
CORREIO DA MANHÃ

08/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 47

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 630

REACH: 66000

“BOM TEMPO E FERIADO AUMENTARAM A PROCURA”
Elidérico Viegas: Associação de Hotéis do Algarve, sobre a subida de turistas em outubro
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JORNAL ECONÓMICO

08/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 65

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

TALKS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 10000

Novo regime para vistos gold pode afastar investidores, mas
promete oportunidades
Limites em Lisboa, Porto e Algarve podem afastar investidores, mas as oportunidades
podem surgir no interior do país e no desenvolvimento de outras formas de investimento.

2/24



3/24



JORNAL DE NOTÍCIAS

08/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 42

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Mundial de MotoGP regressa a Portugal no próximo ano
Autódromo Internacional do Algarve no calendário provisório para 2022
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JORNAL I

08/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

Costa foi ao Parlamento irritar-se e chamar “ignorante” a quem o
critica
Oposição, dura, acusou Costa de ser ‘feirante’ e considerou a TAP uma “orgia financeira”
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KIOSQUE DA AVIAÇÃO

08/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

White Airways vai avançar com despedimento coletivo - Kiosque
da Aviação
A White Airwyas, do grupo Omni Aviation SGPS, vai avançar com um despedimento
coletivo devido à “débil situação financeira” da empresa. A decisão da companhia
dedicada à aviação charter foi comunicada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da
Aviação Civil (SNPVAC), esta quinta-feira, após ter sido informado pela White Airways. “O
Conselho de Administração da White Airways informou a Direção do SNPVAC que, em
virtude da débil situação financeira que a empresa se encontra e agravada pela redução
da atividade do transporte aéreo devido à pande

A White Airwyas, do grupo Omni Aviation SGPS, vai avançar com um despedimento coletivo devido à
“débil situação financeira” da empresa. A decisão da companhia dedicada à aviação charter foi
comunicada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), esta quinta-feira, após
ter sido informado pela White Airways.

“O Conselho de Administração da White Airways informou a Direção do SNPVAC que, em virtude da débil
situação financeira que a empresa se encontra e agravada pela redução da atividade do transporte aéreo
devido à pandemia do Covid-19, irá recorrer a um processo de despedimento coletivo”.

A SNPVAC lamenta a decisão e entende, que não pode deixar qualquer tripulante de cabine “indiferente”,
visto que os trabalhadores afetados pela decisão “viram a sua vida laboral transformada de um
momento para o outro”.

6/24



“O momento exige união e solidariedade, nunca esquecendo que qualquer um de nós podia estar
abrangido por um processo desta natureza”, lê-se.

O sindicato garante, ainda, assumir o “compromisso de tudo fazer para ultrapassar esta situação,
apresentando alternativas válidas a essa decisão demasiado radical e definitiva”.
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PÚBLICO

08/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Governo prevê receita de 25 milhões em 2022 com taxas sobre
viagens de avião e embalagens
Principal fatia, no valor de 15 milhões de euros, vai caber à nova taxa de carbono sobre
as viagens aéreas e cruzeiros, enquanto a contribuição sobre as embalagens de plástico
de utilização única em refeições prontas deverá gerar 10 milhões.

O Governo prevê um encaixe de 15 milhões de euros no ano que vem com a nova taxa de carbono
sobre as viagens aéreas e marítimas (cruzeiros) e outros 10 milhões de euros com a contribuição sobre
as embalagens de utilização única em refeições prontas. Assim, e de acordo com os dados do quadro de
políticas invariantes relativo a 2022 entregue pelo Governo no Parlamento há cerca de um mês, o
executivo estima 25 milhões de euros de receitas adicionais no ano que vem.

As duas medidas constavam do Orçamento do Estado para este ano, mas a taxa de carbono só
começou a ser cobrada a partir de 1 de Julho, pelo que 2022 será o primeiro ano completo de cobrança.
E a contribuição sobre as embalagens entrará em vigor, segundo o Governo, no dia 1 Janeiro de 2022 e
incidindo sobre as de plástico. Depois, em 2023, abrangerá também as de alumínio. O sector, no
entanto, aguarda ainda a publicação da respectiva regulamentação, a elaborar por parte do Ministério das
Finanças e do Ministério do Ambiente.

