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Segundo a AICOPA

Empresas de construção
queixam-se de menos
63 milhões no Plano 2019
Uma grande distinção para um hotel açoriano

Terra Nostra Garden
Hotel vencedor nos
Condé Nast Awards
for Excellence
AICOPA diz-se desiludida com o nível de investimento público para o próximo ano
A AICOPA - Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras
Públicas dos Açores diz que o Plano
Anual Regional para 2019 contempla para o sector menos 12,18% de
investimento em comparação com
2014. Aliás, numa análise à anteproposta do Plano para 2019, a AICOPA diz mesmo que o investimento
previsto para o próximo ano “torna,
para já, 2019 no pior dos últimos seis
anos”, pois para o próximo ano está
previsto um investimento de perto
de 214.6 milhões de euros, enquanto
em 2014 o investimento foi de 215
milhões de euros.
É neste sentido que a Associação que representa os industriais da
construção civil entende que “o nível
de investimento público desiludiunos”, já que este foi o terceiro ano
consecutivo de redução de investimento. A juntar a esta redução, há
ainda uma “menos atenção ao catálogo dos produtos endógenos e a ausência de realização das reuniões do
CROP (Conselho Regional de Obras
Públicas)”, o que leva os industriais
da construção civil e obras públicas
a considerar “um cenário pouco positivo para o nosso sector”.
A Direcção da AICOPA, que na
altura do parecer ainda era liderada
por Pedro Marques, assinala ainda os principais desaﬁos da região
para os próximos tempos. Nomeadamente, “o desaﬁo demográﬁco, o
desaﬁo da consolidação do turismo
e, consequentemente, o equilíbrio

da balança comercial da Região”. A
estes, acresce ainda “a negociação
do próximo Quadro Comunitário de
Apoio e o posicionamento estratégico da Região perante a indústria
espacial e a indústria de exploração
do fundo do Oceano Atlântico, algo
eu pode ser, extremamente benéﬁco
e produtivo para a nossa economia,
fruto da nossa excelente localização
geográﬁca”.
É por isso que acreditam que o
desempenho da Região face a estes
desaﬁos enumerados, se traduzirá
num equilíbrio das contas regionais,
e, esse sim, é um desaﬁo que a Região tem de superar.
Apesar do baixo nível de investimento para 2019, a AICOPA acredita
que “o posicionamento das políticas
sectoriais, o desempenho da inﬂação
em 2016 e 2017, a contribuição do
VAB (Valor Acrescentado Bruto)
por sector de actividade e a evolução do desemprego e do investimento privado sugerem o bom caminho,
mas este tem de ser consolidado”,
explica o parecer.
No entanto, a AICOPA também
adianta que há a necessidade “de se
olhar de fora para dentro e de se decalcar aquilo que se passa no mundo
para a nossa realidade, pois acreditamos que para lá caminhamos” e entendem os representantes do sector
da construção civil que há diversas
questões que “se não foram tratadas
com o devido cuidado”, poderão fazer a Região atingir e ultrapassar “li-

mites indesejáveis”.
Neste sentido, a AICOPA destaca o “aumento do proteccionismo
da xenofobia, com mecanismos de
protecção deste crescente movimento populista”. Se a isso for acrescentado o aumento da esperança média
de vida, haverá uma faixa etária, que
tenderá a ser cada vez maior, “de
pessoas desqualiﬁcadas, que serão
também a força de trabalho existente
e disponível”.
Efeitos da globalização e desenvolvimento tecnológico “que encerram empresas e, consequentemente,
se traduzem no despedimento de
famílias e no crescer da exclusão
social”, um efeito que no entender
da AICOPA gera “um maior voto
de “descontentes” e um aumento da
xenofobia, propiciando também um
maior poder aos partidos populistas”.
Neste sentido, a AICOPA defende que a promoção da estabilidade
laboral tem de ter em linha de conta
quais serão os sectores da economia
que podem ajudar a resolver essa
questão e entende que o sector da
construção “é um dos que pode, através da regularidade e consistência do
investimento público conjugado com
a requaliﬁcação proﬁssional através
de cursos técnicos, ajudar a resolver
esta situação”, refere a Associação
em parece sobre a anteproposta do
Plano Regional Anual para 2019.
Carla Dias

