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Alvor Bay à venda a preço de saldo após enterrar 25 milhões do
BCP
O banco ficou com o edifício onde funcionava o hotel Luna Alvor Bay, que chegou a ir a
leilão por 20,2 milhões de euros em sede de insolvência da empresa que o detinha, tendo
sido colocado pelo BCP à venda por 16,5 milhões.
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“Em 18 anos, Lisboa empobreceu e o Algarve, o Norte e o Centro
enriqueceram”
João Confraria, economista e professor universitário, considera que, desde 2003,
“Portugal está a sair-se melhor que Espanha, Grécia e Itália”.

Em 2003, um estudo (sustentado na base de dados da Comissão Europeia sobre regiões),
encomendado pelo BCP ao Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica Portuguesa (CEA-UCP),
sobre a “Caracterização Económica de cada um dos distritos do país”, deu uma fotografia de um país
desigual e empobrecido, com excepções, como a Grande Lisboa. Dezoito anos depois, e duas crises
disruptivas pelo meio – a financeira (2008) e a da dívida pública (2010) –, o PÚBLICO entrevistou o
coordenador do trabalho, o professor da UCP, João Confraria, então director do CEA.

Actual director académico do mestrado em Direito e Gestão da UCP e ex-administrador da Autoridade
Nacional de Comunicações (de 2012 a 2017), João Confraria diz que o país se tornou menos desigual:
“Há 18 anos, a área de Lisboa tinha um rendimento per capita 20% acima da média europeia, que está
agora apenas 2% acima”, enquanto o Algarve, o Norte e o Centro enriqueceram. E, na fotografia
europeia, conclui que os países do Sul ficaram relativamente mais pobres, com Portugal a sair-se melhor
que Espanha, Grécia e Itália, e que os de Leste foram os ganhadores. Avisa: “O cenário na Europa é mais
complexo do que parece”.

Um estudo da CEA (sustentado na base de dados da Comissão Europeia sobre regiões) de
2003 deu uma fotografia de um país desigual em termos de população e empobrecido. Dezoito
anos depois qual é a fotografia?
Houve uma queda geral da população no interior, e dentro dessa queda geral, a queda é ainda maior em
concelhos que não são capitais de distrito. Em capitais de distrito, como Évora, Castelo Branco, Beja,
Guarda ou Vila Real de Trás os Montes, as quedas rondam entre os 4% e os 6%, o que é muito. E
Portalegre caiu mesmo 10%.

Nos restantes concelhos à volta destas capitais de distrito, as quedas são ainda mais expressivas,
situação que se agrava pelo facto de aí viverem populações envelhecidas, pelo que a tendência se
manterá. Os casos à parte são Bragança, com uma queda de apenas 2%, e Viseu, onde a população
estabilizou, mas são as duas excepções.
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https://www.publico.pt/2003/10/13/economia/noticia/grande-lisboa-e-a-regiao-iberica-mais-rica-em-poder-de-compra-1170450
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De resto, há uma continuação do crescimento da população em certas zonas do litoral, como Braga,
entre o Porto e Aveiro, ou no centro, com algum crescimento na região que vai de Leiria à Marinha
Grande. Noutra zona no Oeste, o aumento da população deu-se a partir da Lourinhã, apanha a
generalidade dos concelhos dos estuários do Tejo e do Sado. Mas com duas excepções de Lisboa (queda
de 1,2%) e Barreiro (0,4%), onde a população diminuiu ligeiramente. Na costa algarvia, também se
registaram aumentos. 

 

portuguesas, com um aumento do desemprego, mais emigração e queda dos
rendimentos. Mas há outra fotografia que resulta das várias cidades
universitárias instaladas fora do litoral que permitiram, em primeiro lugar, fixar
população.

Os dados recentes mostram um agravamento da situação, face a 2003?
Em termos de rendimento per capita em relação à Europa, houve uma degradação em média das várias
regiões portuguesas, o que se acentuou a partir da crise de 2010, com um aumento do desemprego,
mais emigração e queda dos rendimentos. Mas há outra fotografia que resulta das várias cidades
universitárias instaladas fora do litoral que permitiram, em primeiro lugar, fixar população, não só de
alunos, mas dos que, depois de formados encontram empregos na zona. Em segundo lugar, as
universidades de um modo, ou de outro, têm tentado desenvolver projectos com indústrias locais.

Depois, há também parques industriais, muitos deles fruto da colaboração com os municípios, e que têm
conseguido atrair empresas, como é o caso de Évora, que atraiu projectos na área da aviação.

Estamos perante um país irremediavelmente pobre e assimétrico?
Eu não disse isso, nem é necessariamente assim. Mesmo sem falar de casos industriais, onde há vários
de sucesso, temos exemplos interessantes na agricultura, como os relacionados com o grande esforço
de valorização dos vinhos portugueses e dos azeites, com grande impacto nas regiões. E há outros de
menor dimensão, como os relacionados com a agro-pecuária no Alentejo e em Trás-os-Montes, onde se
procura valorizar, embora com grau de sucesso variado, produtos como o porco preto e o porco bísaro,
e valorizando os produtos locais retém-se dinheiro nessas regiões.
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https://www.publico.pt/2019/08/22/economia/noticia/embraer-ja-exporta-300-milhoes-ano-partir-portugal-1884181


Há situações mais complexas que exigem um maior cuidado na análise, porque relacionam a actividade
empresarial com o investimento público. A obra de rega do Alqueva, já concluída no regime democrático,
e a do rio Mira, esta terminada durante o Estado Novo, têm possibilitado dinamizar as regiões. 

Em 2003 passou a mensagem de um Alentejo parado. A fotografia mudou?
O Alentejo não tem estado quieto, mudou muito nos últimos anos. Temos uma grande transformação
do Alentejo dinamizada por dinheiros públicos. De uma forma geral a intensificação do olival na zona do
Alqueva permitiu gerar uma rendibilidade da terra e do trabalho que corresponde aos efeitos desejados
do investimento público quando se planeou o Alqueva, assim como outras grandes obras hidráulicas-
agrícolas. Havia então a visão de valorização da terra para terras mais produtivas, com novas culturas e
mais rentáveis, que garantissem maior lucro ao agricultor e melhor remuneração do trabalho. O
objectivo era ajudar a criar uma classe de agricultores portugueses modernos. O que se tem verificado é
que muitas terras estão a ser exploradas por empresas estrangeiras, com acesso aos mercados
externos e a tecnologia adequada.  

Foto

A poucos dias de terminar a cimeira de Glasgow convém lembrar o que os ambientalistas têm
dito sobre o Alentejo: que está ameaçado pelo plantio intensivo de olival e pela criação de
estufas, por exemplo, de abacate e de frutos vermelhos que degradam os solos e consomem a
pouca água existente.
Daí ter de haver uma preocupação em compatibilizar a regulação ambiental com o desenvolvimento
agrícola e acudir às preocupações de sustentabilidade. Este é o grande desafio dos próximos anos. O
importante é compatibilizar a intensificação da agricultura com a conservação dos solos e da paisagem, a
gestão da água e os interesses do turismo. E depois há a questão mais geral da emissão de carbono.