Esta semana, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (Ahresp) defendeu, entre
outras medidas para o sector no âmbito do OE, o adiamento por mais um ano da aplicação da
contribuição, que classifica de “muito penalizadora”.

Em Julho, primeiro mês em que foi aplicada (no meio da contestação de várias companhias aéreas e
agentes do sector), a taxa sobre viagens aéreas e marítimas gerou um encaixe de 492 mil euros,
segundo os dados já fornecidos ao PÚBLICO pelo Ministério das Infra-estruturas. No entanto, a
estimativa é a de que o sector da aviação (principal fonte de receitas, assumindo os cruzeiros um peso
residual) continue a aproximar-se dos valores pré-pandemia, subindo o encaixe para o Estado com esta
nova taxa.
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https://www.publico.pt/2020/12/21/economia/noticia/taxa-dois-euros-passagem-aerea-arranca-julho-1943473
https://www.publico.pt/2020/11/24/p3/noticia/embalagens-descartaveis-take-away-vao-taxa-30-centimos-2022-1940476
https://www.publico.pt/2020/11/26/economia/noticia/ryanair-juntase-easyjet-criticas-nova-taxa-dois-euros-passageiro-1940809
https://www.publico.pt/2021/09/18/economia/noticia/nova-taxa-viagens-aviao-cruzeiro-gerou-492-mil-euros-mes-1977848


A organização mundial das companhias áreas, a IATA, afirmou esta segunda-feira que o sector da
aviação na América do Norte vai voltar aos resultados positivos em 2022, graças ao mercado interno
dos EUA. No resto do mundo, no entanto, as transportadoras aéreas vão continuar a perder dinheiro,
sendo que, no caso da Europa, a previsão passa por um prejuízo acumulado de 9,2 mil milhões de
dólares (7,9 mil milhões de euros).

Fundo Ambiental reforçado
O valor cobrado desde Julho é de dois euros por passageiro, sendo que, no caso dos cruzeiros, 50% do
montante vai para o Fundo Ambiental, 25% vai para o município onde está localizado o terminal e o
restante vai para a autoridade portuária que cobra a taxa. Já o dinheiro arrecadado com as viagens
aéreas vai quase todo para o Fundo Ambiental, ficando o regulador sectorial, a ANAC, com 3% da receita
devido, de acordo com a lei em vigor, “ao processamento da gestão da cobrança da taxa”. Estão
isentos desta taxa, crianças até aos dois anos e os voos com destino aos Açores e Madeira e os que
partem dos dois arquipélagos com destino ao território continental.

Recentemente, a associação ambientalista Zero estimou, com base numa ferramenta europeia, que “os
voos associados aos principais aeroportos portugueses, considerados apenas num sentido (e não ida e
volta), resultaram em 4,75 milhões de toneladas de emissões de gases com efeito de estufa em 2018”,
o que equivale a 7,1 % do total das emissões do país.

“A inovação tecnológica e operacional aumentou a eficiência no uso de combustível da aviação, limitando
o aumento de gases com efeito de estufa decorrente do rápido crescimento da aviação civil,
desbloqueado pela construção de novos aeroportos e pistas”, constata a Zero. No entanto, sublinha,
“nos últimos anos os ganhos de eficiência foram superados pelo crescimento do tráfego, com o tráfego
de passageiros a aumentar quase quatro vezes mais rápido do que a eficiência de combustível”.

No caso das embalagens de plástico (e de alumínio a partir de 2023) o que ficou aprovado e publicado
e m Diário da República foi o pagamento de 30 cêntimos por cada unidade, “obrigatoriamente
discriminado na factura”. A contribuição, diz o diploma em causa, “pode ser revista em função da
evolução da introdução destas embalagens no consumo e do seu conteúdo em material reciclado”. Por
outro lado, nos “regimes de pronto a comer e levar”, as empresas “não podem criar obstáculos à
utilização de recipientes próprios do consumidor final”.

