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Presidente do Turismo do Algarve: Há boas e más notícias, mas
há também grandes incertezas e riscos para 2022
João Fernandes faz uma análise detalhada e deixa muitas preocupações, apesar de
confiante no trabalho feito e que está a ser feito em prol da principal atividade económica
da região

Fomos verificar o estado do Turismo no Algarve ao retirarmos o essencial das declarações recentes de
João Fernandes ao jornal Expresso. O predidente da Região de Turismo faz uma análise detalhada e
deixa muitas preocupações, apesar de confiante no trabalho feito e que está a ser feito em prol da
principal atividade económica da região.

Das incertezas que geram preocupações, há a falta de mão de obra e de voos com insuficientes ligações
aéreas para receber os interessados, recados que vão direitinho para a TAP, mas não só.

Dos riscos, há o receio da nova vaga de covid-19 nos países emissores de turistas e a extinção do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), "pois a transição para outras forças de segurança vai ocorrer
numa altura em que se prevê um maior volume de procura", próximo da Páscoa.

"Podemos chegar ao final do ano com 60% dos proveitos hoteleiros dos
gerados em 2019"

- explicita o responsável, lembrando que, apesar do primeiro semestre ter sido muito penalizador e
marcado por confinamentos e restrições à circulação, verificou-se um crescimento sobretudo a seguir ao
verão, desde meados de setembro, com o regresso progressivo dos turistas externos.

"As perspetivas do sector apontam para um 2022 já com um nível de
procura mais próximo de um ano normal, de março em diante. Mas é
preciso que as empresas aguentem o inverno"
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- adianta João Fernandes, sublinhando que os apoios continuam a ser fundamentais nesta fase de
retoma.

"Os portugueses já descobriram o Algarve fora da época alta e pode ser
muito relevante também em 2022, para este arranque se dar logo em
março, antes mesmo da Páscoa"

- e cita alguns "eventos-âncora que geram motivação de visitantes" e estão previstos para março e
abril, como o Moto GP e o torneio de golfe Portugal Masters.

"Durante a pandemia não deixámos sair a base da Ryanair do Algarve [ao
contrário de destinos concorrentes, como o sul de Espanha], e ainda fomos
capazes de atrair a base da EasyJet"

- enfatizando o peso destas duas transportadoras, que em 2019 representavam 60% dos passageiros
desembarcados no aeroporto de Faro.

"Nunca houve no Algarve problemas de falta de voos no pós-confinamento e no
período em que era preciso reforçar rotas, porque as aeronaves das companhias
estavam cá"

- pelo facto de a região contar com bases da Ryanair e da EasyJet, é um enorme fator para a retoma,
frisa João Fernandes.

"A TAP só mantém três ligações semanais Faro-Lisboa, o que é claramente
reduzido como serviço à maior região turística do país"

- e relembra que "o aeroporto de Faro tem ligações ponto a ponto de nove companhias aéreas 'de
bandeira' de outros países, como a British Airways, a Lufthansa ou a Air France, que começou durante a
pandemia".

"É importante que a TAP melhore os horários nos voos, "para que as pessoas que
vêm ao Algarve a partir de Lisboa não fiquem quatro horas à espera para chegar
a Faro"

- frisando ser importante a TAP começar a fazer voos ponto a ponto a partir do Algarve, para quem vem
do Brasil, Estados Unidos, Canadá ou mesmo países da Europa.

"Quando entra em equação o esforço público e o dinheiro dos contribuintes, é
"bom lembrar que no Algarve também há contribuintes"

- sobre a opção da TAP em não avançar com rotas ponto a ponto a partir de Faro, mesmo apesar da
empresa enfrentar constrangimentos.

"A transição [do SEF] para outras forças de segurança vai ocorrer numa altura
em que se prevê um maior volume de procura"

- apela a que haja um reforço rápido de agentes da PSP e da GNR no Algarve, "já experientes no
controlo de fronteiras", para evitar estrangulamentos e longas filas de espera no aeroporto de Faro,
sobretudo de turistas "de países terceiros, como já é o caso do Reino Unido, e que envolve processar
muita documentação".
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"O sector tinha cerca de 400 mil trabalhadores no país e desde a pandemia
perdeu 85 mil, de acordo com os números da Segurança Social"

- o principal motivo de apreensão do turismo no Algarve, e em todo o país, é a falta de mão-de obra,
salienta o presidente da RTA.

"Há que perceber que, pelos níveis de desemprego historicamente baixos, não há
na população ativa portuguesa a resposta para a necessidade associada a uma
retoma no turismo"

- João Fernandes acredita que o Algarve terá a partir de março de 2022 níveis próximos de um ano
habitual.

"No pico da procura podemos encontrar nos estudantes ou nos habitantes do
Baixo Alentejo uma pequena parte da fonte de mão de obra, mas o facto é que,
tal como em 2018 ou 2019, esta necessidade tem de ser eminentemente suprida
por via da imigração"
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Falta de trabalhadores ameaça setores tradicionais da economia
RET OMA →têxtil, calçado, construção e mobiliário em risco devido à falta de dezenas de
milhares de trabalhadores
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Pandemia destruiu 172,6 mil empregos mas já foram criados
208,9 mil
A destruição de emprego afetou menos os trabalhadores com idades entre 35 e 44 anos
e as pessoas com idades entre 45 e 54 anos.

Desde o início da pandemia até junho deste ano, foram destruídos 172,6 mil postos de trabalho, mas
foram criados entretanto 208,9 mil, segundo um barómetro do Observatório sobre Crises e Alternativas,
que será divulgado em breve.

A destruição do emprego afetou sobretudo os trabalhadores mais jovens e os precários, que ainda não
conseguiram recuperar, já que a maioria dos postos de trabalho criados verificaram-se nos trabalhadores
com mais de 45 anos, mostra a análise do observatório do Centro de Estudos Sociais (CES) da
Universidade de Coimbra feita com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE)

Durante a pandemia, a destruição de emprego foi diferenciada segundo o sexo, tendo afetado 3,4% dos
homens empregados e 3,8% das mulheres, e também segundo a idade, já que afastou 18,6% dos
trabalhadores até aos 24 anos e 7% dos trabalhadores com idades entre 25 e 34 anos.