É possível compatibilizar diferentes interesses quase opostos?
Tem que ser possível. A intensificação da agricultura permitiu reduzir os preços dos alimentos e se os
preços subirem por não ter sido possível compatibilizar os objectivos ambientais com o desenvolvimento
da agricultura, o risco é de haver uma reacção popular contra as medidas de preservação do ambiente.
Veja o exemplo do movimento dos coletes amarelos em França. E agora as pessoas estão a ficar
inquietas com o aumento dos preços dos combustíveis.

Como vê o crescente peso de investimentos espanhóis no Alentejo, nomeadamente no plantio
intensivo de olival?
Estará mais relacionado com a fraqueza das explorações e empresas agrícolas portuguesas, do ponto de
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https://www.publico.pt/alqueva-1028
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https://www.publico.pt/2021/10/15/economia/listicle/precos-gasolina-gasoleo-combustiveis-1981254


vista tecnológico, financeiro e de acesso ao mercado. Por isso, não conseguem a mesma valorização da
terra que empresas estrangeiras, não só espanholas, também de outros países europeus, inglesas ou
americanas. Por isso, muitos proprietários portugueses devem ter achado que ganhariam mais se
vendessem ou arrendassem a terra a estrangeiros com mais recursos e melhor acesso ao mercado
internacional, em vez de a explorarem directamente.

Há a percepção de que, ao contrário da obra do Alqueva, a obra do Rio Mira não tem tido grande
sucesso…
Não, não é assim. Tem sido um sucesso, do ponto de vista agrícola. A rentabilização das terras do Rio
Mira tem sido possível com o desenvolvimento da hortofruticultura, que levou à instalação de empresas
de produção de produtos, como a rúcula, a cenoura, vários tipos tomate, os pimentos, a salsa, a
batatas tradicional ou a doce.

Há 18 anos, a área de Lisboa tinha um rendimento "per capita" que estaria 20%
acima da média europeia, e agora está apenas 2% acima.

No perímetro de rega do Rio Mira, nos últimos 10 anos, a actividade que gerou maior aumento de
procura de mão-de-obra até foi a produção de pequenos frutos, dos quais, o principal, é a framboesa.  

A viabilização dos investimentos na agricultura está a ser feita com recurso à mão-de-obra
estrangeira.
Essa é uma característica geral da agricultura europeia que depende de mão-de-obra estrangeira. Em
Portugal, encontramos imigrantes do Paquistão e do Nepal, em Trás-os-Montes, e noutras regiões do
país, a trabalharem no sector agrícola e agro-pecuário. E essa é uma das razões por que estas
actividades nem sempre geram consenso, porque aumentam a procura de mão-de-obra e parte dessa
mão-de-obra é imigrante. E isto levanta preocupação aos poderes locais, para além de uma pressão
grande sobre as infra-estruturas e serviços sociais que não estavam preparados. Para além de, em
certas zonas, haver tensões de natureza social.

Há episódios de trabalhadores do sector agrícola a viverem em condições degradantes e
precárias.
É preciso distinguir o trabalho legal do ilegal. E há que regular e fiscalizar o mercado de trabalho, em
particular os fluxos migratórios para que se não verifiquem situações de extrema gravidade, mas que são
casos de polícia. E as nossas autoridades necessitam de ter meios.

E, em cima disso, os salários praticados no sector são, em termos gerais, baixos.
Sobre valores em concreto não posso falar, porque há dois anos que pedi dados ao Ministério do
Trabalho que ainda não os facultou. Mas é verdade que a maioria dos empregos nas empresas são de
trabalhadores agrícolas, e para muitos os salários base partem de salários mínimos. No entanto, muitas
empresas deste sector têm já uma estrutura de gestão moderna, a que correspondem empregos mais
qualificados e mais bem pagos.
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Em 2003, a CEA concluiu que nas zonas do interior, a actividade económica estava empolada
pela despesa pública, com cerca de 30% a 40% do emprego na esfera estatal. Esta situação
ainda perdura?
Sim, a despesa pública continua a ser usada para gerir o declínio dessas cidades e vilas do interior. Os
dados de 2003 mostraram que a vida económica de muitos concelhos de pequena dimensão estava
dependente das autarquias, de empresas públicas ou directamente da Administração Central. Esta é uma
das razões pela qual é difícil fazer uma reforma administrativa do país, é difícil unir estes vários
concelhos, o que iria acelerar a desertificação. Ainda que a junção de vários municípios num só pudesse
ser economicamente mais adequada.  

Continua a traçar um quadro pessimista…
Não me parece ser assim tão pessimista. Na análise de desagregação do país ao nível Nuts 2 (Norte,
Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve e Regiões Autónomas), olhando para a posição
relativa destas seis regiões em termos de PIB per capita, Portugal, no seu conjunto, piorou um pouco
em relação à média europeia, mas a perda maior foi na Grande Lisboa. Há 18 anos, a área de Lisboa
tinha um rendimento per capita que estaria 20% acima da média europeia, e agora está apenas 2%
acima. E pode-se dizer que Lisboa empobreceu em termos relativos, mas o Algarve, o Norte e o Centro
enriqueceram um pouco. Foi mau para Lisboa, mas foi bom para as regiões que viram melhorias.

Os países de Leste foram os ganhadores, cresceram muitíssimo. E verifica-se
uma deslocalização da riqueza para o Leste. E esta é a grande novidade em
relação ao nosso estudo de 2003, e já lá vão 18 anos.

O país tornou-se menos desigual, isto, numa análise a este nível de desagregação. Outro ponto optimista
é que grande parte da perda de rendimento em relação à média europeia ocorreu entre 2011 e 2012, os
anos mais fortes de ajustamento da troika, e nos anos seguintes o Algarve, o Norte e o Centro
recuperaram depressa.

A percepção mais comum é que Lisboa ganhara dinamismo nos últimos anos…
O crescimento de Lisboa ligado à habitação e ao turismo é bom, mas se calhar não garante o mesmo
nível de remuneração que outras actividades que desapareceram.
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A pergunta que faço é esta: o que aprendemos nestes anos [de integração
europeia], mais de 30, para agora podermos fazer melhor? As diferentes áreas
económicas sempre lutaram pela sua quota-parte do bolo, sem que haja uma
visão integrada para o país.

A que se deve então o empobrecimento de Lisboa?
Há várias hipóteses a merecerem investigação. Uma delas seria o impacto das medidas da troika na
Função Pública e nos reformados. Outra, seria a saída de centros de decisão, de sedes de empresas, de
Lisboa para o estrangeiro, alguns para Madrid. A ida para o estrangeiro pode estar relacionada com as
privatizações [por exemplo: Cimpor, PT, ANA, bancos e seguradoras] ou com a dinâmica criada pelo
mercado único europeu, que tende a concentrar actividades nos principais clusters económicos.