Foto

9/24

https://www.publico.pt/2021/02/16/economia/noticia/taxa-carbono-dois-euros-viagens-maritimas-aereas-chega-1-julho-1950882
https://zero.ong/aviacao-em-portugal-em-2018-correspondeu-a-71-do-total-das-emissoes-de-gases-com-efeito-de-estufa-do-pais/


A partir de Janeiro terá de se pagar 30 cêntimos por cada unidade de plástico Toa Heftiba / Unsplash
Metade do valor cobrado, que deverá ser de cerca de cinco milhões de euros, vai directamente para os
cofres do Estado, e 40% é canalizado para o Fundo Ambiental (na órbita do Ministério do Ambiente),
“para aplicação preferencial em medidas no âmbito da economia circular”. Há depois outros 5% que vão
para a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 3% vão para a Autoridade Tributária e Aduaneira, 1% vai
para a Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e os
restantes 1% para a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Impostos e taxas ambientais a subir
Em 2019, segundo os dados do INE, o valor dos impostos com relevância ambiental (onde se destaca o
imposto sobre os produtos petrolíferos) ascendeu a cerca de 5,4 mil milhões de euros (mais 2,4% face
a 2018), o que representou 7,3% do total das receitas de impostos e contribuições sociais. Se
limitarmos a análise às taxas com relevância ambiental, os últimos dados são de 2018, ano em que
chegaram aos 717,5 milhões de euros (mais 4,7% face a 2017).

Um caso recente foi a contribuição de 10 cêntimos sobre os sacos de plástico leves, usados em locais
como os supermercados, mas que gerou apenas 1,4 milhões de euros desde a sua introdução em 2015.
No primeiro ano, o valor chegou ao milhão de euros, tendo descido de forma acentuada nos anos
seguintes, à medida que a oferta e os hábitos se foram adaptando à nova realidade, com outras
alternativas. Mesmo assim, registou-se um aumento em 2019, com os valores arrecadados a chegarem
aos 263 mil euros. 
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https://www.publico.pt/2018/06/11/sociedade/noticia/venda-de-sacos-de-plastico-leves-caiu-80-em-tres-anos-de-taxa-1833715


DINHEIRO VIVO

08/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

Alojamento local perdeu 113 milhões de euros em Lisboa e 23
milhões no Porto em 2020
Estes números referem-se apenas à estimativa de perdas diretas a partir da plataforma
Airbnb, segundo um estudo da NOVA School of Business and Economics.

O alojamento local perdeu receitas superiores a 113 milhões de euros (ME) em Lisboa e 23 ME no Porto
em 2020, devido aos constrangimentos causados pela pandemia no turismo destas cidades, revelam
estimativas divulgadas esta quinta-feira pela Nova SBE.

O estudo da NOVA School of Business and Economics (anterior Faculdade de Economia da Universidade
Nova de Lisboa) avaliou o impacto da covid-19 no turismo e hospedagem em Lisboa e no Porto a partir
da comparação dos dados de desempenho de 50 000 propriedades registadas na plataforma Airbnb em
2019 e em 2020, tais como históricos sobre o número de reservas, preços médios e receitas.

Entre as suas principais conclusões, o estudo indica que as reservas, os preços e as receitas diminuíram
significativamente desde a pandemia, apresentando uma estimativa de perdas totais de receitas de 113
ME em Lisboa e de 23 ME no Porto em 2020.

Os autores salientam que estes números se referem apenas à estimativa de perdas diretas a partir da
plataforma Airbnb, considerando que "a perda geral é muito maior se consideradas as empresas
relacionadas com o turismo afetadas indiretamente", como restaurantes e fornecedores de atividades de
lazer, por exemplo.

O relatório indica que a pandemia retirou entre 2.000 a 5.200 reservas diárias aos alojamentos locais do
Porto e de Lisboa, respetivamente, e salienta que, mesmo nos meses de verão de 2020, a época alta
turística em Portugal, o número de reservas ficou muito aquém do nível que tinha sido atingido no ano
anterior nas duas cidades.