Por seu lado, indica o observatório, a destruição de emprego afetou menos os trabalhadores com idades
entre 35 e 44 anos (4,5%) e as pessoas com idades entre 45 e 54 anos (1,2%).

Partindo dos dados dos descontos feitos para a Segurança Social relativos ao 4.º trimestre de 2019, o
CES conclui ainda que foram as grandes empresas (mais de 250 trabalhadores) quem mais afastou
trabalhadores (51% da quebra verificada) desde o início da pandemia.

Por regiões, a maioria do emprego destruído situou-se na Área Metropolitana de Lisboa (32,9%), no
Centro (28,9%), Norte (19,6%) e Algarve (9,2%).

Segundo o documento, a maior parte dos empregos destruídos estava no setor dos serviços (76,6% do
total), sobretudo no comércio (34,6%), no alojamento e restauração (23,5%) e na administração
pública (9,9%).
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A retoma do emprego arrancou a partir do 2.º trimestre de 2020, com a reabertura progressiva da
atividade após o primeiro confinamento geral decidido em março para conter a pandemia.

"No seu conjunto e comparando os valores do 1.º trimestre de 2020 com os de 2021, verificou-se uma
criação líquida de 208,9 mil novos postos de trabalho, ou seja, um valor já superior ao verificado no 2.º
trimestre de 2019", referem os investigadores do observatório.

Para esta subida contribuiu o emprego por conta de outrem (72,7% do total), sobretudo os contratos
sem termo (80%).

A subida do emprego a partir do 2.º trimestre de 2020 fez-se com uma maioria de mulheres (51%) e
com trabalhadores dos escalões etários mais velhos.

Cerca de 89% dos postos de trabalho criados corresponderam a trabalhadores com mais de 45 anos,
enquanto os jovens até aos 24 anos corresponderam a 6,7% do novo emprego líquido e os
trabalhadores entre 25 e 34 anos a 8,6%.

"Assim, os postos de trabalho de jovens até aos 34 anos destruídos com a pandemia estão longe de ser
repostos pela retoma", concluem os investigadores.

Estes dois escalões perderam, respetivamente, 14% e 17,9% do seu emprego e recuperaram até ao 3.º
trimestre de 2021, respetivamente, 7% e 1,6%, "sem beneficiarem grandemente da recuperação do
emprego".

Mais de metade da recuperação do emprego (54%) verificou-se nas grandes empresas.

A Área Metropolitana de Lisboa não conseguiu recuperar totalmente o emprego perdido, ao contrário das
regiões Centro e Norte, que viram o emprego subir.

Entre as atividades que recuperaram totalmente as suas perdas de emprego, estão a indústria
transformadora, os transportes e armazenagem e o setor financeiro.

O CES destaca ainda que "o Estado desempenhou um papel relevante na recuperação de emprego", uma
vez que do total de 208,9 mil novos postos de trabalho criados, 59% correspondem a atividades que
costumam ser tidas como funções públicas, como é o caso da administração pública, defesa e segurança
(mais 49,3 mil), educação (mais 44,1 mil) e saúde e apoio social (mais 29,9 mil).

"Sem essas atividades, a recuperação do emprego teria ficado a 98,2% dos valores do emprego de
referência do 2.º trimestre de 2019", sublinham os investigadores.

A retoma "frágil", refere o CES, não chegou a atividades como a agricultura, produção animal e pescas, a
construção, o comércio e reparação, alojamento e restauração, atividade imobiliária e atividades
administrativas de apoio às empresas.

Os valores da retoma económica foram ainda beneficiados com a situação de diversas atividades que,
desde o início da pandemia até agora "não perderam emprego", como o setor de informação e
comunicação, atividades de consultoria, científicas e técnicas.

Quanto aos salários, o observatório indica que as remunerações brutas totais têm registado "uma ligeira
melhoria" pelo menos desde 2017, data a partir da qual o INE começou a publicar estas estatísticas.

Porém, "os seus valores atualizados (com o índice de preços no consumidor a preços de junho de 2021,
estimado pelo INE) mostram uma relativa estabilidade, observando-se uma muito ténue subida ao longo
do período, sem ganhos reais significativos", realça o observatório.

Esta "ténue tendência ascendente" nos valores nominais das remunerações foi interrompida no 1.º
trimestre de 2020, na sequência do fecho da economia para combater a pandemia e no 1.º trimestre de
2021 em consequência de nova vaga da pandemia, até que se fizessem sentir os efeitos da vacinação
generalizada da população.
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"Em todo o caso, os níveis remuneratórios médios mantêm-se prolongadamente baixos", pode ler-se no
documento.

As atividades com mais baixos níveis de remuneração, que representam mais de metade dos postos de
trabalho, revelam uma maior dificuldade em recuperar os níveis de emprego anteriores à pandemia.

"É certo que parte desta dificuldade tem que ver com a menor capacidade de realizar trabalho
remotamente, sendo, assim, forçados à paragem ou limitação de atividade", conclui o observatório.
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Aeroportos 66% abaixo de 2019 mas melhores do que no ano
passado
Em nove meses, contabilizaram-se 15,8 milhões de passageiros. Setembro duplicou em
relação a 2020

8/35



9/35



EXPRESSO

20/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 85612

EasyJet reforça lugares em rotas entre Portugal e cinco países
europeus
A companhia aérea de baixo custo vai aumentar o número de lugares disponíveis para
voar entre Portugal e a Alemanha, França, Suíça, Reino Unido e Luxemburgo

A EasyJet vai reforçar a capacidade das ligações entre os aeroportos portugueses e cidades da
Alemanha, França, Suíça, Reino Unido e Luxemburgo. Na época do Natal e no primeiro trimestre do ano
que vem, a companhia aérea vai acrescentar mais de 31 mil lugares.

