
JORNAL ECONÓMICO

17/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

TGV ʻlow costʼ pressiona ligação entre Faro e Sevilha
Com novos operadores ibéricos de Alta Velocidade a baixo custo - Ouigo, Ilsa e Avlo - os
primeiro-ministros António Costa e Pedro Sánchez não poderão ignorar os pedidos
regionais de ligação ferroviaria entre os dois aeroportos do sul
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EXPRESSO

17/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • AMADEU ARAÚJO

FAV: 4

AVE: € 6075

REACH: 58000

Frentes de água são cada vez mais procuradas
Ligar a residência à natureza, com água pelo meio, e morar nas margens ribeirinhas, em
espaços amplos e a curta distância da cidade. Esta é a nova tendência do mercado
imobiliário
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EXPRESSO

17/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 58000

Nova CEO da TAP sob alta pressão do Porto e da Madeira
A TAP está sob fogo cruzado.
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JORNAL I

17/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOANA MOURÃO

CARVALHO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

CFP. Previsão de crescimento melhora para 4,7% este ano
Conselho das Finanças Públicas revê em alta previsões económicas, esperando
crescimento de 4,7% este ano, devido ao PRR e à vacinação.
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VIDA ECONÓMICA

17/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3780

REACH: 1800

Enoturismo e exportar
Por: JACK SOIFER

9/32



10/32



JORNAL DE NEGÓCIOS

17/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAFAELA BURD RELVAS

FAV: 4

AVE: € 3620

REACH: 3700

Receitas turísticas crescem 18% e ficam ao nível de 2013
As receitas turísticas deverão crescer mais de 18% em 2021, em relação no ano pasado,
ultrapassando os 9 mil milhões de euros
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JORNAL DE NEGÓCIOS

17/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • AÇÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 3700

Ryanair dispara com projeção de crescimento de 50% ate 2026
Michael O'Leary quer aproveitar : covid para ganhar espaço às concorrentes
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ECONOMIA ONLINE

17/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Pandemia alertou para necessidade de gerir turismo em excesso,
diz Siza Vieira
"Percebemos que este problema do excesso de turismo precisa de ser gerido", disse o
ministro da Economia, dizendo que isso "pode ser facilitado pelo uso de nova tecnologia".

A pandemia mostrou que “o problema do turismo em excesso precisa de ser gerido”, disse esta quinta-
feira o ministro da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, durante uma conferência em Évora.

Numa mensagem gravada, o governante referiu que antes da pandemia havia muitas queixas acerca “do
excesso de turismo e do impacto que tinha no centro das cidades, em zonas naturais protegidas”.
“Pensávamos se não devíamos restringir a circulação de viajantes pelo mundo, dado o impacto que tem
no nosso planeta. Agora que o turismo desapareceu, percebemos que de facto gostamos de viajar” e
que “o impacto do turismo em termos económicos e de criação de empregos é uma oportunidade para
o bem”, salientou.

“Percebemos que este problema do excesso de turismo precisa de ser gerido”, disse Siza Vieira,
acrescentando que “a melhor gestão de recursos, usando tecnologia digital e uma maior diversificação de
destinos e gestão de fluxos turísticos pode ser facilitada pelo uso de nova tecnologia”.

Residentes ajudam recuperação do turismo no verão Ler Mais

“Podemos claramente equilibrar a vontade de viajar e a necessidade de ter um melhor impacto
económico com uma melhor gestão de recursos e a salvaguarda do nosso planeta”, adiantou o ministro.
“Vamos investir em novas tecnologias e em apoiar cidades e companhias na melhor gestão de recursos
e mitigar o impacto da atividade do turismo”, referiu Siza Vieira.

O ministro acredita que “o mundo tem muita vontade de viajar e que o turismo irá voltar em força”, mas
alertou que não se pode “voltar só à normalidade”, é preciso “construir um futuro melhor e mais
resiliente”. A intervenção do ministro realizou-se a propósito do “Évora Fórum – A World For Travel”, que
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decorre hoje e na sexta-feira.

Portugal deve atingir este ano 50% das receitas turísticas de 2019

A secretária de Estado do Turismo indicou hoje que Portugal deve atingir este ano metade das receitas
turísticas de 2019, antes da pandemia, mas “a ambição” continua a ser os 28 mil milhões de euros em
2027. No Plano Reativar o Turismo|Construir o Futuro, apresentado pelo Governo em maio passado,
está incluída “a perspetiva” de o país, este ano, “atingir 50% das receitas [que teve] em 2019”, lembrou
a secretária de Estado Rita Marques.