Segundo o documento, no mesmo período também se verificou uma descida média de cerca de quatro
euros nos preços das reservas, apresentando ambas as cidades um padrão de perda de receitas
semelhante, segundo um cálculo baseado na combinação de reservas e preços do Airbnb.
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O estudo realça ainda que o número de reservas diárias foi influenciado negativamente pela rigidez das
medidas de contenção da pandemia, "ou seja, quanto mais rígidas as medidas do Governo, menos
reservas eram realizadas".

A taxa de ocupação diminuiu, em média, 28% e 25%, respetivamente, em todas as freguesias de Lisboa
e do Porto, com os pontos turísticos mais centrais a serem os mais afetados pela redução do número de
visitantes.

Em consequência da redução do número de turistas, os municípios perderam também receitas do
imposto de ocupação: em 2020, a Câmara de Lisboa terá perdido 2,8 milhões de euros de receita fiscal
e a do Porto um milhão de euros, estima a Nova SBE.

Segundo os autores do estudo, os anfitriões do Airbnb, numa primeira fase, desceram o preço dos
alojamentos, depois tiraram os alojamentos do mercado ou converteram-nos em alojamento de média
duração e podem agora "necessitar de mais tempo para se adaptarem ao impacto da pandemia".

RCS // MCL
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JORNAL ECONÓMICO

08/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 36

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 730

REACH: 10000

Alojamento local perdeu mais de 136 milhões em Lisboa e Porto
em 2020
O alojamento local perdeu receitas superiores a 113 milhões de euros em Lisboa e 23
milhões no Porto devido aos constrangimentos causados pela pandemia no turismo
destas cidades
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JORNAL ECONÓMICO

08/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Novo ciclo
As previsões oficiais continuam a ser muito otimistas para 2022, mas os primeiros sinais
acerca do novo ciclo não são tão encorajadores.

A economia é um pouco como a aviação. Às vezes voamos tranquilos e com grande visibilidade. Noutros
dias, a previsibilidade é menor e podem formar-se tempestades de forma rápida ou aparecer um poço de
ar quando menos se espera.

Ilustremos: No início do ano 2020, as perspetivas económicas eram francamente positivas. Todos os
indicadores avançados apontavam para mais um ano de crescimento económico, em parte à boleia da
China e também como consequência dos estímulos dos bancos centrais. Inesperadamente, chegou a
pandemia e um período de encerramento abrupto e forçado.

Nessa altura voltou a ser fácil prever: iríamos ter uma fortíssima recessão, tão longa quanto mais
profundo e prolongado fossem os confinamentos. Mas também era simples fazer outra previsão
acertada: a junção dos estímulos fiscais e governamentais iriam, a par da reabertura, promover uma
recuperação económica e criação de emprego de proporções épicas. E assim foi.

Eis-nos chegados a um novo ciclo, novamente mais difícil de prever. Apesar de estarmos ainda
inebriados com as maravilhas da reabertura, há sinais preocupantes para quem os quiser ver. As
economias líderes, China e EUA, dão sinais de abrandamento. As subidas dos preços da energia já
provocaram encerramentos que são, em si mesmo, destruição de produto.

Alguns bancos centrais estão a reduzir estímulos ou mesmo a reduzir os juros. As dificuldades logísticas
impedem a continuidade do mundo “just in time” e podem mesmo resultar num excesso de oferta,
tendo em conta todas as mercadorias que estão em trânsito, num contexto de redução de estímulos
fiscais e subsídios. Os mercados financeiros mostram receio, tentando precificar um abrandamento.

As previsões oficiais continuam a ser muito otimistas para 2022, mas os primeiros sinais acerca do novo
ciclo não são tão encorajadores.
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NOTÍCIAS AO MINUTO

07/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 155

REACH: -1

Portugal entrega proposta de corredor da ponte entre Algarve e
Andaluzia
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve entregou às
entidades espanholas a proposta do corredor para a construção da ponte entre Alcoutim
(Algarve) e Sanlúcar de Guadiana (Espanha), obra financiada pelo Plano de Recuperação
e Resiliência.