Como nos comparamos com as restantes regiões da União Europeia?
Na comparação ao nível internacional encontramos situações semelhantes à nossa. Por exemplo, no
geral, as regiões de Espanha, de Itália e da Grécia até perderam mais, se comparadas com a média
europeia. Estes três países, Espanha, Itália, Grécia, em termos de PIB per capita, viram a sua posição
cair entre 10 e mais de 30%. Por exemplo, em Espanha, em relação à média europeia, as Canárias
caíram 16 pontos percentuais, as Astúrias 14 pontos percentuais, Navarra 15 pontos percentuais,
Catalunha 12 pontos percentuais e Madrid 11 pontos percentuais. Já na Grécia houve regiões a cair 36
pontos percentuais. O PIB per capita de Lisboa, relativamente à média europeia, caiu 14 pontos
percentuais, e foi na capital que se deu a maior queda do país.

E se a comparação não for feita por regiões, mas por países?
A nossa queda do PIB per capita entre 2008 e 2019 foi de quase 3%, é uma média não ponderada que
ilustra o problema. Na Grécia a redução do PIB per capita em relação à média europeia, também em
média não ponderada, anda nos 25%, em Espanha em 12% e em Itália 13%. E a conclusão dos dados é
esta: estamos num processo a nível europeu em que os países do Sul ficaram relativamente mais
pobres.

Estamos a falar de quatro países alvo de intervenções externas e forçados a adoptarem
medidas de grande austeridade após a crise da dívida pública.
Isso é verdade para todos eles, mas na realidade, e em comparação, Portugal até caiu menos em
relação à média europeia. São os dados do Eurostat. Não são interpretações.

Se os países do sul europeu estão a ficar mais pobres, em termos relativos, quais são os países
que saíram vencedores das crises financeira e da dívida pública.
Os países de Leste foram os ganhadores, cresceram muitíssimo. E verifica-se uma deslocalização da
riqueza para o Leste. E esta é a grande novidade em relação ao nosso estudo de 2003, e já lá vão 18
anos. Na altura, as nossas análises encontraram alguns dados que iam nesse sentido, mas não se
antecipava esta alteração de posições relativas tão expressiva.

O que é isto nos diz sobre o que se passa na Europa?
Diz que estamos a atravessar um cenário de transformação económica, com países ricos a melhorar a
sua posição, como é o caso da Dinamarca, outros a piorar, como a Suécia e a Holanda, enquanto os
grandes, como a Alemanha e a França, enfrentam situações mistas, regiões que ganharam bastante,
outras que perderam muito. O centro de gravidade continua no centro da Europa, mas o Leste ganha
peso. E isto diz-nos que o cenário na Europa é mais complexo do que parece. Países ricos como a
Holanda perderam posições relativas, o que é um sinal de alguma coisa.

Existe um grande entusiasmo em torno do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Partilha
deste entusiasmo?
O facto de termos sempre uma grande excitação quando chegam os fundos comunitários já é habitual.
Começou logo com o primeiro programa, o PEDIP e o sistema de incentivos de base regional. Depois
chegou o PEDIP II e lá dissemos que era a última oportunidade para a indústria portuguesa. E, pelo meio,
o país desindustrializou-se, fenómeno que começa logo nos anos noventa. Esta excitação não é nova e
os valores dos fundos europeus não são de uma dimensão tão extraordinária, pois acabam por não ser
muito diferentes dos valores das remessas dos emigrantes. E com estes fundos também tem
aumentado a nossa dependência de meios externos para financiar o investimento. A pergunta que faço é
esta: o que aprendemos nestes anos [de integração europeia], mais de 30, para agora podermos fazer
melhor? As diferentes áreas económicas sempre lutaram pela sua quota-parte do bolo, sem que haja
uma visão integrada para o país.
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Não se corre o risco de parte substancial dos fundos do PRR irem para fornecedores de serviços
e de equipamentos das grandes obras, em detrimento do desenvolvimento das regiões mais
empobrecidas?
Os grandes projectos necessitam de uma análise muito cuidada de custo-benefício para ver se se
justificam e para que o seu impacto na economia seja tão grande quanto possível. O que é de recear é
que o PRR, e os outros fundos comunitários, em vez de servirem para aumentar o nosso investimento,
conduzam a um aumento do consumo. A questão das assimetrias regionais tem que ser lidada no
âmbito dos programas de desenvolvimento regional. A queda da população evidenciada pelo último
censo é um bom sinal de alerta. O nosso problema básico é assegurar a competitividade do país e
assegurar que o país não desertifica. E isto, em boa medida, corresponde à aposta na competitividade do
litoral português no contexto internacional. E claro, a esta preocupação de competitividade terão de se
juntar preocupações com o ambiente e com o desenvolvimento sustentável. Esta é a parte mais nova
de toda esta história.

Notícia alterada às 12h54m, com correcção do período em que foi administrador na Anacom (de 2012 a
2017)
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“Subida dos custos do combustível vai refletir-se nos bilhetes
aéreos”
O presidente da Euroatlantic não duvida de que o encarecimento do combustível se vai
refletir nos preços das passagens aéreas.
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Negociações bem encaminhadas para Algarve receber MotoGP
em 2022
De acordo com o calendário provisório do principal Campeonato do Mundo de
motociclismo de velocidade para 2022, o AIA vai receber, em 24 de abril, a quinta das 21
provas previstas para o próximo ano do Mundial de MotoGP.

De acordo com o calendário provisório do principal Campeonato do Mundo de motociclismo de
velocidade para 2022, o AIA vai receber, em 24 de abril, a quinta das 21 provas previstas para o
próximo ano do Mundial de MotoGP.

O administrador do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) afirmou este sábado que as negociações
com a Dorna "estão bem encaminhadas" para que o circuito algarvio receba o Grande Prémio de
Portugal de MotoGP em 2022.

"A Dorna [entidade organizadora do MotoGP] quer muito que fiquemos, daí colocar-nos no calendário
provisório para o próximo ano, o que demonstra um voto de confiança", disse à Lusa Paulo Pinheiro, em
Portimão.

De acordo com o calendário provisório do principal Campeonato do Mundo de motociclismo de
velocidade para 2022, o AIA vai receber, em 24 de abril, a quinta das 21 provas previstas para o
próximo ano do Mundial de MotoGP.

O responsável pelo circuito algarvio adiantou que "apenas faltam acertar pequenos pormenores,
nomeadamente ao nível da garantia dos apoios financeiros".

"São valores que até estão muito abaixo daquilo que é o normal para estes eventos internacionais,
condições que são muito especiais para este período que estamos a viver", apontou.

Paulo Pinheiro acredita que "não vai ser difícil assegurar os apoios necessários para a realização da
prova, dado o rácio entre o investimento e o que se recebe na economia da região e do país".
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Para o administrador do autódromo algarvio, a avaliação feita pelas equipas, pilotos e organizadores
sobre o circuito de Portimão, "é um fator que pesa na decisão de incluir o autódromo algarvio no
calendário do próximo ano".