A rota Basileia-Porto será reforçada com mais de 4 mil lugares nas viagens realizadas entre 14 de
dezembro e 9 de janeiro. A ligação entre Basileia e Lisboa apresentará também um acréscimo de mais
de mil lugares - entre 18 de dezembro e 8 janeiro – assim como a conexão entre a cidade suíça e Faro -
entre os dias 17 de dezembro e 7 de janeiro.

O reforço é feito tendo em consideração que “com o aproximar de várias épocas festivas, muitos são os
portugueses que vivem no estrangeiro e que pretendem regressar a Portugal para visitar familiares e
amigos”.

Já entre janeiro e março de 2022 - e não só a pensar nas festividades -, a companhia aérea apresenta
um acréscimo de lugares nos trajetos que conectam o Funchal a Berlim, e também que ligam o Funchal
a Londres-Gatwick. Além disso, existem reforçam-se rotas do Porto para Nantes, Luxemburgo e
Zurique.
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Número de passageiros nos aeroportos duplica para 3,6 milhões
em setembro - Mundo Português
Os aeroportos portugueses registaram um movimento de 3,6 milhões de passageiros em
setembro, mais 95,8% face a igual mês do ano passado.

Os aeroportos portugueses registaram um movimento de 3,6 milhões de passageiros em setembro,
mais 95,8% face a igual mês do ano passado, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No que respeita ao movimento de carga e correio, este totalizou 16,8 mil toneladas no mês de
setembro, o que representou uma subida de 35% em termos homólogos.

No entanto, o movimento de passageiros diminuiu 39,3% e o movimento de carga e correio caiu 5,2%
em setembro deste ano, quando comparando idêntico mês de 2019, segundo o INE.

Nos primeiros nove meses deste ano, observou-se um aumento de 3,6% no movimento de passageiros
nos aeroportos nacionais face ao igual período do ano anterior, contra uma queda de 67,3% no período
homólogo em 2020 e um aumento de 6,9% no mesmo período de 2019.

O INE refere ainda que comparando com o mesmo período de 2019 a queda foi de 66,1%.

Até setembro, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, seguindo-se, com um volume
de passageiros significativo, mas mais reduzido, o Reino Unido e a Alemanha.

Em termos de passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais no mês de setembro, o INE revela
que 76,9% corresponderam a tráfego internacional (76,0% no período homólogo), sendo na sua
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maioria são provenientes dos aeroportos do continente europeu (67,6%).

Quanto aos passageiros embarcados, 77,4% corresponderam a tráfego internacional (78,7% no período
homólogo), tendo como principal destino aeroportos localizados no continente europeu (70%).

No mês de setembro, por seu turno, aterraram nos aeroportos nacionais 15,8 mil aeronaves em voos
comerciais, transportando 3,6 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos),
sendo que foram movimentadas 16,8 mil toneladas de carga e correio, o que corresponde a aumentos
homólogos de 46,4%, 95,8% e 35%, pela mesma ordem.

No caso de se comparar com setembro de 2019, registou-se uma queda de 27,0% no número de
aeronaves aterradas, um recuo de 39,3% nos passageiros movimentados e uma quebra de 5,2% no
movimento de carga e correio (-25,0%, -39,9% e -5,2% em agosto de 2021 face ao mesmo mês de
2019, respetivamente).

Nos primeiros nove meses deste ano, o aeroporto de Lisboa movimentou 44,9% do total de
passageiros (7,1 milhões), o que correspondeu a uma queda homóloga de 8,8%.

No sentido inverso, o aeroporto de Faro registou até setembro um aumento de 14,5% no movimento
de passageiros (2,1 milhões), apesar do valor se encontrar ainda distante do observado no mesmo
período em 2019 (7,4 milhões de passageiros e uma queda de 71,8%), assinala o INE.
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Check-ins efetuados, trabalhos dobrados
O NÚMERO DE PESSOAS A VIAJAR NOS AEROPORT OS MUNDIAIS EST E ANO VAI
AUMENT AR EM RELAÇÃO A 2020, MAS AINDA FICARÁ LONGE DOS NÍVEIS PRÉ-
PANDEMIA. A RECUPERAÇÃO ESTÁ EM MARCHA
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Portugal é o sétimo país do mundo com melhor proficiência em
inglês
Porto é, pelo terceiro ano consecutivo, a cidade portuguesa onde melhor se fala inglês,
seguindo-se Coimbra (2º) e Lisboa (3º). No sul da Europa, os portugueses continuam a
serem dos que falam mais bem inglês, deixando significativamente para trás Grécia (19º
lugar), França (30º), Espanha (33º) e It

Portugal é o sétimo país do mundo com melhor proficiência em inglês, segundo o ranking “EF English
Proficiency Index” de 2021, que analisou dados de 2,2 milhões não nativos de inglês em 112 países e
regiões do globo. O país, cujo nível não se alterou em relação a 2020, surge atrás da Bélgica (6ª
posição), da Noruega (5ª), de Singapura (4ª), da Dinamarca (3ª), da Áustria (2ª) e dos Países Baixos,
que voltam a liderar a tabela deste ano.

Depois de, em 2019, Portugal ter entrado pela primeira vez no grupo de países com “elevada
proficiência” em inglês, os 625 pontos arrecadados por Portugal acabaram por cifrar-se como o melhor
registo de sempre no ranking elaborado pela empresa de educação internacional.

Em termos de cidades, o Porto é, pelo terceiro ano consecutivo, a cidade portuguesa onde melhor se
fala inglês, seguindo-se Coimbra (2º) e Lisboa (3º), segundo o índice que tem por base os resultados do
teste EF SET (EF Standard English).

Há inclusive diferenças de género e idade. Em Portugal, os homens conseguiram obter melhor
classificação dos que as mulheres, apesar de o sexo feminino ter tido um nível “muito elevado” de inglês
(621 pontos) – superior à média dos homens de todo o mundo (508 pontos). E os jovens portugueses
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entre os 21 e os 25 anos de idade continuam a ser os que têm as melhores notas nesta avaliação.