O Terra Nostra Garden Hotel é o único dos Açores e um
dos 4 em Portugal a ganhar uma
categoria num dos mais importantes prémios de hotelaria a
nível mundial.
Vencedor na categoria
“Reader’s Choice” dos Condé
Nast Johansens Awards for Excellence, o Terra Nostra Garden Hotel está mais uma vez
presente no Olimpo do Turismo
Mundial, posicionando-se ao
lado das maiores referências da
hotelaria mundial.
Nomeado para os Condé
Nast Awards for Excellence desde 2017 e com entrada
na Condé Nast Johansens em
2016 como primeiro representante dos Açores, O Terra
Nostra Garden Hotel junta este
galardão ao recebido em 2017
como “Best Countryside Hotel”, tornando-se o primeiro
hotel dos Açores a receber este
prémio e agora a ser o primeiro
a receber o galardão por duas
vezes.
O Terra Nostra Garden
Hotel é, há mais de 80 anos, o
símbolo do melhor que se faz
na hotelaria dos Açores, sendo
um bastião fundador da hospitalidade açoriana e da arte de
bem receber.
A juntar a outros galardões
no passado, como os da World
Travel Awards, o Terra Nostra
Garden Hotel tem calcorreado
os trilhos internacionais levando o nome dos Açores sempre
mais além.
Fruto da visão empreende-

dora de Vasco Bensaude, o Terra Nostra é, hoje, um património único e inimitável dentro
do Grupo Bensaude. Ladeado
pelo Parque Terra Nostra e situado no Vale das Furnas – “o
Vale Encantado” – o que o torna ainda mais exclusivo e mais
especial.
Neste momento, é mais que
um hotel, é uma “landmark” de
excelência para turistas e locais,
que com orgulho recomendam
o seu restaurante, o seu Parque
e claro, as suas incríveis águas
férreas e quentes. Uma experiência real e imersiva num dos
paraísos na Terra.
A Condé Nast Johansens
tem mais de 36 anos de experiência em avaliação e recomendação de estabelecimentos
internacionais e é considerada o
guia de referência para os viajantes de luxo. Os seus guias
têm 5,8 milhões de leitores.
Os que ﬁcaram
pelo caminho
O Terra Nostra Garden Hotel chegou a estar nomeado ao
lado de outros hotéis portugueses que acabaram por ﬁcar pelo
caminho: Hotel Infante Sagres,
Porto (Best Newcomer or Back
on the Scene Hotel); Monte Rei
Golf & Country Club, Algarve
(Best Serviced Accommodation); Tivoli Carvoeiro, Algarve
(Best for Families); The Cliﬀ
Bay Hotel, Madeira (Best Dining Experience) e (Best Countryside Hotel, or Lodge).
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Terra Nostra Garden Hotel vence prémio Condé Nast Johansens

“Este prémio leva o nome, não apenas dos Açores,
mas também de Portugal, mais longe”
por Alexandra Narciso

