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Economia portuguesa está a crescer perto de 6% em agosto e
ultrapassa o patamar pré-crise
A economia portuguesa ganhou fôlego desde o início de agosto, quando entrou em vigor
o alívio das medidas restritivas para combater a pandemia de covid-19. Apesar de uma
ligeira desaceleração entre a segunda e a terceira semana do mês, a atividade está
acima de agosto de 2019, segundo o Banco de Portugal

O crescimento da atividade económica em Portugal em agosto situa-se em torno dos 6% face ao
mesmo mês de 2020 e já permitiu superar o patamar de agosto de 2019, ou seja, o nível pré-crise. É
isso que sinaliza o indicador diário de atividade económica (DEI), publicado pelo Banco de Portugal (BdP),
cujos dados foram atualizados esta quinta-feira.

Segundo a nota do BdP, publicada na sua página na internet, na semana terminada a 22 de agosto, o DEI
- um indicador compósito que procura traçar, quase em tempo real, um retrato da evolução da atividade
económica no país - "estabilizou face à semana anterior".

Ao mesmo tempo, o banco central indica que a taxa bienal do DEI - que nos indica o crescimento
acumulado neste indicador entre 2019 e 2021 - "aumentou no mesmo período". Esta taxa está já em
valores positivos, indicando que a economia portuguesa está a funcionar acima do patamar pré-crise.

A média móvel semanal do DEI, na semana terminada a 22 de agosto - que abrange o período entre 16
e 22 de agosto -, indica um crescimento homólogo da atividade económica em Portugal de 5,6%. Isto
quando a mesma média móvel referente à semana terminada a 15 de agosto sinalizava um incremento
de 6,3% em termos homólogos.
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O DEI tinha abrandado ao longo de julho, na sequência do efeito de base - no terceiro trimestre do ano
passado a economia portuguesa recuperou de forma marcada depois do trambolhão inédito dos três
meses anteriores - e do agravamento da situação pandémica em Portugal, com o aumento da incidência
de casos de covid-19, associada à expansão da variante delta no país, a levar o Governo a impor várias
medidas restritivas, penalizando a atividade económica.

Restrições que, a partir de 1 de agosto, foram aliviadas pelo Governo devido ao avanço da vacinação no
país. O que, indicam os valores do DEI, ajudou a impulsionar a economia portuguesa.

Quanto à taxa bienal do DEI, que, como referido, indica o crescimento acumulado neste indicador nos
últimos dois anos, ou seja, entre 2019 e 2021, a tendência é de aceleração.

Esta taxa, em termos de média móvel semanal, regista um crescimento de 1,7% na semana terminada
a 22 de agosto, sinalizando que a economia portuguesa já operou acima do período homólogo de 2019,
ou seja, do patamar pré-crise. Na semana anterior, esta taxa também já se encontrava em território
positivo, mas de forma ligeira, nos 0,9%.

O DEI sumaria um conjunto de informação de natureza quantitativa e frequência diária, como o tráfego
rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural,
a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em
Portugal por residentes e não residentes. Por isso, permite traçar, quase em tempo real, um quadro da
evolução da atividade económica no país.

Os dados atualizados são divulgados semanalmente pelo Banco de Portugal, à quinta-feira, com
informação até ao domingo precedente. A informação disponibilizada refere-se aos valores diários e à
média móvel semanal deste indicador.
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20 anos depois, tudo falhou no Afeganistão: o terrorismo e o
fundamentalismo renasceram no “cemitério de impérios”
Ao fim de vinte anos, chegou manchada com o sangue de pelo menos 72 mortos e 140
feridos a prova de que a intervenção norte-americana e das forças aliadas no
Afeganistão falhou em toda a linha: a cinco dias do prazo estipulado para a retirada total
dos soldados e diplomatas ocidentais do país, os talibãs recuperaram o poder e da
fracassada operação de ‘nation building’ sobra apenas a pesada fatura de 2,26 biliões de
dólares que os Estados Unidos enterraram no “cemitério de impérios”, onde o terrorismo
renasceu violentamente esta quinta-feira co

A manhã desta quinta-feira começou com alertas dos gabinetes dos Negócios Estrangeiros do Reino
Unido e da Austrália para uma “ameaça elevada de ataque terrorista” no aeroporto de Cabul, de acordo
com informações avançadas pela Al Jazeera. O gabinete britânico recomendava: “quem pode sair do
Afeganistão em segurança por outros meios, deve fazê-lo de imediato”.