No sul da Europa, Portugal continua a ser dos países onde melhor se fala inglês, deixando
significativamente para trás nações como a Grécia (19º lugar), a França (30º), a Espanha (33º) e a Itália
(35º). A empresa deu ainda conta de que, pela  primeira vez, a Escandinávia deixou de dominar as
primeiras posições deste estudo global. Por outro lado, no fim da tabela, estão a República Democrática
do Congo (110º lugar), o Sudão do Sul (111º) e o Iémen (112º).

“Apesar do declínio nas viagens, o inglês continua a facilitar a comunicação e a cooperação
transfronteiriças, além de possibilitar novos modos de trabalho. O EF EPI deste ano está mais abrangente
do que nunca, fornecendo informações valiosas para os governos avaliarem suas políticas de
aprendizagem de línguas e destacar áreas estratégicas a serem aprimoradas”, afirma Kate Bell, autora
do índice.

Quanto às profissões, os níveis são: consultoria (moderado), tecnologias da informação (moderado),
engenharia (moderado), bens de consumo (moderado), alimentar (baixo), logística (baixo), hotelaria
(baixo), aviação (baixo), retalho (baixo), construção (baixo), farmacêutica (baixo), telecomunicações
(baixo), automóvel (baixo), energia (baixo), banca e finanças (baixo), produtos eletrónicos (baixo),
química (baixo), indústria (muito Baixo), seguros (muito baixo) e educação (muito baixo).

EF English Proficiency Index 2021

17/35



JORNAL DE NEGÓCIOS

22/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAFAELA BURD RELVAS

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Franceses já valem mais de um quinto das receitas turísticas
Entre janeiro e setembro, Portugal arrecadou receitas turísticas próximas de 7 mil
milhões de euros, um valor que ainda é menos de metade do que se verificava antes da
pandemia. Os britânicos já representam apenas o terceiro maior mercado
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Portugal conta com 120 projetos de alojamentos turísticos em
construção
Atualmente, existem cerca de 120 projetos em construção por cá, com uma capacidade
total prevista de 14.521 quartos. Portugal é o quarto país europeu com mais projetos de
alojamento turístico em desenvolvimento.

Em Portugal, há 120 projetos em construção, com uma capacidade total prevista de 14.521 quartos,
segundo informa o mais recente relatório de tendências de construção de hotéis na Europa da Lodging
Econometrics (LE), a que o Notícias ao Minuto teve acesso. De acordo com os mesmos dados, a
construção de hotéis da Europa fechou o 3.º trimestre a totalizar 1.814 projetos, o equivalente a
295.719 quartos, e permaneceu em grande parte inalterado ao longo do ano.

Atualmente, existem cerca de 870 projetos, representando 144.463 quartos. Ainda assim, este valor
traduz uma queda de 6% em projetos e 5% por quartos, face ao período homologo. Nos próximos 12
meses, estão previstos iniciar a construção de mais 444 projetos, ou seja, 71.655 quartos. Menos 7%
em projetos e 5% por quartos, lê-se no relatório.

Quanto aos projetos em fase de planeamento atingiram níveis máximos no 3.º trimestre, situando-se
em 500 projetos/79.601 quartos, um aumento de 15% e 22%, respetivamente.

De acordo com o mesmo relatório, os principais países da construção de projetos de alojamento
turísticos da Europa são o Reino Unido com 335 projetos/52.086 quartos, a Alemanha com 271
projetos/48.883 quartos, França com 156 projetos/18.680 quartos, Portugal com 120 projetos/14.521
quartos, e Polónia com 86 projetos/12.628 quartos.

Quanto às cidades europeias, as que se destacam são Londres com 86 projetos/15.480 quartos,
Dusseldorf com 53 projetos/10.368 quartos, e Paris com 38 projetos/6.238 quartos. Seguido por
Lisboa com 35 projetos/4.120 quartos e Istambul com um máximo de 31 projetos, representando
6.419 quartos.
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De realçar que as redes hoteleiras com mais unidades em construção são a Accor, em primeiro lugar da
tabela, seguida do grupo Marriott, do Hilton e do InterContinental Hotels Group (IHG). Estas quatro
empresas representam 46% do pipeline total de construção de hotéis na Europa, faz sobressair o
relatório.

Durante o terceiro trimestre de 2021, a Europa abriu mais 122 hotéis, ou seja, 18.431 quartos,
elevando assim o número total de novos hotéis abertos para 339 hotéis, representando 49.880 quartos.
O documento indica que os especialistas do LE preveem mais 116 projetos com 15.334 quartos para
abrir durante o quarto trimestre e estima que 460 novos hotéis abram a contabilidade de 70.014
quartos em 2022 e 492 novos hotéis /76.145 quartos a abrir em 2023.
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Eleições na AHETA: Helder Martins pede inscrição de última hora
Em carta dirigida a Elidérico Viegas, o ex-presidente da RT A pediu uma reunião da
direção em funções de gestão para decidir sobre a sua adesão à AHET A, a realizar na
próxima terça-feira, dia 23 do mês em curso

O anunciado candidato à presidência da AHETA, Helder Martins, não está inscrito na associação, tendo só
agora solicitado a sua inscrição liderada pelo atual presidente demissionário e seu concorrente às
proximas eleiçoes de 7 de janeiro, apurou o Postal do Algarve.

Em carta dirigida a Elidérico Viegas, o ex-presidente da RTA pediu uma reunião da direção em funções de
gestão para decidir sobre a sua adesão à AHETA, a realizar na próxima terça-feira, dia 23 do mês em
curso.

Um elemento da associação consultada pelo POSTAL duvida da competência estatutária da atual direção
demissionária e do seu presidente para decidir sobre assuntos desta natureza em cima de um ato
eleitoral.