O Terra Nostra Garden Hotel, localizado no vale das Furnas, foi uma
das quatro unidades hoteleiras portuguesas distinguidas com os prémios
de excelência Condé Nast Johansens
2019, considerados dos prémios mais
prestigiados do mundo no sector hoteleiro.
O hotel açoriano recebeu o galardão
na categoria “Reader’s Choice” (Prémio
dos Leitores).
Ao Diário dos Açores, Nuno Borges,
director de comunicação e marketing
do Grupo Bensaude, que detém a unidade hoteleira, diz que a distinção é o
reconhecer “do serviço que o Terra Nostra presta há mais de 80 anos na nossa
região”. É também, acrescenta, “o reconhecimento daquele que é o bastião
fundador da hospitalidade açoriana e
da nossa arte de bem receber”.
“O esforço que nós fazemos é um
esforço diário, de qualidade no serviço
que prestamos no Terra Nostra Garden
Hotel”, frisou ainda o responsável, garantindo que a atribuição do prémio ao
hotel leva o nome da Região e do país
“mais longe”.
“O Terra Nostra já é conhecido como
um património único e inimitável nos
Açores. Sem dúvida nenhuma que este
prémio leva o nome, não apenas dos
Açores, mas também de Portugal, mais
longe”, diz Nuno Borges, em declarações ao nosso jornal.
Os prémios anuais da Condé Nast
Johansens reconhecem o “constante
labor” dos melhores hotéis do mundo
para melhorar o mercado das viagens
de luxo e, segundo Nuno Borges, a nomeação do Terra Nostra Garden Hotel
“não foi de estranhar”, pois é o terceiro
ano que a unidade hoteleira é nomeada.
Em 2016, o Terra Nostra entrou nos
nomeados da Condé Nast Johansens
como primeiro representante dos Açores e, já em 2017, recebeu o galardão na

categoria de “Best Countryside Hotel”,
que se junta agora ao “Reader’s Choice”. Tornou-se, assim, o primeiro hotel
da Região a receber este prémio e, agora, o primeiro a receber o galardão por
duas vezes.
O director de comunicação e
marketing do Grupo Bensaude salienta
o facto de a nomeação ser feita por iniciativa da Condé Nast, realçando que
o prémio resulta da consolidação de
três factores: “há uma votação online,
há o ‘feedback’ dos hóspedes do hotel
e relatório do representante local, neste caso de Portugal e de Espanha, da
Condé Nast. A conjugação destas três
vertentes é que dita os vencedores do
prémio”, explica.
Da lista dos vencedores portugueses fazem ainda parte o Hotel Infante
Sagres, no Porto, como Melhor recémchegado ou regresso à cena hoteleira, o
Tivoli Carvoeiro, no Algarve, enquanto
Melhor para as Famílias, e o Santiago de Alfama Hotel, em Lisboa, como

Galardão é
“o reconhecimento daquele que é o
bastião fundador
da hospitalidade açoriana e da
nossa arte de bem
receber”
Melhor Hotel Urbano.
A cerimónia de entrega dos prémios
do guia de referência para os viajantes
independentes aconteceu na noite de 5
de Novembro, no hotel The May Fair,
em Londres.
O galardão, entregue em mãos ao
director comercial do Terra Nostra
Garden Hotel, Pedro Salazar, junta-se

a outros já alcançados pelo mesmo hotel, como os da World Travel Awards.
“Neste momento, [o Terra Nostra
Garden Hotel] é mais que um hotel,
é uma ‘landmark’ de excelência para
turistas e locais, que com orgulho recomendam o seu restaurante, o seu
Parque e claro, as suas incríveis águas
férreas e quentes”, sublinha o Grupo
Bensaude, em comunicado.
Sobre a Condé Nast Johansens, de
referir que pertence à editora das revistas Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast
Traveller e Vanity Fair e é o primeiro
guia de referência para os viajantes
independentes. É considerado uma referência “de excelência” para os hotéis
independentes que são inspeccionados
anualmente. Os guias da Condé Nast
Johansens têm uma audiência de 5,8
milhões de utilizadores, com uma distribuição que atinge os 27 mil exemplares a nível internacional.
alexandranarciso@diariodosacores.pt