Pouco depois, o secretário de Estado das Forças Armadas do Reino Unido dava conta de um “relato
muito credível de um ataque iminente” no aeroporto internacional Hamid Karzai. De acordo com James
Haepey, em declarações à BBC, o atentado poderia ser “altamente mortífero”.

Os militares norte-americanos pediam para que civis afegãos não se aproximassem do local, onde já se
encontravam aglomeradas milhares de pessoas, desesperadas por fugir antes de as forças estrangeiras
abandonarem definitivamente o país, enquanto tropas e diplomatas ocidentais aguardavam pelos voos
de repatriamento. As forças aliadas apressam ao máximo as operações de evacuação que tentam
concluir no prazo de cinco dias, até à data acordada de 31 de agosto.
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Passados vinte anos desde a ocupação, os norte-americanos saem em debandada do “cemitério de
impérios”, onde ainda permanecem 1500 cidadãos dos Estados Unidos. “Retirar os americanos é a
nossa prioridade”, afirmou o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, citado pela Associated Press,
reiterando o esforço para “retirar o maior número possível de afegãos em risco”.

Em resposta, os talibãs, através do líder Shahabuddin Delawar, acusaram os Estados Unidos e os seus
aliados da NATO de fazerem “propaganda contra o Emirado Islâmico do Afeganistão e criar diferenças
entre afegãos, apesar de todos os afegãos serem irmãos”. Talvez nem todos, uma vez que um repórter
e um operador de câmara do canal afegão Tolo News foram agredidos na capital por elementos do
grupo radical islâmico. “Os talibãs espancaram-me enquanto eu estava a fazer reportagens em Cabul.
Também nos levaram a câmara, equipamento técnico e o meu telemóvel”, contou o jornalista Ziar Yaad
no Twitter. A tensão aumentava ao longo desta quinta-feira e Cabul estava transformada num barril de
pólvora.

O Afeganistão tornou-se no novo Vietname, um novo desastre geopolítico que culminou numa pesada e
muito desgastante derrota moral, militar e económica para os EUA. Enquanto a troca de galhardetes se
mantinha entre líderes talibãs e os representantes políticos norte-americanos, a principal ameaça vinha
de um inimigo comum, o ISIS-K, uma ramificação do Daesh ativa em território afegão, grupo que se
insurge tanto contra o imperialismo ocidental como contra os próprios talibãs.

Ao início da tarde em Portugal, o Pentágono confirmou uma explosão junto a um portão do aeroporto
de Cabul. “Neste momento, as baixas não são claras. Fornecemos informações adicionais assim que
possível”, escreveu no Twitter John Kirby, porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA. Já a Tolo
News reportou que “a explosão ocorreu no meio de uma multidão de afegãos desesperados que
tentavam deixar o país”, numa altura em que as imagens do atentado começavam a chegar a todo o
mundo.

Uma segunda detonação ocorreu junto ao Hotel Barons, nas imediações do aeroporto internacional
Hamid Karzai. Os dois ataques já foram reivindicados pelo ISIS-K e foram levados a cabo por dois
bombistas suicidas. Após as explosões, alguns relatos dão conta de que militantes do grupo terrorista
dispararam contra civis afegãos e soldados americanos.

Os talibãs alegam que os Estados Unidos foram avisados para um eventual atentado junto ao aeroporto
de Cabul e o próprio Presidente Joe Biden já tinha dito, na reunião do G7: “Cada dia a mais que
estivermos no terreno, é mais um dia em que sabemos que o ISIS-K está com os olhos postos no
aeroporto de Cabul para poder atacar os Estados Unidos, as forças aliadas e cidadãos inocentes”.

O Ministério da Saúde do Afeganistão anunciou que 72 pessoas morreram (60 civis e 12 militares norte-
americanos) e adiantou que pelo menos 140 ficaram feridas, entre as quais 15 são soldados dos EUA. Já
os quatro militares portugueses enviados para o Afeganistão estão bem, como garantiu ao Expresso
fonte do Ministério da Defesa.

Os talibãs vieram a público condenar os atentados em Cabul mas alijaram responsabilidades para os
Estados Unidos. “O Emirado Islâmico condena o bombardeio de civis no aeroporto de Cabul, que teve
lugar numa zona onde as forças norte-americanas são responsáveis por garantir a segurança”, escreveu
no Twitter o porta-voz Suhail Shaheen, reiterando que os talibãs estão a “prestar muita atenção à
segurança e à proteção do seu povo”.