Em declarações aos jornalistas, à margem da mesma conferência, a governante afiançou que o país já
está “muito próximo” desse total de receitas do turismo. “Temos ainda incerteza pela frente, mas, tendo
em conta que o verão foi um pouco melhor do que aquilo que pensámos, estamos certos de que,
provavelmente, vai ser esse número, muito em linha, aliás, com os outros países europeus que também
trabalham no turismo” como Portugal.

Assim, em 2021 o país deve ficar “a 50% das receitas de 2019, mantendo a ambição de, em 2027”,
poder atingir “um valor bem superior, portanto, os 28 mil milhões de receitas”, meta já traçada no plano
apresentado em maio, argumentou. “No que toca ao turismo, essa é a nossa ambição, em 2027 atingir
aquilo que nos propusemos a atingir quando desenhamos a estratégia turismo em 2016/2017. Portanto,
acho que vamos conseguir, com certeza, com a ajuda de todos”, sublinhou.

Mas, apesar de reconhecer que o Governo quer o país de volta aos “números de 2019” no setor, Rita
Marques defendeu que é preciso “sobretudo um melhor turismo”. “Evidentemente que queremos as
receitas turísticas”, mas acima de tudo “o que queremos é providenciar” a quem visita Portugal “uma
experiência turística de qualidade, sustentável, que possa diminuir de forma muito relevante a nossa
‘pegada’ neste mundo”, assinalou.

Enoturismo atraiu 10% dos turistas em Portugal Ler Mais

À margem da conferência, onde a sustentabilidade do turismo é uma das temáticas em discussão, Rita
Marques lembrou que “não há turismo se não houver um melhor planeta”. Embora estes sejam “tempos
particularmente difíceis” para as empresas, ao nível económico-financeiro, devido à pandemia, a
secretária de Estado frisou que “a missão” de Portugal “em relação à sustentabilidade do turismo” não foi
abalada.

Há “uma política pública clara” nesse sentido, mas esta “só faz sentido se for correspondida” pelos
atores privados e pelos turistas, o que tem acontecido: “Temos tido algumas dificuldades de natureza
económico-financeiras nas nossas empresas, estamos a tentar resolver esse tema, mas também temos
identificado no setor uma grande ambição para transformar o turismo”, afiançou.
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NOTÍCIAS AO MINUTO

17/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Reino Unido revê sistema de semáforos. 'Lista amarela' deverá
cair
Governo britânico também deverá anunciar, esta sexta-feira, a retirada de vários países
da lista vermelha, como é o caso da Turquia.

O Reino Unido deverá anunciar, esta sexta-feira, mudanças nas regras para viagens internacionais,
incluindo a retirada de vários países da lista vermelha.

De acordo com o The Times, a Turquia deverá ser retirada da lista vermelha, que inclui atualmente 62
países.

Já à Sky News, um especialista adianta que há 12 países que podem sair dessa lista: Argentina,
Bangladesh, República Dominicana, Indonésia, Quénia, Maldivas, México, Paquistão, Peru, África do Sul,
Sri Lanka e Turquia.

Por sua vez, o The Guardian sugere que o governo de Boris Johnson planeia não só reduzir o número de
países que integram atualmente a 'lista vermelha', como também eliminar a 'lista amarela', de modo a
simplificar as regras para viagens internacionais.

À população com o esquema vacinal completo deverá deixar de ser exigido o cumprimento de medidas
adicionais para as viagens, como por exemplo testes PCR dias depois do regresso.

Atualmente, os viajantes provenientes dos países da chamada 'lista vermelha' são obrigados a cumprir
quarentena de 10 dias num hotel designado pelas autoridades e pagar o custo de 1.750 libras (2.030
euros).

Já os viajantes que cheguem de um país que conste da lista verde precisam apenas de apresentar
certificado de vacinação ou teste PCR negativo.
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Fontes do governo explicam que o objetivo final é simplificar as regras, depois de o Partido Trabalhista
ter pedido que a 'lista amarela' fosse descartada, de modo a esclarecer as orientações sobre que
destinos são seguros e que destinos não o são.

Leia Também: Covid-19: Reino Unido regista 158 mortes nas últimas 24 horas
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NOTÍCIAS AO MINUTO

17/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Crise enfatizou importância da "sustentabilidade" na aviação
A presidente executiva da T AP, Christine Ourmières-Widener, disse hoje que a indústria
da aviação foi "bastante afetada" pela pandemia de covid-19 e, com esta crise,
ganharam importância as questões da sustentabilidade.

A crise derivada da pandemia de covid-19 enfatizou o facto "de que a sustentabilidade é mais importante
e irá contribuir para um futuro melhor para a indústria", frisou a responsável, durante uma conferência
mundial de turismo, em Évora.