“Se assim fosse e a não haver mecanismos de blindagem nos regulamentos eleitorais e nos estatutos da
AHETA para evitar casos de inscritos de última hora, seria permitir uma eventual viciação das eleições,
abrindo as portas a soluções pouco democráticas”, sublinhou.

Contactado pelo nosso jornal, o presidente em exercício, Elidérico Viegas, recusou-se a tecer quaisquer
considerações sobre o assunto.
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O Algarve é a região do país com maior incidência da COVID-19
O Algarve é a região do país com maior incidência da COVID-19

O Algarve é a região do país com maior incidência da COVID-19
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No Algarve só 27% dos idosos têm a 3.ª dose da vacina contra a
covid-19. É a pior região
Reunião do Infarmed mostrou consenso de que é preciso acelerar a vacinação e
conseguir adesão de 99% dos maiores de 65 anos antes do Natal para evitar ultrapassar
ocupação crítica das unidades de cuidados intensivos. Falta dar um milhão de doses para
atingir esse objetivo.

Reforçar medidas gerais de proteção e acelerar a vacinação. Na reunião do Infarmed não se ouviu falar
de confinamentos nem do regresso a medidas muito mais restritivas. Saiu o consenso de que as vacinas
têm mostrado eficácia contra doença grave e também no controlo da incidência de covid-19 sem as
restrições do ano passado - desde maio já terão evitado 2 mil a 3 mil mortes, sugerem duas estimativas
apresentadas -, mas a proteção  diminui com o tempo, em particular nos mais idosos, que têm  maior
risco de complicações. E, se o reforço não for feito rapidamente na população mais velha, as projeções
indicam que o Serviço Nacional de Saúde não vai conseguir responder a todos os doentes no inverno.

Numa simulação apresentada pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), a projeção
é que, se a dose de reforço não acelerar e se não houver uma adesão massiva dos maiores de 65 anos
elegíveis para a vacinação, na casa dos 99%, e antes do Natal, em janeiro e fevereiro o mais provável é
as unidades de cuidados intensivos voltarem a registar um nível de ocupação que obrigue à abertura de
mais alas, desviando recursos de outros serviços e voltando a comprometer a resposta na área
cirúrgica.

Os cenários apresentados por Baltazar Nunes, no INSA, apontam o período mais crítico para janeiro e
fevereiro, coincidindo com o pico de infeções respiratórias, projetando que, no cenário de
desvanecimento mais rápido da proteção conferida pelas vacinas acima dos 65 anos, que tem estado a
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verificar-se, se a adesão ao reforço se ficar por 60% ou mesmo 80%, será ultrapassado o patamar de 
255 camas de UCI definidos pelos médicos intensivistas como a linha vermelha para  evitar impacto na
resposta do Serviço Nacional de Saúde a outros doentes.

No último inverno, chegou a haver 900 doentes com covid-19 em UCI, o que com outros doentes
críticos obrigou a esticar a capacidade dos cuidados intensivos para 1300 doentes, mais do dobro da
capacidade normal, mas tal implicou a suspensão de cirurgias programadas durante largas semanas e
desvio de profissionais de vários serviços.

Este ano, pelo menos do lado da covid-19, não se prevê uma pressão dessa ordem - sem reforço da
vacinação, a projeção é que seriam necessárias 600 camas de UCI para a covid-19 - mas, se a adesão
ao reforço da vacinação ficar pelos 60%, a projeção do INSA é que seja precisas 400 camas de UCI só
para responder a doentes críticos com covid-19 e, se rondar os 80%, a ocupação de UCI rondará os
300 doentes com covid-19 no pico das infeções apontado para o início de fevereiro. Apenas no cenário
em que é conseguida uma adesão na casa dos 99% ao reforço da vacinação nos maiores de 65 não se
antevê rutura da capacidade de UCI sem ser preciso passar ao plano de alargamento.

No Algarve só 27% fizeram reforço

No ponto de situação sobre a vacinação, feito pelo coronel Penha Gonçalves, que rendeu Gouveia e Melo
na coordenação deste processo em articulação com a DGS, ficou patente que ainda se está longe de
atingir o patamar apresentado por Baltazar Nunes, que não foi apresentado como cenário A, apontando-
se para uma adesão de 80%.

A cobertura da vacina da gripe está mais adiantada que o reforço da covid-19, com 73% do idosos com
mais de 80 anos já vacinados contra a gripe, 42%na faixa etária dos 70 e 79 anos e 20% acima dos 65
anos. Falta vacinar 730 mil pessoas contra a gripe para atingir a cobertura dos últimos anos acima dos
65 anos (75%).

No caso do terceira dose da vacina da covid-19, que está a ser dada a pessoas com mais de 65 anos
que fizeram a vacina há mais de seis meses, estão vacinados apenas 63% dos idosos com mais de 80
anos elegíveis, 24% dos idosos entre os 70 e 79 anos e 8% dos maiores de 65 anos elegíveis (o
agendamento para maiores de 65 anos só arrancou esta semana).

Por regiões, o Algarve, que é neste momento a zona do país com maior transmissão e incidência e onde
estão a ser mais afetadas pessoas mais velhas, revelou a DGS na reunião, é a região do país com menor
adesão ao reforço da terceira dose, com apenas 27% dos elegíveis vacinados. Os melhores indicadores
surgem no Alentejo (44%). Mas, a pouco mais de um mês do Natal, está-se a metade do objetivo, com
632 mil doses de reforço administradas nas últimas semanas.

Penha Gonçalves apresentou dois cenários: num, em que se aponta para uma adesão de 80% à
terceira, é preciso dar ainda 642 mil doses de vacina, 22 mil por dia, dentro das capacidades, disse. Para
chegar aos 100% de adesão, será preciso dar ainda mais de um milhão de doses, o que vai implicar um
ritmo de mais de 35 mil doses por dia e que as pessoas aderiam. Sobre isso, Margarida Gaspar de Matos
apontou algumas falhas na comunicação. «Devíamos ter chamado atualização vacinal e não reforço, dá
ideia que nos enganámos na dose», exemplificou.