Perante os jornalistas presentes na Casa Branca, Joe Biden começou por fazer um minuto de silêncio em
homenagem às vítimas. Depois, o Presidente dos EUA prometeu que os responsáveis pelos ataques
serão capturados e vão pagar pelo que fizeram. “Não vamos perdoar, não vamos esquecer”, garantiu
Biden. “Vamos responder com força e precisão a seu tempo, num lugar escolhido por nós e da forma
que nós escolhermos”, afirmou Joe Biden, que já deu ordens para ataques a líderes, militantes e
instalações do Daesh-K.

Por sua vez, a NATO repudiou o “horrível” ataque terrorista. “Condeno veemente o horrível ataque
terrorista no exterior do aeroporto de Cabul”, afirmou o secretário-geral Jens Stoltenberg. “A nossa
prioridade continua a ser retirar tantas pessoas e tão rápido quanto possível”, acrescentou. Também
António Guterres, secretário-geral da ONU, reforçou a necessidade de “prestar ajuda urgente ao povo
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afegão”.

“Ataques cobardes e desumanos”: foi assim que Ursula von der Leyen classificou os atentados
terroristas do ISIS-K. Para a presidente da Comissão Europeia, “é essencial fazer tudo o que estiver ao
alcance para garantir a segurança das pessoas no aeroporto” e defende que “a comunidade internacional
deve trabalhar em estreita colaboração para evitar um ressurgimento do terrorismo no Afeganistão e
não só”.

João Gomes Cravinho, ministro da Defesa, assegurou que os quatro militares portugueses enviados para
o Afeganistão vão chegar esta sexta-feira a Portugal e com eles vem um primeiro grupo de 38 afegãos.
Cravinho asseverou ainda que o nosso país tem “capacidade para receber 300” refugiados no imediato.
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Açores juntam-se à Madeira na lista 'verde' do Reino Unido
A partir de segunda-feira, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Liechtenstein, Lituânia, Suíça e
Açores serão adicionados à lista de viagens seguras do Reino Unido, porque o governo
britânico considera "baixo" o risco que esses destinos representam para a saúde pública.

Na habitual revisão aos países que entram e saem das listas de risco do governo britânico, o arquipélago
dos Açores volta a figurar na lista ‘verde’, juntamente com a Madeira. Portugal continental continua a ser
considerado como um destino de risco, sendo obrigatório para os turistas britânicos o cumprimento de
um período de quarentena no regresso ao país de origem.

A partir das 4h000 de segunda-feira, 30 de agosto, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Liechtenstein, Lituânia,
Suíça e Açores serão adicionados à lista verde, uma vez que o governo britânico considera “baixo” o
risco que viagens desses destinos representam para a saúde pública no Reino Unido.

Os viajantes que escolham algum dos locais suprarreferidos não terão de ficar em quarentena,
independentemente de estarem ou não completamente vacinados, mas ainda necessitam de fazer os
testes PCR antes da partida e preencher um formulário de localização de passageiros.

Como Portugal continental permanece na lista “âmbar”, os passageiros que chegam ao Reino Unido,
depois de terem estado nos aeroportos de Lisboa, Porto ou Faro, têm de se isolar durante 10 dias num
hotel onde serão monitorizados e obrigados a seguir os requisitos de teste necessários.

O governo de Boris Johson afirma que “os dados para todos os países serão mantidos sob revisão e o
governo não hesitará em tomar medidas caso os dados mostrem que as classificações de risco dos
países mudaram”.
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Covid-19. Madeira passa a ser considerada de risco elevado nos
mapas sobre viagens na UE
Era o único território de Portugal ainda na zona 'laranja' no que toca à situação
epidemiológica da covid-19

A Madeira passou esta quinta-feira a ser considerada de 'risco elevado' relativamente à situação
epidemiológica da covid-19 nos mapas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças
(ECDC), que visam auxiliar decisões sobre viagens na União Europeia (UE).

Aquele que era o único território de Portugal ainda no 'laranja', passou a estar coberto a 'vermelho' (o
que significa 'risco elevado') nos mapas do ECDC de indicadores combinados, abrangendo as taxas de
notificação de casos nos últimos 14 dias, o número de testes realizados e o total de positivos, que são
atualizados semanalmente, à quinta-feira.