"Para pilotos, equipas e organizadores, é um prazer estar aqui, o que nos deixa muito orgulhosos e
confiantes que possamos ter continuidade no futuro", sublinhou.

Na opinião de Paulo Pinheiro, "é difícil ter um sítio que reúna tanto consenso, como é o caso de
Portimão, quer ao nível da pista, quer de organização, logística, hotéis e restaurantes".

De acordo com o calendário para 2022, o Mundial arranca em 06 de março, no Qatar, e termina em 06
de novembro, em Valência.

A corrida de 2022 será 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, no domingo.
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EXPRESSO

06/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 37

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2555

REACH: 58000

À TERCEIRA, FINALMENTE COM PÚBLICO, NO ADEUS A ROSSI
Rossi anunciou que esta será a sua última temporada
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JORNAL DE NEGÓCIOS

08/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 3700

Companhias aéreas disputam voos na reabertura dos EUA
Passageiros estrangeiros com vacinação contra a covid-19 completa voltam a poder
entrar nos EUA.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

07/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8075

REACH: 65586

EuroAtlantic: Não acredito que Bruxelas aprove a reestruturação
da TAP tal como está
Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, o presidente da EuroAtlantic defende
que Bruxelas irá ser 'mais dura' em relação ao plano de reestruturação da T AP do que o
Governo português espera.

O presidente da EuroAtlantic admite que a Comissão Europeia venha a aprovar o plano de reestruturação
da TAP, mas não tal como foi entregue pelo Governo português. Em entrevista ao Jornal de Negócios e
à Antena 1, Eugénio Fernandes defende que Bruxelas irá ser "mais dura" do que o Executivo de António
Costa está à espera. "Espero que seja aprovado um plano para a TAP. Não sei se este plano será
aprovado. Não acredito que Bruxelas vá aprovar o plano como o nosso Governo [entregou]. Basta olhar
para o mundo e ver o que se tem passado nos outros países europeus", afirma o responsável da
companhia aérea privada, na entrevista que será publicada, na íntegra, esta segunda-feira. E reforça:
"Não acredito que a decisão que vem de Bruxelas seja o que o Governo está à espera, acho que vai ser
mais dura. Em termos de redução do número de trabalhadores, em termos de cedência de "slots", de
cedência de capacidade". Leia Também TAP: EuroAtlantic entregou "comentários" ao plano de
reestruturação Gestão da TAP "desconhece" se são precisas mais medidas, diz sindicato CEO da TAP
anuncia que processo de despedimento coletivo está a ser finalizado EuroAtlantic contratada pelo Reino
Unido para transportar afegãos e britânicos
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EXPRESSO

06/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

TAP com paz social sob ameaça
Empresa recebeu mais €100 milhões, aumentando para €562 milhões a injeção de 2021.
Cresce ansiedade à espera de Bruxelas
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DINHEIRO VIVO

06/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ENTREVISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOANA PETIZ

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

António Mendonça “Aeroporto não avança por incompetência e
incapacidade política”
Antigo ministro e candidato a bastonário dos Economistas quer pôr a Ordem a debater
principais temas do país. Lamenta a falta de coerência estratégica que permita dar gás a
projetos em tempo útil e defende consensos de longo prazo pelo crescimento
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DINHEIRO VIVO

08/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 5976

REACH: -1

O vinho português é o verdadeiro 'influencer' no turismo
É sabido que o vinho português é, cada vez mais, apreciado tanto a nível nacional como
internacional. Nos últimos anos, os vinhos portugueses têm arrecadado inúmeras
distinções que reforçam a nossa imagem coletiva e são uma prova de reconhecimento da
dedicação e do trabalho desenvolvido pelo nosso setor vitivinícola. Em simultâneo, vemos
o nosso país a ser reconhecido como um dos melhores destinos turísticos mundiais, ao
ponto de termos várias culturais vinhateiras consideradas Património Mundial da
UNESCO: o Alto Douro, o Pico e até o Vale do

É sabido que o vinho português é, cada vez mais, apreciado tanto a nível nacional como internacional.
Nos últimos anos, os vinhos portugueses têm arrecadado inúmeras distinções que reforçam a nossa
imagem coletiva e são uma prova de reconhecimento da dedicação e do trabalho desenvolvido pelo
nosso setor vitivinícola. Em simultâneo, vemos o nosso país a ser reconhecido como um dos melhores
destinos turísticos mundiais, ao ponto de termos várias culturais vinhateiras consideradas Património
Mundial da UNESCO: o Alto Douro, o Pico e até o Vale do Côa.

Assistimos a um aumento da curiosidade dos consumidores de vinho, em descobrir a origem e o
produtor do vinho português, sendo também um interesse aliado à vertente ambiental, cultural e
gastronómica das várias regiões, de norte a sul do país.

Perante este panorama, há uma oportunidade clara: podemos ser também vistos a nível mundial como
um excelente destino de Enoturismo. O reconhecimento internacional do vinho português, aliado à
multiplicidade daquilo que as regiões vitivinícolas nacionais têm em seu redor, desde os locais turísticos
da cidade aos petiscos característicos de cada região, é uma excelente aposta para cultivar o interesse e
a curiosidade de muitos estrangeiros. Deste modo, elevamos o vinho a um verdadeiro "influencer"
turístico do nosso país.

As nossas regiões vitivinícolas atravessam todo o território português, incluindo as ilhas, o que permite
uma promoção transversal do "ser português". Ou seja, ter o vinho enquanto embaixador do turismo
não exclui nenhuma área do território nacional. Há determinadas regiões mais características do vinho,
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que são, por norma, de menor densidade populacional. Nessas regiões o vinho acaba por ser o
catalisador económico, auxiliando na redução da sazonalidade em termos de trabalho e no
desenvolvimento de zonas de menor concentração da procura turística.

Olhando numa perpectiva win win, o Enoturismo pretende trazer turistas ao território através do vinho,
levando-os diretamente à origem do vinho, dando-lhes a conhecer os produtores, mas também toda a
gastronomia e cultura regional. Apresentar o processo da produção do vinho, convidar a participarem
nas vindimas, aproximá-los aos aromas e aos sabores é uma forma de turismo. Abrimos horizontes
para múltiplas experiências sensoriais e envolvemos os turistas no que é o verdadeiramente português
através de um produto nacional de grande qualidade.

O Enoturismo, apesar de em muitas regiões ainda ser um nicho de mercado, é uma atividade em forte
crescimento e já faz parte das novas tendências de turismo. É o caso das viagens mais curtas e
frequentes e das viagens de média distância ou inter-regionais, em que também se prefere ter
momentos de maior qualidade num itinerário mais personalizado. Por outro lado, vários estudos
concluíram que a maioria dos enoturistas pertence a uma classe social média alta, com bom poder de
compra e com um nível de formação elevado, traduzindo-se em mais 20% a 40% no gasto médio em
comparação com o turista regular.