Na sua intervenção, em que realçou que "a indústria da aviação foi bastante afetada" pela pandemia,
Christine Ourmières-Widener assinalou alguns passos que têm sido dados em matéria de sustentabilidade
no setor, aproveitando o momento de crise.

"Todas as companhias aéreas aproveitaram a oportunidade da crise para renovar a sua frota", o que
"tem um enorme impacto" nas emissões para a atmosfera de gases com efeito de estufa, "porque as
novas aeronaves têm uma melhor eficiência operacional e queimam menos combustível", disse.

E é "o que a TAP tem feito também", pois, já tinha começado "uma renovação completa da frota há
alguns anos" e, agora, está "a terminar esse processo", notou, enumerando outras medidas na área da
sustentabilidade.

Numa altura de crise, "o investimento pode ter de ser adiado", mas "todo este investimento na frota e
também a renovação da frota são escolhas sustentáveis também para nós", as companhias de aviação,
defendeu.

Porque, quando a crise passar, se as companhias quiserem "ser mais fortes", precisam de "continuar a
renovar a frota" e de "ter uma aeronave sustentável, porque esse será também o futuro da indústria e o
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futuro da estrutura de custos", acrescentou.

Na mesma intervenção, na conferência mundial sobre turismo sustentável "A World for Travel -- Évora
Fórum", que começou hoje na Universidade de Évora e termina na sexta-feira, a presidente executiva da
TAP também afiançou que a crise devido à pandemia de covid-19 tem sido "muito diferente de uma
região [do mundo] para a outra".

Como exemplo, disse que a redução da procura no mercado doméstico nos EUA "começou muito antes
do que em outros" mercados.

Quanto ao mercado sul-americano, a crise teve "um impacto profundo", indicou, destacando que, no que
respeita à TAP, vai ter agora "uma lenta recuperação, graças abertura por exemplo das fronteiras do
Brasil", desde hoje.

"Muito obrigado por esta boa notícia para nós", congratulou-se a responsável da TAP, insistindo que o
impacto da crise difere de país para país "dependendo de as fronteiras estarem abertas ou não" e
defendendo que, perante esta diversidade de cenários, as companhias aéreas têm de ser "flexíveis e
adaptáveis".

A conferência mundial sobre turismo sustentável, promovida por diversas entidades do setor, com o
apoio da Visit Portugal, conta com mais de 140 oradores nacionais e internacionais de diferentes áreas.

Leia Também: Presidente do Governo da Madeira defende privatização da TAP
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EXECUTIVE DIGEST

17/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Portugal deve atingir este ano 50% das receitas turísticas de
2019, diz Governo
A secretária de Estado do T urismo indicou hoje que Portugal deve atingir este ano
metade das receitas turísticas de 2019, antes da pandemia, mas "a ambição" continua a
ser os 28 mil milhões

A secretária de Estado do Turismo indicou hoje que Portugal deve atingir este ano metade das receitas
turísticas de 2019, antes da pandemia, mas “a ambição” continua a ser os 28 mil milhões de euros em
2027.

No Plano Reativar o Turismo|Construir o Futuro, apresentado pelo Governo em maio passado, está
incluída “a perspetiva” de o país, este ano, “atingir 50% das receitas [que teve] em 2019”, lembrou a
secretária de Estado Rita Marques.

Em declarações aos jornalistas, em Évora, à margem de uma conferência internacional do setor turístico
que começou hoje naquela cidade, a governante afiançou que o país já está “muito próximo” desse total
de receitas do turismo.

“Temos ainda incerteza pela frente, mas, tendo em conta que o verão foi um pouco melhor do que
aquilo que pensámos, estamos certos de que, provavelmente, vai ser esse número, muito em linha,
aliás, com os outros países europeus que também trabalham no turismo” como Portugal, frisou.

Assim, em 2021 o país deve ficar “a 50% das receitas de 2019, mantendo a ambição de, em 2027”,
poder atingir “um valor bem superior, portanto, os 28 mil milhões de receitas”, meta já traçada no plano
apresentado em maio, argumentou.

“No que toca ao turismo, essa é a nossa ambição, em 2027 atingir aquilo que nos propusemos a atingir
quando desenhamos a estratégia turismo em 2016/2017. Portanto, acho que vamos conseguir, com
certeza, com a ajuda de todos”, sublinhou.
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Mas, apesar de reconhecer que o Governo quer o país de volta aos “números de 2019” no setor, Rita
Marques defendeu que é preciso “sobretudo um melhor turismo”.