A categoria 'vermelho' significa que, nestas regiões europeias, a taxa cumulativa de notificação de casos
de infeção nos últimos 14 dias varia de 75 a 200 por 100 mil habitantes ou é superior a 200 e inferior a
500 por 100 mil habitantes e a taxa de positividade dos testes de é de 4% ou mais.

Antes, a Madeira estava no 'laranja' (categoria referente a territórios onde a taxa de notificação de
novas infeções é de 50 a 75 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias ou entre 75 e 200 por 100 mil
habitantes e a taxa de positividade dos testes de é de 1% ou de 4% ou mais, respetivamente), depois
de ter chegado a estar no 'verde' (menos de 50 novos casos e taxa de positividade inferior a 4%, ou
menos de 75 casos mas com taxa de positividade inferior a 1%).

Em meados de julho, Portugal continental ficou todo coberto de 'vermelho' nestes mapas do ECDC, à
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exceção da Madeira e dos Açores, sendo que este último arquipélago passou dias depois para a categoria
de 'risco elevado'.

Em fevereiro, e devido ao elevado número de infeções, Portugal chegou mesmo a estar na categoria
'vermelho-escuro' dos mapas do ECDC, usada para zonas onde o vírus circula a níveis muito elevados e
a pior de todas.

Estes mapas da agência europeia seguem um sistema de semáforos sobre a propagação da covid-19 na
UE, a começar no verde (situação favorável), passando pelo laranja, vermelho e vermelho escuro
(situação muito perigosa).

Servem de auxílio aos Estados-membros sobre as restrições a aplicar às viagens no espaço comunitário.

Em meados de junho, o Conselho da UE adotou uma recomendação para abordagem coordenada nas
viagens, propondo que vacinados e recuperados da covid-19 não sejam submetidos a medidas
restritivas como quarentenas ou testes.
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Cimeira Luso-Espanhola recebe pedido de ligação ferroviária
Faro-Sevilha
Algarve e Andaluzia vão entregar aos governos de Portugal e Espanha um documento a
solicitar ligação ferroviária entre os aeroportos de Faro e Sevilha
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AHRESP defende levantamento de restrições nos setores que
representa
Associação justifica que esta medida seja tomada face ao avanço da vacinação.

A Associação da Hotelaria e Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defendeu, esta quinta-feira,
que com o rápido avanço da vacinação se deve antecipar o desconfinamento total dos setores por si
representados.

"Em declarações à imprensa, o vice-almirante Gouveia e Melo revelou que, na próxima semana, 85% da
população portuguesa já terá, pelo menos, a primeira dose da vacina", refere a AHRESP no seu boletim
diário.

Perante este facto, a AHRESP apela, "uma vez mais para se antecipar a reabertura de setores
encerrados por decreto há mais de um ano e meio", bem como para o "levantamento de restrições" aos
setores por nós representados.

Destaca ainda que é urgente criação de mecanismos na contratação de profissionais, diz que a criação
de novas empresas acelera na União Europeia, mas que as atividades de alojamento e restauração não
acompanham tendência de crescimento.

Leia Também: Real vai subir proposta por Mbappé: 180 milhões de euros em cima da mesa
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Barreira a entradas via Brasil penaliza TAP
França, Espanha, Alemanha e Suíça acabam quarentena para passageiros do Brasil,
Lisboa mantém restrição
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Escassez faz subir preços por grosso dos alimentos
Restaurantes e hotéis estão a pagar mais 10% a 20% pelos produtos comestíveis desde
dezembro
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216 praias esgotaram a capacidade de veraneantes
Do início da época balnear até 25 de agosto, as praias portuguesas do continente e das
ilhas receberam 21,4 milhões de visitas
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Marionetas regressam ao Algarve em setembro com FOMe
O Festival de Objetos e Marionetas & Outros Comeres - FOMe regressa a vários locais no
Algarve, de 04 a 25 de setembro, com espetáculos, uma oficina, uma exposição, um
documentário, uma experiência gastronómica e um concerto

Ao todo, são 58 atividades de 18 companhias de todo o país que permitem perceber como aquela arte
está “muito viva” e que há cada vez mais companhias a surgir, com a organização a assumir que cabe
ao festival garantir que “a tradição não se perca no Algarve” e que o público “ganhe afeto às
marionetas”, disse à Lusa a diretora artística do FOME, Jeannine Trévidic.

