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Patrões do Turismo pescam alunos na escola de hotelaria do
Algarve
O gabinete da Escola de Hotelaria e T urismo do Algarve que gere as carreiras dos alunos
recebe de hotéis e restaurantes cerca de 10 a 15 ofertas semanais de emprego. Há
quem comece a trabalhar quando ainda está a tirar o curso.

Ultimamente não param de chegar à Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve os pedidos dos hotéis,
restaurantes e empreendimentos turísticos. "É verdade, há muitos pedidos", admite a coordenadora do
Talent Spot, o gabinete que gere as carreiras profissionais dos estudantes. Maria Eduarda Freitas salienta
que, com a retoma do setor, após o período mais difícil da pandemia, "há 10 a 15 pedidos semanais" por
parte dos empregadores que pretendem ter mão-de-obra qualificada. "E não vêm só da região, também
do estrangeiro", conta.

Aos estudantes não têm faltado ofertas de emprego, até quando ainda estão a estudar. Doina Moroi,
uma moldava que está em Portugal desde os 12 anos, frequenta o curso de gestão hoteleira e
alojamento e já vai começar a trabalhar na receção de um empreendimento turístico em Vilamoura.
"Estar inscrita nesta escola já é meio caminho andado", admite. "Eles ouviram que eu andava na escola
de turismo e agarraram logo a oportunidade."

Doina vai continuar a frequentar o curso e tentar conciliar com a oferta de emprego que recebeu. Outro
estudante, José Titsen, frequentou o curso de técnicas de cozinha e pastelaria. Acede frequentemente à
plataforma onde são colocadas as ofertas de emprego para os alunos e viu que há várias possibilidades
em aberto. "Talvez o Hilton, mas também gostava de ir para o estrangeiro", assume o jovem de 19
anos. Arranjar emprego na área "é fácil, esta plataforma ajuda-nos imenso pela proximidade que tem
com as empresas", diz.

Empregados de mesa, de quartos e governantas de andar são os trabalhos mais requisitados nesta
altura pelos empregadores. Os hoteleiros têm-se queixado amiúde da falta de mão de obra para o setor,
estimando que sejam necessários mais 15 mil trabalhadores. Os sindicatos, por seu lado, alegam que
não há gente disponível porque os salários são muito baixos e defendem que é preciso valorizar o
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trabalho. A professora da escola de Hotelaria e Turismo do Algarve considera que já há hotéis que o
fazem, mas outros ainda valorizam pouco quem tem formação. "Um aluno que sai daqui está preparado
para o cargo que vai ocupar e há unidades hoteleiras que não têm capacidade para pagar o que é justo",
afirma. "É preciso começar a nivelar os ordenados", conclui.
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O Algarve é uma região de contrastes de onde tiramos lições
Não é totalmente descabido podermos considerar o Algarve um mini Portugal. Por
exemplo, é uma região extremamente contrastante entre o litoral e o interior.
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Não é totalmente descabido podermos considerar o Algarve um
mini Portugal. Por exemplo, é uma região extremamente
contrastante entre o litoral e o interior.
A faixa litoral algarvia concentra muito mais pessoas, mais empresas, melhores infraestruturas e maior
qualidade de vida. Pelo contrário, o interior rural é ameaçado pela crescente desertificação, quer
demográfica quer ambiental.

A falta de oportunidades faz com que a sua população migre para o litoral algarvio ou para outras partes
do país. É exatamente o mesmo fenómeno que acontece na faixa litoral entre Lisboa e Porto e o interior
português, cada vez mais desolado, com falta de pessoas e em muitos aspetos abandonado à sua
sorte.

O aparecimento mais frequente de fenómenos extremos, resultantes das alterações climáticas, faz com
que esses problemas se evidenciem ainda mais, com o exemplo dos incêndios que cada vez mais
assolam o interior abandonado e empobrecido, onde não existem pessoas para vigiar e cuidar das áreas
rurais.

Outra comparação obvia é a dependência em demasia do sector do turismo, que no caso do Algarve é
mais agudo.

O turismo é um sector que é muito sensível a acontecimentos internacionais, pelo que o Algarve e o seu
principal motor de crescimento económico, estará sempre muito dependente do que acontece a
terceiros, muitas das vezes a milhares de quilómetros de distância, fora da compreensão e
conhecimento das pessoas que habitam o território. A pandemia é um excelente exemplo disso.

A despreocupação na área da agricultura, ambiente e recursos é outro traço comum que podemos
observar entre Algarve e o resto de Portugal.

Nos últimos anos, e apesar dos múltiplos avisos da falta de água, o planeamento agrícola no Algarve
continua praticamente a desconsiderar esse fator.

As culturas intensivas, tanto de abacates como frutos vermelhos são uma realidade em muitos
concelhos algarvios, grande parte destes originados com dinheiros públicos dos fundos europeus, ou
seja, de nós contribuintes.

A agricultura está intimamente ligada com o continuo desrespeito ambiental no Algarve, apesar de ter
territórios ricos em biodiversidade, alguns únicos no mundo tanto aquática como terrestre.