“Evidentemente que queremos as receitas turísticas”, mas acima de tudo “o que queremos é
providenciar” a quem visita Portugal “uma experiência turística de qualidade, sustentável, que possa
diminuir de forma muito relevante a nossa ‘pegada’ neste mundo”, assinalou.

À margem da conferência, onde a sustentabilidade do turismo é uma das temáticas em discussão, Rita
Marques lembrou que “não há turismo se não houver um melhor planeta”.

Embora estes sejam “tempos particularmente difíceis” para as empresas, ao nível económico-financeiro,
devido à pandemia de covid-19, a secretária de Estado frisou que “a missão” de Portugal “em relação à
sustentabilidade do turismo” não foi abalada.

Há “uma política pública clara” nesse sentido, mas esta “só faz sentido se for correspondida” pelos
atores privados e pelos turistas, o que tem acontecido: “Temos tido algumas dificuldades de natureza
económico-financeiras nas nossas empresas, estamos a tentar resolver esse tema, mas também temos
identificado no setor uma grande ambição para transformar o turismo”, afiançou.

A conferência mundial sobre turismo sustentável “A World for Travel – Évora Fórum” arrancou hoje na
Universidade de Évora e vai decorrer até sexta-feira, sendo promovida por diversas entidades do setor,
com o apoio da Visit Portugal.

A iniciativa, na qual vai ser apresentado um plano de ação para os próximos anos com propostas e
objetivos para o setor, conta com mais de 140 oradores nacionais e internacionais de diferentes áreas.

Segundo a governante, este evento “é importante” para o país, por decorrer em formato presencial,
embora também com conferencistas e participantes ‘online’, e para afirmar “a posição de Portugal na
liderança no que toca à organização dos eventos internacionais”.
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EXPRESSO

17/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 58000

Groundforce está a voltar à vida e é para salvar
A Groundforce é para recuperar.
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EXPRESSO

17/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOANA NUNES MATEUS

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Governo quer abrir lojas no exterior para cativar o mundo a
comprar português
Estudo de perceção da marca Portugal revelou que só 52% dos decisores internacionais
consideraria a compra de um produto de fabrico português
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EXPRESSO

17/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CÁTIA MATEUS

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Apoios do Estado estão a travar contratação de trabalhadores
Empresários admitem que apoios concedidos durante a pandemia podem estar a
dificultar contratações
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TSF ONLINE

17/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 40244

″Gosto de passar férias no Algarve, mas a região não pode estar
dependente dos turistas″
Perante cerca de 300 militantes, em campanha eleitoral, o primeiro-ministro lembrou que
o Algarve saiu particularmente prejudicado com a pandemia.

Pouco depois de estar em Lisboa, António Costa seguiu para o Algarve, para um novo ponto de
campanha da caravana socialista. O secretário-geral do PS lembrou que o Governo se bateu em Bruxelas
para aumentar os fundos para a região, porque "o Algarve não pode estar apenas dependente do
turismo".

O PS tenta tirar a câmara Municipal de Faro ao PSD, que é laranja desde 2009, com o socialista João
Marques.

Perante cerca de 300 militantes, o primeiro-ministro lembrou que o Algarve saiu particularmente
prejudicado com a pandemia, que fechou portas ao turismo, e sublinhou que é preciso diversificar a
economia na região.

"Como costumo dizer, gosto muito de passar 15 dias de férias no Algarve. Mas o Algarve não pode
estar dependente do mês de férias dos turistas. As algarvias e os algarvios têm de ganhar a vida 365
dias por ano", aponta.

E o Governo bateu-se em Bruxelas para aumentar os fundos para a região, com um aumento de 660
milhões de euros.

"Se fizermos bem as contas, o que temos nos próximos sete anos no Algarve é a diferença entre os
318 milhões de euros que o Algarve teve direito nos últimos sete anos, e os 978 milhões de euros que a
região vai ter para executar o PT2030 mais o Plano de Recuperação e Resiliência", explica.

"Não é ter menos turismo, é ter mais economia, além do turismo", salienta o primeiro-ministro, que sai
do Algarve, rumo ao norte, para mais um dia de campanha eleitoral.
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RENASCENÇA ONLINE

17/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

De Lisboa a Faro. A paixão do PS pela habitação "digna" e as
rendas acessíveis - Renascença
Multiplicam-se as promessas de campanha dos socialistas para criar mais habitação a
preços mais baixos, com os discursos oficiais desta quinta-feira a fazerem o pleno, de
Fernando Medina em Lisboa a João Marques, candidato à câmara de Faro e passando
pelo próprio secretário-geral do partido, António Costa, num piscar de olho "às classes
médias".

