15 08:30
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-01-15 09:13
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Taxa turística no Porto rendeu 15 milhões de euros até novembro de 2019
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/01/2020

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=283a6353

 
Os números foram revelados pelo vereador da Economia, Turismo e Comércio.
 
A receita da taxa turística no Porto ultrapassou, até novembro, os 15 milhões de euros, quando em
2018, ano em que entrou em vigor, rondou os 10,4 milhões, revelou esta segunda-feira o município.
Os números foram revelados pelo vereador da Economia, Turismo e Comércio, Ricardo Valente que
referiu que o maior volume da receita continua a ser obtido em empreendimentos hoteleiros (mais de
38, 19%), a que se seguem as receitas provenientes de unidades de Alojamento Local (34,39%) e
27,43% das dormidas em Airbnb.
 
A taxa cobrada aos visitantes que pernoitam no Porto entrou em vigor a 01 março de 2018, ano com
um valor de dois euros por dormida, aplicado a hóspedes com mais de 13 anos, num máximo de sete
noites seguidas.
 
Nesse ano, a Câmara do Porto angariou, com os valores liquidados até dezembro, 10,4 milhões de
euros, contabilizando com 5,2 milhões de dormidas, revelava em fevereiro de 2019, o vereador
Ricardo Valente. À data, o vereador esclareceu que a execução financeira do ano económico de 2018
se traduziu em 8,8 milhões de euros de taxa turística, frisando, contudo, que, "numa lógica mais real",
é preciso contabilizar os valores cobrados em janeiro, ainda respeitantes ao ano anterior, o que coloca
a receita da taxa em 10,4 milhões de euros.
 
Segundo os dados revelados esta segunda-feira, em 2019, e até ao final de novembro, a receita
liquidada da taxa turística municipal ultrapassou os 15,1 milhões de euros. Já o total da receita
cobrada, no mesmo período, aproxima-se dos 13,9 milhões de euros. Dentro destes valores, a receita
arrecadada em Airbnb superou os 4,15 milhões de euros.
 
A primeira revisão ao Regulamento da Taxa Turística do Município do Porto introduz a isenção do
pagamento da taxa a pessoas que estejam a passar por situações de despejo ou análogas, bem como
o alargamento da isenção para o segundo acompanhante, no caso hóspedes cuja estadia seja
motivada por qualquer ato médico, foi hoje aprovada por unanimidade, seguindo agora para consulta
pública pelo prazo de 30 dias úteis.
 
De acordo com o vereador do pelouro, foram ainda introduzidas melhorias no âmbito da fiscalização e
das contraordenações cujo valor pode oscilar entre os 75 euros e os 40 mil euros, dependendo se se
tratam de pessoas singulares ou coletivas e do grau de gravidade da falta.
 
Ricardo Valente anunciou ainda que assim que o novo regulamento contêm uma norma transitória que
irá vigorar nos 30 dias subsequente à entrada em vigor do regulamento, permitindo às entidades em
incumprimento a regularização do registo, cadastro e entrega das taxas turísticas.
 
"É a última oportunidade", salientou aquele responsável.
 
No âmbito da revisão em curso, a vereadora da CDU Ilda Figueiredo defendeu que, a isenção da taxa
fosse alargada dos 13 para os 16 anos. Já o PS salientou que a aplicação de isenções deveria ser
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extensível aos que visitam a cidade por razões formativas, situação que, segundo Ricardo Valente,
está acautelada dado a cobrança de taxa turística estar limitada a um máximo de sete dias de
permanência na cidade.
 
[Additional Text]:
Vereador da Economia, Turismo e Comércio referiu que o maior volume da receita continua a ser
obtido
 
Lusa
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