“Os adultos adoram ver [as marionetas] porque revisitam um pouco a criança que há dentro de si, mas
há espetáculos para crianças, jovens, famílias e adultos”, destacou Jeannine Trévidic.

Após um ano de interregno devido à pandemia, São Brás de Alportel, Faro, Olhão, Loulé, Albufeira e
Tavira acolhem o festival que reúne “o que de melhor se faz”, a nível nacional, na área do teatro de
marionetas e “promete proporcionar muitos momentos divertidos” a miúdos como a graúdos, segundo
a diretora.

Desde há três anos que o FOMe junta a gastronomia às marionetas com os espetáculos a “terem esse
mote” ou “desafiando” ‘chefs’ ou pasteleiros a visionarem a peça e “criarem algo para “servir aos
espectadores”.

O Museu do Traje em São Brás de Alportel acolhe, até janeiro de 2022, um conjunto de marionetas de
Jorge Cerqueira “feitas especialmente para o festival” que homenageiam algumas figuras, que
influenciaram a evolução da gastronomia e o comportamento humano à volta da mesa.

O FOMe tem início no dia 04 de setembro com o espetáculo “Sómente” do Teatro Só, no Largo da
Pontinha em Faro, e termina a 25 de setembro com o concerto de Cactus Workestra, resultado de uma
oficina de cinco dias onde os participantes dão som a um conjunto de dez catos.

Ao longo de três semanas, para além de todos os espetáculos, haverá a oportunidade de o público
construir o seu próprio boneco na Oficina de Construção de Marionetas ou assistir ao documentário da
oficina que deu origem ao espetáculo da orquestra de chávenas, pires e colheres, que encerrou a edição
de 2019.

A programação completa do FOME será distribuída em formato físico, mas estará também disponível na

19/26



página de Facebook do festival. Todos os eventos são gratuitos, mas sujeitos a reserva.

PYD // TDI
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ROTAS DE VERÃO Por terras do Barlavento, ou de onde sopra o
vento
Prestes a completar o contorno de Portugal continental, planamos ao sabor do vento
sobre as falésias alcantiladas do Barlavento, onde bilhetes postais como a Marinha e
Benagil rivalizam com os longos areais da esbelta ria Formosa no Sotavento.
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A Mesa Nacional chega hoje a Sagres
A Mesa Nacional chega hoje a Sagres

A Mesa Nacional chega hoje a Sagres

24/26



NOTÍCIAS AO MINUTO

27/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Novo resort de luxo irá nascer no lugar das 'Torres da Crotália'
em Lagos
O ‘Sun Cliffs Resort’ será construído no lugar das 'T orres da Crotália'. T erá um resort de
luxo com 26 lotes de moradias e 72 apartamentos. As tipologias das casas vão desde T1 a
T3, e os preços variam entre os 325 mil euros e os 695 mil.

Vai nascer um novo empreendimento imobiliário em Lagos, no Algarve. Chama-se ‘Sun Cliffs Resort’ e
será construído no lugar das 'Torres da Crotália'. De acordo com o idealista, que avança com a notícia,
terá um resort de luxo com 26 lotes de moradias e 72 apartamentos. As tipologias das casas vão desde
T1 a T3, e os preços variam entre os 325 mil euros e os 695 mil.

Segundo o marketplace imobiliário de Portugal, as obras das 'Torres Crotália' arrancaram na década de
1960, mas foram abandonadas depois do 25 de abril, em 1974. Agora, irá erguer-se um novo resort de
luxo.

Este novo empreendimento contará ainda com um hotel de 5 estrelas que será operado pela Sonae
Capital, faz ainda notar o portal.

“Existe uma procura muito grande de apartamentos no Algarve", começa por explicar Miguel Poisson,
CEO da Portugal Sotheby’s Realty, empresa exclusiva na comercialização deste novo empreendimento.

O ‘Sun Cliffs Resort’ tem chamado a atenção "quer de clientes nacionais para segunda habitação como
para clientes internacionais”, refere o responsável. Uma tendência que Miguel Poisson considera ser
devido à procura do programa Golden Visa.

“Pelo facto de serem apartamentos turísticos, contamos que terão uma grande procura através do
programa Golden Visa, visto que não serão abrangidos pelas novas regras do programa”, acrescenta o
CEO.
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