Do ponto de vista da marca "Wines of Portugal / Vinhos de Portugal", que é promovida em cerca de 20
mercados internacionais, continuaremos a elevar a qualidade do vinho português. Do ponto de vista do
produtor, desafiamos a verem o enoturismo como uma oportunidade de negócio, que pode reforçar a
promoção das suas marcas além-fronteiras num registo produtor-consumidor, criar iniciativas
diferenciadoras para o público estrangeiro e, com isso, criar laços emocionais entre os visitantes e as
suas marcas.

A estratégia terá de passar por ampliar e diversificar as atividades, sempre que possível, permitindo ao
???????enoturista ter uma experiência enriquecedora em Portugal e, claro, no momento de partida levar
garrafas do vinho do produtor mas, sobretudo, um conjunto de emoções que não irá esquecer.

Presidente da ViniPortugal
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JORNAL I

08/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Breves Dinheiro
T AP. Bruxelas será “mais dura” com reestruturação | Consórcio no turismo para investir
145 milhões de euros
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CMTV

08/11/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

A maioria das unidades hoteleiras da Serra da Estrela está com a
com a capacidade praticamente esgotada para as festas de Natal
e passagem de ano
A maioria das unidades hoteleiras da Serra da Estrela está com a com a capacidade
praticamente esgotada para as festas de Natal e passagem de ano

A maioria das unidades hoteleiras da Serra da Estrela está com a com a capacidade praticamente
esgotada para as festas de Natal e passagem de ano

26/50



DINHEIRO VIVO

07/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Serra da Estrela já tem hotéis cheios para o Natal e a Passagem
do Ano
Hotelaria da região com crescimento nas reservas até ao final do ano. Portugueses
dominam na procura por aquele destino. Famílias demonstram mais propensão para
consumir

Quando o frio chega, muitos portugueses rumam à Serra da Estrela na esperança de encontrar a
montanha pintada de branco. Depois de meses de confinamento e limitações, muitos são os que já
decidiram ir passar uns dias à serra. Os hoteleiros notam claros sinais de procura e há mesmo unidades
na região já com casa cheia para o Natal e Ano Novo.

"É um destino em franca recuperação. A procura da Pousada da Serra da Estrela, localizada em pleno
Parque Natural da Serra da Estrela, na Covilhã, já está muito próxima dos números de 2019, o que nos
deixa muito otimistas em relação aos próximos meses", avança fonte oficial das Pousadas de Portugal.

O grupo Vila Galé detém uma unidade em Manteigas e Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador,
assume que "a procura prevista para estes dois últimos meses" de 2021 "no Vila Galé Serra da Estrela
está substancialmente acima da registada nos mesmos meses de 2020, tendo em conta o volume de
reservas atual".

A situação epidemiológica que Portugal atravessa nesta reta final do ano é bastante distinta do que vivia
há um ano. Com mais de 80% da população vacinada, há mais confiança para viajar. Além disso, a taxa
de poupança das famílias cresceu durante a pandemia, tendo muitas mais poder de compra para
consumir, incluindo em viagens.

"Podemos afirmar que para dezembro, face às reservas já realizadas, temos à data uma taxa de
ocupação mensal próxima dos 50%, que compara com cerca de 15% em 2020. Para o Natal e para o
Réveillon, o hotel já está completo, sendo a procura sobretudo de público nacional", diz o administrador
do Vila Galé.
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Novembro já não tem no calendário nenhum feriado mas dezembro tem dois logo no início do mês, a
meio da semana, o que convidará a um fim-de-semana prolongado. "Não há uma tendência dominante:
há reservas de última hora, sobretudo fins-de-semana, e reservas para o mês de dezembro. A procura é
maioritariamente nacional, seguindo a lógica dos anos pré-pandemia que afirmou este como um dos
principais destinos de inverno do país", diz fonte oficial das Pousadas de Portugal. "Em linha com o
sucedido em 2019, e anos anteriores, confirma-se um número crescente de reservas para" a Passagem
do Ano, acrescenta.

O grupo Natura IMB Hotels tem cinco unidades hoteleiras na região. Ana Morais, da direção-geral de
Operações desta cadeia, indica que para o Natal e Passagem do Ano "o H2otel [uma das unidades]
encontra-se completo" e "a procura pelas restantes unidades está a decorrer a bom ritmo".

A responsável lembra que "o destino Serra da Estrela, agora Geopark Estrela, é alvo de muita procura
nas diversas estações do ano". Contam tanto com reservas de última hora como com clientes que
preferem garantir que têm quartos nas datas pretendidas.

"O grupo possui ofertas diferenciadas, pelo que existe uma maior antecipação das reservas no H2otel
[eco-hotel certificado e que está localizado a 750 metros de altitude] e no Puralã [Boutique & Lifestyle
Hotel na Covilhã, que procura mostrar a cultura dos lanifícios típica da região] de forma a salvaguardar
disponibilidade. Mais próximo das datas, verificamos a procura para o Sport Hotel e Lusitânia, estando o
Hotel Vanguarda de momento encerrado para remodelação total e reconceptualização da unidade", diz a
responsável, acrescentando que a maioria da procura é registada por residentes, embora, dada a
proximidade, conseguem captar alguns espanhóis e, "ainda muito timidamente, mas já verificámos
procura de outras nacionalidades, nomeadamente israelita, francesa e belga".

Verão quente Se na zona da Serra da Estrela o inverno é tipicamente frio e branco, o verão é soalheiro e
quente. Uma das tendências que marcou o turismo durante a pandemia foi uma crescente opção por
destinos que permitam contacto com a natureza e algum distanciamento social.

"Esta é uma região que tem muita procura no inverno, devido à neve. Mas que também teve boa
performance no verão, exatamente pela sua envolvência, dada a proximidade com a natureza e pela
possibilidade de realizar atividades ao ar livre, como caminhadas", diz Gonçalo Rebelo de Almeida.

As unidades do grupo Nature IMB estiveram abertas no verão - com exceção do Hotel Vanguarda, que
esteve já a ser alvo de obras de remodelação. Ana Morais recorda que "o nosso destino é procurado em
todas as estações do ano, pelo que a procura de verão do destino Serra da Estrela, agora Geopark
Estrela, já é uma realidade anterior à época pandémica, e que tem vindo a aumentar ao longo dos anos".

A Pousada da Serra da Estrela também esteve de portas abertas neste verão e fonte da unidade
assegura que contaram "com uma excelente ocupação".
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ALGARVE PRIMEIRO

08/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

Portugal Masters: Algarvio Ricardo Santos despede-se com boa
exibição e confiança para o Dubai
Ricardo Santos fez uma boa exibição no encerramento da 15.ª edição do Portugal
Masters, que terminou hoje no Dom Pedro Victoria Golf Course, onde ganhou confiança
para lutar pela manutenção no European Tour, na próxima semana, no Dubai.