Certificados mais teste

Na reunião, a pneumologista Raquel Duarte, que apresentou um plano para novas medidas, pôs também
a tónica no reforço da vacinação, a par do reforço de medidas gerais de proteção, arejamento de
espaços interiores, teletrabalho e desfasamento de horários quando possível, reforço de testagem nos
aeroportos e uso de máscara na via pública em zonas de maiores aglomerações. Já o uso de
certificados no acesso a eventos e que poderá ser estendido por exemplo a bares e discotecas deve ser
complementado com um teste feito nas 48 horas anteriores.

A equipa defende medidas mais rigorosas em especial nos lares, como o uso de certificado digital de
visitas e testagem regular de funcionários, bem como uma ventilação adequada nos transportes. Já
antes de convívios, o apelo é que seja promovida uma cultura de uso de auto-teste. O epidemiologista
Henrique Barros foi mais longe e defendeu que nesta fase devem ser desaconselhados convívios com
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mais de 50 pessoas. E, logo que a Agência Europeia do Medicamento o clarifique, vacinar crianças, o
grupo etário onde as infeções mais estão a aumentar. Da análise da situação epidemiológica, isso fica
claro: a maioria dos surtos estão a ser sinalizados em escolas. Já o reforço da vacinação que começou
pelos maiores de 80 parece já estar a controlar a subida de casos nesta faixa etária. No Algarve, os
peritos acreditam que nova sub-linhagem da variante delta AY4.2, associada a uma subida mais rápida de
infeções no Reino Unido, já está com transmissão comunitária, o que é mais um sinal de alerta. Pela
histórico da pandemia, o que começa numas regiões estende-se rapidamente a outras.

O Governo reúne com os partidos na próxima terça-feira e anuncia medidas após o Conselho de
Ministros de quinta-feira.
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E esta nova vaga vê-se sobretudo em que idades? Os que mais
se infetam são crianças até aos nove anos
E esta nova vaga vê-se sobretudo em que idades? Os que mais se infetam são crianças
até aos nove anos

E esta nova vaga vê-se sobretudo em que idades? Os que mais se infetam são crianças até aos nove
anos
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ALBUFEIRA CELEBRA O DIA INTERNACIONAL DAS CIDADES
EDUCADORAS
O Município de Albufeira assinala o Dia Internacional das C idades Educadoras com um
programa diversificado de atividades, a decorrer de 27 de novembro a 24 de dezembro,
com destaque para a Exposição «Albufeira: passado e presente, pertença de todos».

A mostra, a inaugurar no primeiro dia do programa e que vai passar por todas as freguesias do concelho,
pretende retratar a construção da identidade coletiva de Albufeira e a essência acolhedora de uma terra,
onde todos encontram um lugar para ficar. O programa inclui a leitura do Manifesto das Cidadades
Educadoras 2020/21, entrega da Carta Educativa a representantes de várias associações culturais do
concelho, expressões musicais provenientes de várias partes do mundo e um conjunto de oficinas que
visam completar a visita à exposição com vivências artísticas e de enriquecimento cultural.   

 

No próximo dia 30 de novembro comemora-se o Dia Internacional das Cidades Educadoras, este ano
sob o lema “Cidade Educadora não Deixa Ninguém para trás”.

Membro da Rede Territorial das Cidades Educadoras desde 2007, o Município de Albufeira organizou um
programa diversificado de atividades, a decorrer de 27 de novembro a 24 de dezembro, que tem por
objetivo destacar o compromisso da autarquia com a problemática da Educação, nomeadamente no que
respeita à sua preocupação com as questões que se prendem com a identidade e a inclusão cultural de
todas as pessoas que vivem no concelho.

No dia 27 de novembro, o programa tem início às 15h00, na Sala de Extensão do Arquivo Histórico de
Albufeira, com a leitura do Manifesto das Cidades Educadoras e a entrega da Carta Educativa aos
representantes de várias associações culturais do concelho. A música e a dança de diferentes partes do
mundo também estão representadas e têm como principais protagonistas um Coro de Gospel, Dança e
Capoeira (Associação de Capoeiragem do Sul – Muzenza Algarve) e um Coro Ucraniano. O programa
conta, ainda, com a participação de Rui Carvalho, presidente do júri da Maratona Fotográfica “Imagens
entre Culturas”, que falará sobre a importância da fotografia como registo histórico. Segue-se a entrega
dos prémios da Maratona Fotográfica pela Cônsul Geral da Guiné Bissau em Portugal, Josefia Kosta.

O programa do dia 27 termina com a inauguração da Exposição de Rua “Albufeira: passado e presente,
pertença de todos”, na Esplanada Dr. Frutuoso da Silva. Trata-se de uma mostra fotográfica que
pretende retratar a construção da identidade coletiva de Albufeira, desde a vila piscatória de outrora à
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chegada dos primeiros turistas, passando pela atualidade, onde o cosmopolitismo e a vivência
multicultural das ruas espelha a essência acolhedora de um concelho, onde todos encontram um lugar
para ficar. 

Com vista a dar a conhecer a Exposição a toda a população do concelho, a mesma terá uma versão
itinerante que passará por todas as freguesias, de acordo com a seguinte calendarização:

29 a 3 de dezembro – antigo edifício da Junta de Freguesia de Olhos de Água

6 a 10 de dezembro – edifício da Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne

13 a 17 de dezembro – edifício da Junta de Freguesia de Ferreiras

20 a 24 de dezembro – Mercado Municipal da Guia

Entre 29 de novembro até ao dia 3 de dezembro, das 9h30 – 12h30, estão previstas várias atividades
na sala de extensão cultural do Arquivo Histórico, nomeadamente a demonstração de Tapeçaria em Tear
Manual (Santa Casa da Misericórdia de Albufeira), a Arte de Coser Redes (Associação dos Profissionais de
Pesca), Estúdio de Fotografia Antiga (Arquivo Histórico de Albufeira), Empreita e Costura de Talegos
(artesãs da Divisão de Educação do Município de Albufeira), Encadernação Artesanal (Arquivo Histórico),
Construção de Brinquedos de Cana (artesã Ana Barradas) e Construção de Berimbau (Associação
Muzenza).