A habitação é uma das prioridades do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e tem sido uma das
bandeiras dos discursos do PS no período de campanha oficial das autárquicas e esta quinta-feira não foi
exceção, quer em Lisboa quer em Faro, os dois concelhos onde António Costa marcou presença esta
quinta-feira como secretário-geral do partido.

Ao lado de Medina, em Lisboa, na apresentação da comissão de honra do recandidato à Câmara, Costa
colocou à cabeça das prioridades do autarca a "habitação acessível", a que, precisamente, o PRR pode
dar resposta através das "verbas complementares" colocadas" à disposição de todos os municípios".

Essas verbas são as que Costa aconselha que sejam "mesmo aproveitadas por todos os municípios",
elogiando Fernando Medina por definir como "prioridade a aposta na criação de arrendamento acessível
para a classe média e em particular para as novas gerações", concluindo que "esse dinheiro não vai ser
mal empregue, vai ser mesmo empregue para o que é necessário fazer que é habitação acessível para
as jovens gerações".

O PS virou o discurso para esse centro onde tradicionalmente se ganham eleições. Já na quarta-feira, em
Coimbra, Costa tinha feito a síntese desta ideia com o adágio popular "quem casa quer casinha". E
Fernando Medina a seguir a mesma linha de conversa.

No Páteo da Galé, em pleno Terreiro do Paço, em Lisboa, falou para essa fatia social, chamando-a no
plural, as "classes médias", onde colocou os considerados heróis da pandemia, os "enfermeiros,
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professores, técnicos da informática, os técnicos da proteção civil" ou os "bombeiros e a polícia",
agradecendo a todos eles, mas concluindo que o "agradecimento não fica completo se não se for capaz
de lhes assegurar aquilo que é fundamental, o acesso a uma habitação digna".

O autarca reforçou a ideia dizendo que "é uma novidade para muitos, são precisamente esses os nossos
trabalhadores da classe média, é essa verdadeiramente a classe média em Portugal, aqueles que vivem
do seu trabalho , que vivem do seu rendimento, que precisam de ter uma política de habitação pública
num momento em que no mercado não se encontram casas aos preços que as pessoas possam pagar".

A acção de campanha de Costa em Lisboa terminou já em cima das 20h30 e perto das 22h00 já estava
em Faro para dar uma ajuda ao candidato à autarquia, João Marques e alinhavar umas ideias sobre a
habitação acessível no Algarve, região onde o PS tem a maioria das câmaras, mas não tem a presidência
da capital de distrito que está entregue ao PSD desde 2009.

E lá veio o discurso do líder socialista à volta do papel "essencial dos municípios" na aplicação do PRR,
"desde logo a habitação acessível é absolutamente essencial, porque o Algarve paga um preço altíssimo
pela inflação que o turismo introduz no custo da habitação".

A isto acresce, segundo o líder socialista, "uma das grandes dificuldades que há de atrair para o Algarve
quadros, seja na área da saúde, seja na área do ensino, é um preço muito avultado que esses
profissionais têm de pagar aqui nesta região".

E não só esses, mas também "aqueles que cá vivem, são os filhos desta terra, têm direito a ter uma
habitação acessível e não pagar o preço do turista, porque não são turistas na sua própria terra".

Já antes o candidato do PS à câmara de Faro, João Marques, tinha falado das dificuldades da habitação,
mas em contexto de bairro social, lamentando que "durante doze anos [tempo de gestão do PSD na
câmara de Faro] não houve uma única manutenção de um bairro social, não houve uma única porta
arranjada, não houve uma única campaínha, não há o mínimo controlo naquilo que são os agregados
inseridos nas habitações sociais, criando diferenciações e problemas nos bairros sociais", garantindo que
"com o PS isso não vai voltar a acontecer", prometendo "habitação social a sério, com critérios".

E as referências às dificuldades de habitação no Algarve não ficaram por aqui. O líder da distrital, Luís
Graça, em mais uma carga de ombros ao PSD, salientou que o "governo do PS fez da habitação uma
prioridade", mas ressalvando que Vila Real de Santo António, Castro Marim, Monchique "não têm uma
estratégia local de habitação", notando que o que "têm em comum estas três câmaras é serem do
PSD".

As críticas estenderam-se então à autarquia de Faro em que o "presidente de câmara diz que o
problema se vai resolver com os construtores civis a fazerem mais urbanizações", o que Luís Graça
rejeita concluindo que o problema da habitação "só se resolve com a intervenção pública do governo e
das câmaras municipais, não se resolvem com mais negócios da construção civil".
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