Ricardo Santos fez uma boa exibição no encerramento da 15.ª edição do Portugal Masters, que
terminou hoje no Dom Pedro Victoria Golf Course, onde ganhou confiança para lutar pela manutenção no
European Tour, na próxima semana, no Dubai.
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Num dia em que os outros dois portugueses em prova, Vítor Lopes e Tomás Gouveia, não foram tão
felizes, o profissional algarvio, membro do Circuito Europeu, protagonizou uma última volta produtiva e
chegou com quatro abaixo do Par ao buraco 18, onde colocou a bola na água, no ‘aproach’ ao ‘green’.
Fez ‘duplo bogey’ e acabou com 279 pancadas (70+69+71+69), cinco abaixo, e no 32.º lugar,
empatado.

 

“Foi um ‘shot’ falhado, infelizmente para o lado errado. Não estava a jogar para a bandeira, talvez o
alinhamento estivesse mal e o meu subconsciente provocado um mau ‘swing’. Infelizmente foi para o
lado mais penalizante”, explicou no final.

 

Além de defender que não será “um mau ‘shot’ a manchar a semana”, o jogador natural de Faro, de 39
anos, fez um balanço positivo da participação no penúltimo torneio da temporada, que distribuiu 1,5
milhões de euros em prémios monetários e coroou o belga Thomas Pieters campeão.

 

“É um balanço positivo. Hoje consegui ‘patar’ bem melhor, o dia em que ‘patei’ melhor, embora não
tenha sido o dia em que joguei melhor do ‘tee’ ao ‘green’. Mas a semana foi bastante positiva. Tiro
muitas coisas boas para a próxima semana, que é o que importa”, sublinhou, reconhecendo, contudo,
ter ficado “um pouco aquém do que gostaria, mas teve muitas coisas boas e outras que têm de ser
melhoradas para a próxima semana”.

 

Ricardo Santos, que com o 32.º lugar sobe à 160.ª posição na ‘Corrida para o Dubai’, vai disputar na
próxima semana o AVIV Dubai Champioship, a última oportunidade para tentar manter a mesma
categoria no European Tour na próxima época, e parte do Algarve confiante.

 

“É acreditar até ao fim. É a última cartada e vamos apostar tudo nisso”, frisou o algarvio, depois de
assinar hoje seis ‘birdies’ (uma abaixo) nos buracos 4, 5, 8, 10, 12 e 14 e dois ‘bogeys’ (uma acima) no
3 e 11, para lá do ‘duplo-bogey’ a fechar.

 

Já Vítor Lopes, apesar de ter melhorado duas pancadas em relação ao resultado da terceira volta,
reconheceu ter feito “um mau jogo”, num dia que começou “muito frio e com um pouco de vento”,
tendo terminado no 61.º lugar, com um total de 290 ‘shots’ (71+69+76+74).

 

“Tentei forçar as coisas. Até comecei bem, tinha uma abaixo ao fim de três buracos, mas depois fiz três
‘putts’, acumulei um pouco o erro, comecei a dar maus ‘shots’ e, quando começamos a forçar, não
corre bem para o nosso lado”, justificou, admitindo que “queria muito mais”, porque fez “uma boa
preparação, mas há que aprender, refletir” e preparar-se para o próximo ano. 

 

Tomás Gouveia, por sua vez, ficou no 62.º posto, com um agregado de 291 (71+69+76+75), mas
assegurou ter sido “uma experiência muito positiva, ter passado o ‘cut’ e ter jogado no fim de semana”.

 

“O tempo esteve muito melhor. Menos vento, mas muito frio de manhã, portanto os primeiros buracos
foram um bocadinho gelados, mas depois ficou ótimo. O jogo é que não correspondeu outra vez,
especialmente nos ‘greens’. Foi um dia muito mau nos ‘greens’ e isso refletiu-se no resultado”, contou,
confessando ter ficado “muito feliz por ter jogado, porque é assim que se aprende, a jogar com estes
jogadores, e fica a aprendizagem e a grande lição” que leva do Portugal Masters.

 

Lusa

Notícia
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RECORD

08/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 37

PROGRAMA • MODALIDADES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5200

REACH: 19438

"Aparentemente estou bem#
Piloto português da KTM foi 'abalroado'
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O JOGO

08/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 35

PROGRAMA • MODALIDADES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5080

REACH: 11600

ESCAPAR ILESO FOI VITÓRIA DE OLIVEIRA
MOT ORES GP do Algarve acabou mais cedo, por causa de um acidente que envolveu o
português, indo o triunfo para Bagnaia
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JORNAL I

08/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • MAIS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Miguel Oliveira. Piloto submetido a exames após queda
O piloto português foi transportado de maca e submetido a exames médicos, depois de
ser “varrido” pelo piloto espanhol Lecuona, que o tentava ultrapassar
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JORNAL DE NOTÍCIAS

08/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 46

PROGRAMA • ESPAÇO DO LEITOR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RICARDO ROCHA CRUZ

FAV: 4

AVE: € 2475

REACH: 35000

Miguel Oliveira sai de maca e Bagnaia acelera para a glória
Piloto português sofreu um toque de Lecuona e caiu quando faltavam apenas duas voltas
para o fim
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JORNAL DE NOTÍCIAS

08/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ZULAY COSTA

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

GNR morto em acidente estaria a trabalhar há 14 horas
Ferido grave na colisão junto ao autódromo de Portimão é um jornalista espanhol,
resgatado de um táxi em chamas

39/50



40/50



JORNAL SOL

07/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 11000

Mão-de-obra falta em todos os setores
A falta de trabalhadores está a dificultar a retoma da economia. A pousada de Estremoz
ainda não abriu portas. Há unidades hoteleiras a ir buscar trabalhadores ao Brasil. Mas
este problemas arrasta-se aos mais variados setores, desde restaurantes à construção
civil.

O problema da falta de mão-de-obra não é novo, mas esta escassez ganha cada vez mais maiores
dimensões à medida que a economia vai recuperando, afetando todos os setores, podendo mesmo
dificultar o crescimento da economia nacional.

«A falta de mão-de-obra em vários setores continua a ser um problema e tem-se sentido sobretudo à
medida que a economia começa a reabrir. É importante notar que ainda existem muitos apoios do
Governo que não incentivam a procura de trabalho, apesar desses incentivos estarem a começar a ser
reduzidos e a atual falta de mão-de-obra poderá ser atenuada», diz ao Nascer do SOL, o analista da
XTB, Henrique Tomé.

E acrescenta: «É importante também notar que ainda existem setores que ainda não recuperaram desde
a pandemia».  O Nascer do SOL sabe que a falta de mão-de-obra impediu, por exemplo, a Pousada
Castelo de Estremoz de abrir portas. O nosso jornal tentou fazer uma reserva na unidade hoteleira e
deram a indicação que só a partir de fevereiro do próximo ano é que poderão aceitar clientes, isso na
melhor das hipóteses.