"Trata-se de uma proposta, consensualizada entre os municípios dos dois lados da fronteira, para a
definição da diretriz associada a um corredor que permita a construção da ponte rodoviária internacional
dentro do financiamento dos nove milhões de euros, previsto pelo Governo no Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR)", disse à Lusa o presidente da CCDR/Algarve.

De acordo com José Apolinário, o documento para a construção da ponte rodoviária entre o Algarve e a
Andaluzia foi apresentado na quarta-feira às entidades espanholas da Diputación de Huelva, Junta de
Andaluzia e à subdelegada do Governo de Espanha em Huelva, "no sentido de obter a cooperação para
as soluções técnicas do projeto".

"Falamos dos estudos geológicos e geotécnicos, levantamento topográfico, a ponderação de todos os
pontos de natureza ambiental e patrimonial dos dois lados da fronteira e de garantir a navegabilidade das
embarcações até ao concelho de Mértola [no distrito de Beja]", avançou.

De acordo com o presidente da CCDR/Algarve, entidade regional que apoia tecnicamente e monitoriza a
obra no âmbito do PRR, "são estudos prévios e necessários antes de se avançar para o estudo de
impacto ambiental" do corredor proposto a norte de Alcoutim e de Sanlúcar de Guadiana.

Segundo o responsável, as entidades portuguesas e espanholas acordaram em reunir-se mensalmente
para tratar dos desenvolvimentos do projeto, "fundamental para o desenvolvimento das duas regiões
fronteiriças e que seja ambientalmente sustentável".
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A ponte rodoviária, que vai reduzir em cerca de 70 quilómetros a ligação entre Alcoutim e Sanlúcar de
Guadiana, é uma estrutura reivindicada há mais de duas décadas pelas populações dos dois lados da
fronteira.

De acordo com o contrato assinado no âmbito do PRR entre a Estrutura de Missão Recuperar Portugal, a
CCDR/Algarve e o município de Alcoutim, o concurso para o projeto de execução deverá ser lançado no
primeiro trimestre de 2022, a contratação da empreitada até ao terceiro trimestre de 2024 e a
conclusão da obra até 2026.

O PRR português, que recebeu 'luz verde' da Comissão em 13 de junho e foi formalmente aprovado pelo
Conselho Ecofin exatamente um mês depois, tem um valor global de 16,6 mil milhões de euros,
designadamente 13,9 mil milhões de euros em subvenções a fundo perdido e 2,7 mil milhões para
empréstimos em condições favoráveis.

Em causa está o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, avaliado em 672,5 mil milhões de euros (a
preços de 2018) e elemento central do fundo de 750 mil milhões de euros aprovado pelos líderes
europeus em julho de 2020 para a recuperação económica da UE da crise provocada pela pandemia de
covid-19.
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OBSERVADOR

07/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 5985

REACH: -1

Algarve no calendário provisório do Mundial de MotoGP de 2022
O próximo Mundial de MotoGP poderá passar pelo Algarve, no próximo ano. Está previsto
que o Autódromo Internacional do Algarve receba a prova no dia 24 de abril de 2022.

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, integra o calendário provisório do
Campeonato do Mundo de MotoGP de 2022, anunciou esta quinta-feira a Federação Internacional de
Motociclismo (FIM).

O circuito algarvio vai receber, em 24 de abril de 2022, a quinta das 21 provas previstas para o
próximo ano do Mundial de MotoGP, que conta com a participação do português Miguel Oliveira (KTM).

De acordo com o calendário divulgado esta quinta-feira, o Mundial arranca em 6 de março, no Qatar, e
termina em 6 de novembro, em Valência.