Excecionalmente as atividades no dia 1 de dezembro irão decorrer entre as 9h30-12h30/ 14h00 –
17h00.

As inscrições para participar nas atividade deverão feitas através do email: arquivo.historico@cm-
albufeira.pt

Para informações adicionais poderão contactar para os telefones: 289 599 638/ 289 598 876
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Discos. De Quarteira para o mundo
À Moda Quarteirense é uma montra de mais de 30 artistas da cidade algarvia. Com
curadoria de Dino d’Santiago, Mike Ghost e Holly, Quarteira dá palco aos seus artistas.

O sol brilha, as ondas batem levemente na praia de Quarteira, o cheiro dos pastéis e do pão das
diferentes pastelarias enche o calçadão marginal, bem como a cerveja, os tremoços, e as sardinhas. É
verão, mesmo que seja inverno. Mas Quarteira não é só turismo, praia e ingleses, e os ‘locais’ querem
mostrar o seu talento e daquilo que são feitos. É assim que nasce o disco À Moda Quarteirense.

“Sou a paz entre Quarteira e Loulé, sou tão fresco quanto o peixe do cota Zé; Sou o puto que escuta
‘sai daqui mas é’, sou a toalha onde o pescador seca seu pé”. Assim canta Dino D’Santiago em Cavalo
Preto, o terceiro tema do disco em questão, lançado no fim do passado mês de outubro. Mais de 30
músicos juntam-se, em 16 temas diferentes (batizados com nomes de ruas da cidade), para dar a
conhecer Quarteira, os seus recantos, e os seus talentos, e para servir de plataforma de lançamento
para as suas jovens promessas. “Os mais conceituados artistas dão a mão aos ainda não conhecidos do
grande público, e Quarteira torna-se num exemplo para a importância da cultura no empoderamento
social, cultural e económico”, lê-se na descrição deste disco, que tem direção artística de Dino
D’Santiago, Mike Ghost e Holly.

Entre os mais de 30 artistas presentes no disco, há um fio condutor: Quarteira. Todos são oriundos
deste sítio, ou pelo menos têm fortes ligações a ela. Virgul, Yuri da Cunha, Sacik Brow, Biex, Baby
Creezy, Alicia Rosa, Lady N, Subtil, Perigo Público e Fragas são alguns dos protagonistas.

De Quarteira para o mundo O disco nasceu pelas mãos do movimento “Sou Quarteira”, que por sua vez
foi fundado pela Associação Beyond. Seguindo o objetivo global deste movimento, o longa-duração
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pretende promover a cidade, as suas gentes, e oferecer um espaço público e social aos quarteirenses
para contar as suas histórias, e para poderem mostrar o seu talento, independentemente da sua
condição sócio-económica.

É que Quarteira está envolta num contexto particular. Paredes-meias com as luxuosas e brilhantes
Vilamoura e Vale do Lobo, ao viajar pela estrada que bordeia a cidade e que liga estes dois destinos
turísticos, o panorama muda, as histórias são outras, e a beleza está noutros detalhes. No ‘cota Zé’ de
que fala Dino D’Santiago, ou no pastel da Beira Mar, pastelaria mítica, frente a frente com o Atlântico.
São estas as histórias que a Associação Beyond quer contar, em parceria com a Câmara Municipal de
Loulé, em À Moda Quarteirense. O álbum, repare-se, é o mais recente capítulo de um livro de histórias
assinadas pelo “Sou Quarteira”, entre elas o já popular Festival homónimo, a exposição e livro “Heróis”,
o documentário #Sou365Dias, e o Mural “À Moda Quarteirense”, que batizou o longa-duração.

Assim, a Beyond tem feito uma verdadeira cruzada por valorizar a cidade algarvia, bem como as suas
gentes, tipicamente associadas a setores como a pesca e, de uma forma muito geral, o trabalho no Mar.
Resumindo: Quarteira não é só turistas no verão, e o “Sou Quarteira” faz questão de realçar isso aos
olhos do resto do país.

Sonhos “Este projeto é muito mais do que um disco, é acima de tudo um trabalho que reflete a busca
intensiva da sonoridade desta urbe, que para além de homenagear os talentos locais, tem ainda como
objetivo dar novos palcos, infraestruturas e ferramentas para que as futuras gerações possam dar
continuidade aos seus sonhos.” Palavras de Naomi Guerreiro, orgulhosa fundadora do movimento “Sou
Quarteira” e membro da Associação Beyond. O álbum foi editado a 29 de outubro, e teve uma
apresentação especial na cidade que homenageia. No parque Gago Coutinho, praticamente todos os
intervenientes deste trabalho estiveram presentes para regalar os habitantes com a sua música. Um
estilo de “ensaio aberto” e “experiência única e totalmente diferente do disco”, antevia Sacik Brow, um
dos artistas incluídos no mesmo, antes do concerto. “As canções que o compõem estarão no seu
formato mais cru, não existirá máquinas, será tudo orgânico. Será uma viagem de celebração de nós
para nós. Com a mensagem bem clara de que estamos aqui ‘despidos’ de preconceitos para partilhar o
nosso orgulho em forma de canção, um manifesto.”

De Quarteira para o mundo Quarteira era, nos anos 90, um dos melhores sítios para crescer,
especialmente se se gosta de música. A afirmação é de Miguel Correia, melhor conhecido como Mike
Ghost, nascido e criado na cidade algarvia. “Havia funaná, mas logo ao lado também tinhas umas festas
com punk, outras com rock, outras com Hip Hop... era assim, e toda a gente se dava bem”, explica um
dos diretores criativos e ‘masterminds’ deste projeto, ao i. Amigo de Dino D’Santiago desde os tempos
da escola, a dupla começou a magicar o disco através da ideia simples de querer colocar Quarteira no
mapa, e de dar palco aos vários artistas locais. Foi um estilo de resposta ao amor e ao orgulho que Dino
D’Santiago, nas suas viagens, sentia, vindo do público conterrâneo. Afinal de contas, fosse qual fosse o
canto do mundo onde estivesse a cantar, o artista luso-cabo-verdiano encontrou em várias ocasiões
quarteirenses que faziam questão de gritar, orgulhosamente, o nome da cidade.