Fonte da unidade hoteleira garantiu que «atualmente, a Pousada Castelo de Estremoz só funciona para
eventos previamente reservados, nomeadamente casamentos com restauração e a possibilidade de
alojamento incluído ou não, devido à escassez de mão-de-obra».
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Certo é que este não é um caso isolado. Também o grupo Vila Galé reconheceu que o setor da hotelaria
tem perdido profissionais e, como tal, defende que agora vai ser um desafio reconquistá-los. «A situação
[de falta de mão-de-obra] agravou-se por um conjunto de fatores.

Por um lado, pelos atrasos sucessivos no arranque da atividade, o que não ajuda ao planeamento.
Temos uma atividade que varia entre taxas de ocupação de 10% a 15% e picos de 90%. Temos uma
estrutura estável, mas depois necessitamos sempre de reforços sazonais», já veio afirmar o
administrador Gonçalo Rebelo de Almeida.

E para combater esta escassez, o presidente do grupo garantiu que irá trazer 150 trabalhadores do
Brasil. «Por incrível que pareça, pessoas que tínhamos a trabalhar connosco, com o início da pandemia,
começaram a ficar muito preocupadas e foram trabalhar para outros ramos e nós na Vila Galé temos
três frentes: a construção, a hotelaria e a agricultura. Em qualquer uma das três há hoje uma quebra
tremenda de pessoal e é, por isso, que vamos dar formação e estamos a programar ir contratar no
Brasil (...) Nós, embora numa escala muito menor, já fazemos esse intercâmbio», disse à Lusa, Jorge
Rebelo de Almeida.

Restauração sofre do mesmo sufoco

Também a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) já veio pedir
incentivos à contratação de profissionais e ao emprego no setor, alertando que a escassez de recursos
humanos pode vir a ser «um travão à recuperação».

E a associação vai mais longe: «É fundamental que sejam criadas políticas de incentivo à contratação de
profissionais e ao emprego nos nossos setores, para que a escassez de recursos humanos não constitua
um travão à recuperação económica das nossas atividades».

No entanto, a AHRESP garante que este assunto tem estado em cima da mesa nos últimos meses, uma
vez que garante que tem vindo a alertar «de forma constante para a problemática da falta de
trabalhadores no turismo», lembrando que o último inquérito ao setor revela que 32% das empresas de
alojamento e 67% de restauração já sentiram necessidade de contratar novos colaboradores este ano.
E cerca de 78% das empresas de alojamento e 91% na restauração sentiram dificuldades no
recrutamento.

A entidade recorre ainda aos dados do Banco de Portugal ao lembrar que, «no início da pandemia, o
número de desencorajados (indivíduos sem emprego que, embora estivessem disponíveis para trabalhar,
não procuraram ativamente emprego) aumentou em cerca de 150 mil, um aumento sem precedentes
em termos de magnitude e rapidez».

Problema arrasta-se a outras atividades

Ao Nascer do SOL, o presidente da AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras
Públicas confirmou que a falta de mão-de-obra qualificada é uma realidade que afeta o setor. «Está
identificada a falta de mais de 70 mil trabalhadores.

As empresas apontam mesmo este problema como o seu principal constrangimento e é preciso
promover um matching entre a procura e a oferta de trabalho, já que não faz qualquer sentido
coexistirem fenómenos como o desemprego e a falta de recursos humanos nas empresas», descreve
Manuel Reis Campos.

De acordo com os dados relativos ao número de desempregados oriundos do setor da construção e
imobiliário, registados nos centros de emprego do IEFP, em setembro passado, havia 30034
empregados ou seja, praticamente o mesmo número que se verificava antes da eclosão do surto
pandémico.

«A economia e as empresas estão, gradualmente, a dar sinais positivos, com o setor da construção e do
imobiliário a recuperar, globalmente, os níveis verificados antes da pandemia. Porém, esta é uma
evolução que continua muito aquém do esperado ao nível dos volumes de emprego», afirma o líder da
associação, defendendo «uma atuação efetiva no sentido de apoiar a capacitação das empresas e a
reorientação da formação profissional, tirando partido dos centros de formação do setor», e deu como
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exemplo o CICCOPN – Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas
do Norte e o CENFIC – Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas
do Sul .

Também a indústria portuguesa de mobiliário depara-se com dificuldades em arranjar trabalhadores.
«Estou a precisar de mais umas 40 pessoas, entre marceneiros, estofadores, maquinistas e serralheiros,
mas não encontro, o que faz com que esteja a rejeitar encomendas e a prolongar os prazos para a
entrega de outras», revelou ao Negócios o responsável do grupo Laskasas, que conta com três fábricas
em Paredes.

A difícil tarefa de recrutamento estende-se ainda ao setor florestal e pedreiro. No caso dos empresários
do setor florestal, a contratação de novos profissionais é agravada pela dificuldade das tarefas e a sua
sazonalidade, ainda que um trabalhador chegue a ganhar 80 euros por dia, auferindo salários mensais
que ascendem aos mil euros.

Já as empresas de extração de granito de Vila Pouca de Aguiar e de Boticas estão a recorrer a
imigrantes, que abandonam o sul do país após deixarem o trabalho agrícola, para colmatar a falta de
mão-de-obra em Vila Real.
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Web Summit: 59 mil compras mas retorno fica aquém
Onze milhões de euros ao ano, 59 mil compras no interior do recinto, 43 mil participantes
em quatro dias, e menos 77,5 milhões de euros nos cofres do Estado. A Web Summit em
números.

Onze milhões de euros. Este é o valor pago por ano à organização da Web Summit para que o evento
ocorra em Portugal. Se considerarmos que o evento irá efetivamente permanecer na capital portuguesa
até 2028, o valor perfaz um total de 110 milhões de euros em contrapartidas assumidas pelo Estado e
pela Câmara Municipal de Lisboa, através do Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa e do
Ministério da Economia.

Mas vamos a números: durante os quatro dias da edição de 2021 foram efetuadas mais de 59 mil
compras no recinto, com um consumo médio de 10,33 euros.

Segundo a informação divulgada pela SIBS, foram utilizados cartões de 100 nacionalidades diferentes
nos espaços da cimeira tecnológica. No total, 73,7% dos consumos foram efetuados por estrangeiros e
26,3% por portugueses. Entre os consumos realizados por estrangeiros, o destaque vai para o Reino
Unido (10,5%), seguido pela Alemanha (7,4%), Brasil (4,8%), Ucrânia (4,4%), e Polónia (3,7%).

No que se refere a compras e levantamentos no distrito de Lisboa, registou-se um aumento de 4,2% em
número de operações face à edição de 2019. Relativamente a operações exclusivamente de
estrangeiros, verificou-se igualmente um acréscimo de 18,6%. Pelas 13h51 (hora de Lisboa) de dia 2 de
novembro, no segundo dia da cimeira, foi atingido o pico de transações.

Por setor de atividade, a ocupar o topo da lista com maior número de compras verificadas estão os
supermercados (31,3%), seguindo-se o setor da restauração e similares (23,3%), gasolineiras (5%), e
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moda e acessórios (4,1%).