PSD diz que nunca existiu a intenção de criar
uma ZEE na ilha Terceira
O deputado do PSD/Açores na
Assembleia da República, António
Ventura, afirmou ontem que “nunca existiu a verdadeira intenção de
criar uma Zona Económica Especial
(ZEE) na Praia da Vitória”, conforme
foi anunciado, “com pompa e circunstância - em Novembro de 2015 - pelo
Vice-presidente do governo açoriano”, lembrou.
Intervindo no debate, na especialidade, que discute o Orçamento do
Estado para 2019 (OE2019), o social
democrata quis saber - junto do Ministro dos Negócios Estrangeiros - “se
a então - também - anunciada candi-

datura da ZEE à Comissão Europeia
já foi feita pelo Governo da República, ao que o Ministro não respondeu”,
lamentou.
“Nem uma palavra. Parece que
este Governo nunca ouviu falar do assunto”, disse António Ventura, considerando que “o silêncio do ministro
só vem provar o embuste planeado
pelos dois governos - Regional e da
República - que, na verdade, nunca
tiveram a intenção de criar uma ZEE
na Ilha Terceira”.
“Tratou-se de publicidade enganosa e, o que agora constatamos, é
que finalmente caiu a máscara aos

dois governos”, assegura o deputado.
António Ventura denunciou ainda “um défice de 10 milhões de euros
no programa POSEI para os Açores”,
querendo saber “que iniciativas Portugal tem em vista, de modo a que
se consiga colmatar esse défice - que
também existe e que é de 5 milhões
de euros, no caso da região autónoma
da Madeira -”, indagou.
O deputado salientou a importância de um programa como o POSEI
que, anualmente, “injecta alguns milhões de euros na Agricultura e nas
produções animais e vegetais das Regiões Ultraperiféricas (RUPs)”, disse.
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Prémio Condé
Nast Awards
para o hotel
Terra Nostra
O Terra Nostra Garden Hotel foi vencedor
na categoria de “Escolha dos leitores” dos
Condé Nast Johansens Awards for Excellence
PAULA GOUVEIA
pgouveia@acorianooriental.pt

O Terra Nostra Garden Hotel
saiu vencedor na categoria
“Reader’s choice” (escolha dos
leitores) dos Condé Nast Johansens Awards for Excellence
2019, revelou ontem, em comunicado o Grupo Bensaude.
Segundo o mesmo comunicado, oTerra Nostra Garden Hotel foi uma das quatro unidades
hoteleiras portuguesas a ganhar,
numa das categorias, este que é
um dos mais importantes prémios de hotelaria do mundo.
Para o Grupo Bensaude, deste modo, “o Terra Nostra Garden volta a posicionar-se ao

lado das maiores referências da
hotelaria mundial”, continuando, deste modo, “a levar o nome
dos Açores mais além”.
Nomeado para os Condé
Nast Awards for Excellence
desde 2017 e com entrada na
Condé Nast Johansens em 2016
como primeiro representante
dos Açores, o Terra Nostra Garden Hotel junta este galardão
ao recebido em 2017 como
“Best countryside Hotel” - e a
outros galardões, recebidos no
passado, como os da World Travel Awards.
Com 80 anos, “fruto da visão
empreendedora de Vasco Bensaude, o Terra Nostra é, hoje,

Terra Nostra Garden Hotel é um dos quatro portugueses a receber o prémio
um património único e inimitável dentro do Grupo Bensaude. Ladeado pelo Parque Terra Nostra e situado no Vale das
Furnas – “o Vale Encantado” –
o que o torna ainda mais exclusivo e mais especial”, sublinha
o Grupo Bensaude.
Para o grupo empresarial açoriano, o Terra Nostra “neste momento, é mais que um hotel, é
uma “landmark” de excelência

Direito de resposta da Câmara
Municipal do Nordeste
O Açoriano Oriental publica o seguinte texto de direito de resposta, remetido pela
Câmara Municipal de Nordeste, ao abrigo dos artigos 24º e 25º da lei de Imprensa,
pela publicação da notícia sob o título “PS vota contra Plano e Orçamento da
Câmara do Nordeste”, na página 6 de 30 de outubro de 2018:
Ao abrigo do Direito de Resposta, vem a Câmara Municipal do Nordeste solicitar a publicação do esclarecimento
que se segue, na sequência de
notícia publicada no jornal
Açoriano Oriental, no dia 30
de outubro de 2018, com o título “PS vota contra o Plano e
Orçamento da Câmara do
Nordeste”, na qual não foi solicitada nem tida em conta a
opinião do executivo da câmara relativamente às acusações feitas pelos referidos vereadores.
1- A Câmara Municipal do
Nordeste rejeita e repudia os