Esplanada mágica Conforme Ghost, acompanhado por Naomi Guerreiro, foi revelando ao i, o disco
começou inicialmente com cerca de 15 artistas, bem longe dos 30 que formaram o projeto final. As
reuniões faziam-se nas esplanadas dos cafés de Quarteira, onde se juntavam Dino, Mike Ghost, e outros
artistas da cidade, e era impossível fugir ao olho curioso dos conterrâneos, especialmente àqueles que
tinham alguma ligação à música. Resultado? “As pessoas vinham ter connosco e nós percebíamos que
nos tínhamos esquecido de o juntar ao projeto... e depois essa pessoa estava ligada a outra, e não fazia
sentido juntar um sem o outro... então foi crescendo assim.” Desta forma, o projeto foi,
verdadeiramente, algo feito nos interstícios desta localidade algarvia, pelas suas próprias gentes, onde o
principal era “pôr o disco a soar a Quarteira”. Uma missão que se fez, até, “bastante rápido”, fruto do
interesse e do envolvimento dos diferentes artistas, e da coordenação de Dino, Mike e Holly. Isto para
não falar do facto de “quase toda a gente em Quarteira ter, pelo menos uma vez na vida, passado por
um estúdio de gravação”. A cidade transborda criatividade, o que facilitou a estes coordenadores a
escolha dos artistas. Aliás, segundo os mesmos contam, as dificuldades passaram não por escolher
quem o integraria, mas sim por quem ficaria de fora, tal era a quantidade de propostas.

Calão perigoso “Nas férias, e mais no verão, Quarteira está à pinha, mas existe 365 dias por ano. Por
isso começámos este projeto, porque percebemos que há muitos criativos, músicos, artistas que não
têm tanta plataforma como poderiam ter se estivessem em Lisboa, ou no Porto.” Assim explicam estes
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intervenientes a origem do projeto, que é uma carta de amor a esta cidade, escrita na sua linguagem
própria.  O calão e as referências a cafés, restaurantes, velhas lojas e a eventos que só os quarteirenses
conhecem, são o cocktail que faz este disco, e que ameaça tornar-se numa variante Molotov. Afinal de
contas, corre-se o risco comum a todos os trabalhos artísticos sobre locais específicos: alguém que não
seja desta cidade, pode acabar por não perceber metade daquilo de que se está a falar. Naomi Guerreiro,
no entanto, afasta essa hipótese, invocando a multiculturalidade de Quarteira, e a dedicação com que os
artistas falam sobre ela. “Mais do que tudo, o que liga o disco é a história e as músicas, e é por aí que
realmente vale.”

Caminho desbravado Os coordenadores deste projeto ainda não falam em segundos volumes, ou em
novas ideias, preferindo focar-se, neste momento, no lançamento deste longa-duração e na edição de
2022 do Festival Sou Quarteira. No ar fica, no entanto, a sugestão a outras cidades do país. Naomi
Guerreiro e Mike Ghost deixam o seu voto para que as diferentes comunidades procurem dar palcos aos
seus conterrâneos, criando plataformas de lançamento para os talentos locais, tal como À Moda
Quarteirense fez pelos habitantes desta cidade.
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Seia que ter centro de análise de dados e turismo
O Presidente da Câmara Municipal de Seia, Luciano Ribeiro, desafiou a Escola Superior de
T urismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda para criar um Centro de Análise de
dados em T urismo. O  apelo foi lançado pelo autarca durante o 5º Simpósio Internacional
de T urismo e Hotelaria/International Symposium of T ourism and Hospitaliy (IST H), que
hoje terminou [...]

O Presidente da Câmara Municipal de Seia, Luciano Ribeiro, desafiou a Escola Superior de Turismo e
Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda para criar um Centro de Análise de dados em Turismo.

O apelo foi lançado pelo autarca durante o 5º Simpósio Internacional de Turismo e Hotelaria/International
Symposium of Tourism and Hospitaliy (ISTH), que hoje terminou naquela escola, e que durante dois dias
debateu e refletiu sobre as dinâmicas atuais associadas ao Turismo, à Hotelaria e à Restauração e os
processos valorativos para os territórios turísticos.

O objetivo, explica o edil, é congregar, todos os instrumentos e plataformas que gerem estes dados, das
comunicações às plataformas de reservas, etc., os quais carecem de ser analisados, de forma a criar
uma ferramenta útil para a tomada de decisões por parte dos empresários, instituições e o próprio
mundo académico.

A inovação e a tecnologia são tidas como absolutamente fundamentais para a sustentabilidade do
turismo e do próprio território, de modo a criar novos produtos turísticos. “Há muito caminho para trilhar
juntos, a partir do conhecimento aqui adquirido, que deve ser aplicado no Concelho, na região e no País”,
destacou.
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O recém-eleito autarca quer ampliar a parceria com aquela instituição de ensino superior e por isso tudo
fará para afirmar a ESTH no panorama nacional e internacional, evidenciando os elevados padrões de
qualidade do seu ensino ali ministrado.

A autarquia refere, em comunicado, que o centro de análise de dados enquadra-se na visão de futuro
que a Câmara tem para o Concelho, assente na inovação e tecnologia, fatores decisivos para que as
organizações se assegurarem que os investimentos realizados em termos de melhorias em
competitividade tenham retorno garantido, mais produtividade e uma melhor gestão dos recursos.

Não basta apenas captar dados, mas saber como transformar esses dados em informações úteis para
negócios, rematou.
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