A corrida de 2022 vai ser a quarta prova de MotoGP no AIA, que já acolheu o Grande Prémio de
Portugal em 2020, conquistado por Miguel Oliveira, e 2021, vencido pelo francês Fabio Quartararo
(Yamaha), e vai ainda receber o Grande Prémio do Algarve, em 7 de novembro, substituindo a prova
australiana, cancelada devido à pandemia de Covid-19.
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A primeira edição do Grande Prémio de Portugal foi disputada em 1987, no circuito de Jarama, em
Espanha, seguindo-se 13 edições no autódromo do Estoril, entre 2000 e 2012.

Das 21 provas agendadas para 2022, a FIM assinala que as corridas na Indonésia, em 20 de março, e na
Finlândia, em 10 de julho, estão ainda sujeitas a homologação dos circuitos de Mandalika e KyimiRing,
respetivamente.
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TVI

07/10/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 152223

REACH: -1

No Algarve, a taxa de ocupação cresceu 33,8 por cento em
Setembro face a 2020
No Algarve, a taxa de ocupação cresceu 33,8 por cento em Setembro face a 2020

No Algarve, a taxa de ocupação cresceu 33,8 por cento em Setembro face a 2020
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O JOGO

07/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4930

REACH: 52745

Algarve no calendário provisório do Mundial de MotoGP de 2022
A corrida de 2022 vai ser a quarta prova de MotoGP no AIA, que já acolheu o Grande
Prémio de Portugal em 2020.

A corrida de 2022 vai ser a quarta prova de MotoGP no AIA, que já acolheu o Grande Prémio de Portugal
em 2020.

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, integra o calendário provisório do
Campeonato do Mundo de MotoGP de 2022, anunciou esta quinta-feira a Federação Internacional de
Motociclismo (FIM).

O circuito algarvio vai receber, em 24 de abril de 2022, a quinta das 21 provas previstas para o próximo
ano do Mundial de MotoGP, que conta com a participação do português Miguel Oliveira (KTM).

De acordo com o calendário hoje divulgado, o Mundial arranca em 06 de março, no Catar, e termina em
06 de novembro, em Valência.

A corrida de 2022 vai ser a quarta prova de MotoGP no AIA, que já acolheu o Grande Prémio de Portugal
em 2020, conquistado por Miguel Oliveira, e 2021, vencido pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), e
vai ainda receber o Grande Prémio do Algarve, em 07 de novembro, substituindo a prova australiana,
cancelada devido à pandemia de covid-19.

A primeira edição do Grande Prémio de Portugal foi disputada em 1987, no circuito de Jarama, em
Espanha, seguindo-se 13 edições no autódromo do Estoril, entre 2000 e 2012.

Das 21 provas agendadas para 2022, a FIM assinala que as corridas na Indonésia, em 20 de março, e na
Finlândia, em 10 de julho, estão ainda sujeitas a homologação dos circuitos de Mandalika e KyimiRing,
respetivamente.
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Turismo não acompanha crescimento da economia em 2021 |
Ambitur
No Boletim Económico de outubro, o Banco de Portugal mantém a previsão de
crescimento de 4,8% da economia portuguesa em 2021, aproximando-se do nível pré-
pandemia no final do ano. Contudo, a despesa em serviços permanece abaixo do período
pré-pandémico, dada a persistência de comportamentos de precaução, a recuperação
lenta do turismo e um maior recurso ao teletrabalho.

No Boletim Económico de outubro, o Banco de Portugal mantém a previsão de crescimento de 4,8% da
economia portuguesa em 2021, aproximando-se do nível pré-pandemia no final do ano. Contudo, a
despesa em serviços permanece abaixo do período pré-pandémico, dada a persistência de
comportamentos de precaução, a recuperação lenta do turismo e um maior recurso ao teletrabalho.

O Banco de Portugal salienta que as exportações de serviços continuam condicionadas pelo impacto da
pandemia em 2021, crescendo 7%, após uma redução de 37,2% no ano anterior. Prevê-se que, no final
do ano, as exportações de serviços se situem cerca de 20% abaixo dos valores pré-pandemia.

Em particular, as exportações de turismo caíram 34% no primeiro trimestre devido à vaga de infeções
de janeiro/fevereiro e a recuperação nos meses seguintes foi condicionada pela persistência deste efeito.
No final do semestre, as exportações de turismo correspondiam a cerca de 30% do nível pré-pandemia.