argumentos usados pelos vereadores do PS para não aprovar o Plano e Orçamento do
município para 2019, não tendo os mesmos qualquer consistência.
2- Os vereadores do PS acusam o atual executivo de “falta
de ambição ou projeção futura” relativamente à utilização
dos fundos comunitários,
quando os próprios elaboraram projetos que nem sequer
chegaram a ser candidatados,
tendo o desnorte sido de tal ordem que um dos projetos, a
“Casa do
Conhecimento” (referida no

seu comunicado) foi projetado
para um terreno expropriado
para a edificação do novo Palácio da Justiça de Nordeste.
De tanto projeto e intenção,
durante o seu mandato na autarquia, os vereadores do PS
conseguiram, ao abrigo do PO
2020 que teve início em 2014,
unicamente lançar a execução
do pavilhão polivalente da EBJI de Nordeste, o qual só foi
concluído pela atual câmara.
3- Quanto à “falta de projeção futura” de que atacam esta
câmara municipal, os vereadores do PS andam distraídos ou
querem fazer crer o que não é.

para turistas e locais, que com
orgulho recomendam o seu restaurante, o seu parque e claro,
as suas incríveis águas férreas e
quentes”, acrescenta o mesmo
comunicado.
Em Portugal, estavam nomeados, além do Terra Nostra
Garden Hotel, outros oito hotéis, tendo saído vencedores na
sua categoria outros três a par
do hotel do Grupo Bensaude: o

Hotel Infante Sagres (Porto) na
categoria de “Best Newcomer
or Back on the Scene Hotel”; o
Tivoli Carvoeiro (Algarve) na
categoria de “Best for Families”;
o Santiago de Alfama Hotel
(Lisboa) na categoria de “Best
Urban Hotel”.
A votação online para os
Condé Nast Johansens Awards
for Excellence 2019 fechou a 19
de outubro.♦

O Nordeste tem candidatados aos fundos comunitários
cerca de 2 milhões de euros,
como oportunamente já foi
anunciado, os quais se destinam a obras de saneamento
básico e ao melhoramento da
rede de abastecimento de
água, estando a autarquia apenas a aguardar o visto do Tribunal de Contas para avançar
com as mesmas.
4- Os vereadores do PS acusam ainda o atual executivo de
privilegiar “a preparação de
festas e fogos-de-artifício”, talvez desconfortável com o sucesso que os mesmos têm alcançado, com impacto na
receita do comércio local,
como é objetivo do município,
e que têm colmatado uma falha cultural que se notava nos
últimos anos no concelho do
Nordeste.
5- Os vereadores do PS voltam a apregoar a redução significativa da dívida que o seu
executivo conseguiu nos seus
quatro anos de mandato, a
qual, além de falsa é repudiável porque quer fazer crer aos

nordestenses aquilo que não é.
A dívida amortizada pelo
executivo socialista foi de cerca de 4 milhões e 700 mil euros, e não de 10 milhões de euros como se farta de apregoar.
Se formos para a dívida consolidada do município, onde
estão incluídas as empresas
municipais, a amortização global situou-se em cerca de 6 milhões e 700 mil euros, sendo
a mesma beneficiada pela venda do bairro social da freguesia da Salga ao Governo Regional.
Ao fim e ao cabo, as amortizações da dívida realizadas
pelo anterior executivo foram
aquelas que estavam previstas
no Plano de Reequilíbrio Financeiro.
6- Ao contrário dos vereadores do PS, este executivo municipal congratula-se com as
Grandes Opções do Plano e Orçamento para o próximo ano,
tendo este, inclusive, recebido
parecer positivo da Direção Executiva do FAM assim como a
aprovação unânime do Conselho Municipal de Juventude. ♦