Em termos de tempo de permanência em Lisboa dos estrangeiros que visitaram a Web Summit 2021, a
maioria escolheu ficar apenas durante os dias do evento (65,8%), enquanto que 34,2% esteve em
Lisboa desde o fim de semana anterior.

Esta edição, com o regresso ao formato presencial, contou com 42.751 visitantes, de 128 países. O
número total foi, ainda assim, inferior ao registado na última edição presencial, em 2019, quando
participaram 70.469 pessoas.

Até ver não se sabe ao certo qual o impacto económico que a cimeira terá para o país, contudo, de
acordo com o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, o retorno imediato é «muito positivo» e justifica
plenamente o esforço nacional, mas esse valor é menor do que o antecipado.

As declarações foram feitas pelo governante após ter sido revelada, na quarta-feira, uma nova avaliação
do Gabinete de Estudos e Estratégia do Ministério da Economia que revia em baixa o impacto financeiro
de curto prazo do evento. Segundo esta nova análise conduzida por investigadores da Universidade do
Minho, cuja revisão do impacto direto abarca os anos 2016, 2017, 2018 e 2019, ou seja, as quatro
edições presenciais antes da pandemia, os números ficam aquém daquilo que foi estimado na primeira
avaliação publicada em 2018. Uma das explicações para tal descida é um corte na projeção de
participantes, feita há três anos.

Inicialmente, estava previsto que a taxa de crescimento de visitantes fosse aumentando de ano para
ano, apontando-se para uma afluência média na ordem das 80 mil pessoas, o que nunca aconteceu. Em
2019, a afluência ficou dez mil pessoas abaixo da projeção. Também a afluência estimada para 2018 e o
número real apresentou uma diferença na ordem dos 11 mil visitantes.

Assim, com menos visitantes o retorno financeiro imediato também é menor do que o inicialmente
previsto. Com a agravante de uma revisão em baixa no gasto médio estimado. O valor calculado agora
é 1,98 euros por dia mais baixo do que o valor apontado inicialmente.

Os resultados deste mais recente estudo revelam também uma correção em baixa no emprego e nas
receitas fiscais arrecadadas pelo Estado. Em 2019, o emprego equivalente anual foi de 1692 postos de
trabalho e não de 2911, como calculado no primeiro estudo. E a receita de impostos sobre rendimento
foi de 14,7 milhões e não de 35,8 milhões.

Entre o acréscimo de riqueza produzida estimada de 141,5 milhões de euros para 2019 e os 69,8
milhões agora calculados para esse ano com base nos dados revistos vai uma diferença de 71,7 milhões
de euros, o que equivale a um corte de cerca de 50%.

Apesar da revisão em baixa, o retorno imediato para a economia portuguesa continua significativamente
acima dos custos — os tais onze milhões de euros.

«O que este estudo mostra é que o impacto direto da Web Summit, quer em termos de emprego, quer
em receitas fiscais e volume de procura induzida na economia é bastante positivo em todos os aspetos,
o que mostra que o retorno direto mais do que justifica o investimento que estamos a fazer», insistiu
Siza Vieira, apontando ainda que há «impactos indiretos», que «são difíceis de medir», mas que, na
opinião do ministro, têm de ser considerados, uma vez que «todos conhecem casos de visitantes que
vêm e que investem [no país] depois de terem uma perceção melhor sobre o país».

De acordo com um estudo da Universidade Europeia, os portugueses reconhecem o impacto da Web
Summit em Lisboa e apoiam o evento. Nos resultados do inquérito Impactos da Web Summit na
Economia e Turismo de Lisboa, 93% consideram que aumenta o reconhecimento, a imagem
internacional (89%), e a reputação (84%) da capital portuguesa.

A maioria dos inquiridos respondeu ainda que confia nas decisões por parte do Governo para o turismo
quanto ao desenvolvimento de eventos (71%) e no esforço de inclusão da indústria do turismo no
processo de planeamento de eventos em turismo (62%).

Além disso, mais de metade dos participantes do inquérito (54%) respondeu que concorda com a
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afirmação «a Web Summit reforça a coesão da indústria turística de Lisboa».

Este estudo foi realizado entre 17 e 25 de outubro de 2021, a um total de 322 pessoas.
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Consórcio no turismo para investir 145 milhões
Em apenas três meses, mais de 20 entidades ligadas ao turismo conseguiram unir-se e
preparar uma candidatura, já submetida, ao Programa de Recuperação e Resiliência
(PRR), no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação, com um investimento de
145 milhões de euros, revelou Roberto Antunes, diretor executivo do NEST -Centro de
Inovação do Turismo
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Cerca de 10 mil pessoas envolvidas na organização do GP do
Algarve
Segundo Paulo Pinheiro, até à manhã de hoje tinham sido vendidos 42 mil bilhetes.

Segundo Paulo Pinheiro, até à manhã de hoje tinham sido vendidos 42 mil bilhetes.

Cerca de 10 mil pessoas estão envolvidas na realização do Grande Prémio do Algarve de MotoGP,
penúltima prova do mundial de motociclismo de velocidade que decorre em Portimão, disse hoje à Lusa
um dos organizadores.

De acordo com o administrador do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), Paulo Pinheiro, "trata-se
da maior estrutura montada para a realização de um Grande Prémio no Algarve".

"Estimamos que, entre o dispositivo de segurança, médicos, comissários, forças de segurança e
vigilância, elementos de apoio, tenhamos cerca de 10 mil pessoas envolvidas", apontou o responsável.

Paulo Pinheiro especificou que "só o número de comissários de pista ascende aos 400, a que se somam
100 médicos, pessoal de 18 ambulâncias, carros de combate a fogo e equipas de apoio dentro e fora do
recinto".

"Ao contrário das corridas anteriores de MotoGP em que não tivemos público nas bancadas, para esta
prova as equipas foram reforçadas, tendo em conta número de espetadores previsto", avançou.

Segundo Paulo Pinheiro, até à manhã de hoje tinham sido vendidos 42 mil bilhetes, "número que se
aproxima dos 50 mil previstos".

"A maioria dos bilhetes vendidos foram para portugueses, mas temos também muitos espanhóis,
ingleses e franceses, estes últimos por causa do Quartararo, já consagrado campeão do mundo de
MotoGP", avançou.

O administrador do autódromo do Algarve estimou que durante o dia de sábado, "o circuito possa
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receber mais de 30 mil pessoas e no domingo, um número muito próximo das 50 mil".

Segundo dados da organização, até às 11:00 de hoje tinham engrado no recinto perto de 20 mil
pessoas.

O Grande Prémio do Algarve, a disputar no domingo, vai ser a 17.ª corrida portuguesa, a segunda do
ano, juntando-se às 16 edições do Grande Prémio de Portugal, que foi disputado entre 2000 e 2012, no
autódromo do Estoril, em 1987, no circuito de Jarama, em Espanha, e em 2020 e 2021, em Portimão.
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