Ao longo do segundo semestre antecipa-se uma recuperação forte das exportações de serviços, em
particular de turismo e serviços relacionados, refletindo o alívio das restrições às viagens internacionais,
mas cujo efeito na balança de serviços não deverá ser notório em 2021.

No mercado de trabalho, projeta-se que o emprego aumente 2,6% e a taxa de desemprego se reduza
para 6,8% em 2021 (7% em 2020), beneficiando da recuperação dos serviços mais intensivos em
trabalho.
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Algarve no calendário provisório do Mundial de MotoGP de 2022
O circuito algarvio vai receber, em 24 de abril de 2022, a quinta das 21 provas previstas
para o próximo ano do Mundial de MotoGP, que conta com a participação do português
Miguel Oliveira (KTM)

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, integra o calendário provisório do
Campeonato do Mundo de MotoGP de 2022, anunciou esta quinta-feira a Federação Internacional de
Motociclismo (FIM).

O circuito algarvio vai receber, em 24 de abril de 2022, a quinta das 21 provas previstas para o próximo
ano do Mundial de MotoGP, que conta com a participação do português Miguel Oliveira (KTM).

De acordo com o calendário hoje divulgado, o Mundial arranca em 06 de março, no Qatar, e termina em
06 de novembro, em Valência.

A corrida de 2022 vai ser a quarta prova de MotoGP no AIA, que já acolheu o Grande Prémio de Portugal
em 2020, conquistado por Miguel Oliveira, e 2021, vencido pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), e
vai ainda receber o Grande Prémio do Algarve, em 07 de novembro, substituindo a prova australiana,
cancelada devido à pandemia de covid-19.

A primeira edição do Grande Prémio de Portugal foi disputada em 1987, no circuito de Jarama, em
Espanha, seguindo-se 13 edições no autódromo do Estoril, entre 2000 e 2012.

Das 21 provas agendadas para 2022, a FIM assinala que as corridas na Indonésia, em 20 de março, e na
Finlândia, em 10 de julho, estão ainda sujeitas a homologação dos circuitos de Mandalika e KyimiRing,
respetivamente.

Calendário provisório do Mundial de MotoGP de 2022:
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1. 06 mar: GP do Qatar, Losail.

2. 20 mar: GP da Indonésia, Mandalika. a)

3. 03 abr: GP da Argentina, Termas de Rio Hondo.

4. 10 abr: GP das Américas, Austin (Estados Unidos).

5. 24 abr: GP de Portugal, Portimão.

6. 01 mai: GP de Espanha, Jerez de la Frontera.

7. 15 mai: GP de França, Le Mans.

8. 29 mai: GP de Itália, Autódromo de Mugello.

9. 05 jun: GP da Catalunha, Barcelona (Espanha).

10. 19 jun: GP da Alemanha, Sachsenring.

11. 26 jun: GP dos Países Baixos, Assen.

12. 10 jul: GP da Finlândia, KymiRing. a)

13. 07 ago: GP da Grã-Bretanha, Silverstone.

14. 21 ago: GP da Áustria, Red Bull Ring-Spielberg.

15. 04 set: GP de San Marino, Misano-Marco Simoncelli.

16. 18 set: GP de Aragão, Motorland Aragón (Espanha).

17. 25 set: GP do Japão, Motegi.

18. 02 out: GP da Tailândia, Chang.

19. 16 out: GP da Austrália, Philip Island.

20. 24 out: GP da Malásia, Sepang.

21. 06 nov: GP da Comunidade Valenciana, Circuito Ricardo Tormo, Valência (Espanha).

a) Sujeito a homologação do circuito.
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A taxa de ocupação nos hotéis do Algarve subiu de 34% em
Setembro, em comparação com o ano passado
A taxa de ocupação nos hotéis do Algarve subiu de 34% em Setembro, em comparação
com o ano passado

A taxa de ocupação nos hotéis do Algarve subiu de 34% em Setembro, em comparação com o ano
passado
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