São vários os maus exemplos de desrespeito pelos ecossistemas, mas as plantações de frutos
vermelhos em pleno Parque Natural da Costa Vicentina ou dos abacateiros na Reserva Natural do Sapal
em Castro Marim e Vila Real de Santo António, são os que mais deviam escandalizar.

A situação é clara, não existe muita água no Algarve e cada vez existirá menos. As alterações climáticas
apresentam uma oportunidade única para desenvolver a economia do Algarve. Sim, leu oportunidade.

São as crises que mais oportunidades apresentam, já deveríamos saber disto. E as oportunidades nas
alterações climáticas não são aproveitadas se não houver pensamento critico e estratégico.

Ou se houver decisões absurdas, como tentar explorar petróleo junta à costa de Aljezur.

A principal ideia deverá ser aproveitar os recursos renováveis do Algarve e centrar a sua economia nisso,
criando emprego e captando investimento privado nacional e internacional.

Dessa forma poderá diversificar a sua economia e desligar-se da sua dependência face ao turismo.

O Algarve não tem muita água doce, mas tem muito sol e um grande litoral. Devemos aprender as lições
de quem teve o mesmo problema e o resolveu, e ai, podemos olhar para Israel, um país com escassos
recursos hídricos e solos agrícolas pobres.

Israel tinha uma situação bem mais extrema que o Algarve, mas que neste momento é uma potência
agrícola que exporta água doce para outros países.

Israel apostou na tecnologia de dessalinização, sendo um dos principais centros mundiais dessa
tecnologia.

Neste momento cerca de 25 por cento da água potável de Israel vem diretamente do mar. O Algarve
tem o potencial de se tornar num polo de desenvolvimento em dessalinização, atraindo empresas e
centros de investigação referentes a essa área.
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Além disso, Israel é dos principais investidores em tecnologia agrícola, desde sensores que medem a
quantidade de água dentro das árvores frutíferas, a sistemas autónomos de irrigação que utilizam
inteligência artificial de forma a decidirem a quantidade e a frequência da água que uma determinada
planta necessita.

Nada disto aconteceu sozinho, foi uma decisão estratégica política que teve inicio nos anos 1950, fruto
das dificuldades criadas não só por um clima extremo, mas também por países vizinhos que dificultavam
a própria existência de Israel.

Neste momento o Algarve (e Portugal) têm também um inimigo em comum, as alterações climáticas.
Mas não é só a tecnologia que nos vai salvar, é o planeamento. Deve haver contenção e adaptação. O
Algarve é uma região de sequeiro, sendo que deverá ser dada primazia a plantações de sequeiro,
originárias do Algarve, como as alfarrobeiras, amendoeiras ou figueiras.

Como tinha referido anteriormente, o sol é outro recurso renovável que existe em muita quantidade no
Algarve.

Apesar de começarem a existir alguns investimentos na região, como o caso do parque solar de
Alcoutim (um investimento de 300 milhões de euros), não existe uma verdadeira estratégia de captação
de investimento para este sector ou aposta na investigação.

O Algarve nunca foi conhecido pela produção energética, sendo que as mudanças que estão de
momento a ocorrer na produção energética internacional, nomeadamente uma muito maior aposta na
energia solar e eólica, são uma enorme oportunidade para o Algarve se tornar um polo nessas áreas.

Aproveitar os fundos atuais para atrair novas empresas, criar regimes fiscais mais amigos para quem
investe na região em energias renováveis, ter terrenos próprios para o desenvolvimento desses
projetos, a preços abaixo do mercado. São algumas das ideias possíveis nesse âmbito.

É óbvio que estas propostas políticas não são nada de novo, mas continua a haver muita falta de
vontade para as fazer, principalmente devido a interesses instalados há muitas décadas na região.
Interesses políticos e económicos.

Poderá haver solução também para esse problema, algo que se vem discutindo muito em Portugal nos
últimos anos, a regionalização.

Mais especificamente, os círculos uninominais. Mais do que descentralizar, os círculos uninominais
permitem aos eleitores de uma determinada região responsabilizar diretamente aos seus eleitos, que
deixam de responder apenas ao seu partido.

Quando a fonte de decisão é dispersa, é muito mais difícil para os grupos de pressão fazerem valer os
seus interesses.

Estas mudanças estratégicas podem e devem ser decididas pelos algarvios, devolvendo a decisão à
população, aplicando mais democracia à democracia. Este é ao mesmo tempo um incentivo à
participação cívica e política, numa região (que, mais uma vez, em semelhança com Portugal) tem uma
elevada taxa de abstenção em eleições.

Veremos a importância do tema da regionalização para o novo (velho?) governo em 2022.

Miguel Braz | Consultor internacional de negócios.

 

Notícia
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De Lisboa ao Algarve, um guia para que os turistas não percam
nenhuma aves nos céus
João Jara, Helder Costa e Ray T ipper escreveram um guia para que os observadores de
aves que chegam ao país não percam a oportunidade de ver as que sobrevoam Lisboa e
o território além do T ejo. Em Mértola, aposta-se neste mercado do turismo de
birdwatching, como fonte geradora de valor económico num território cada vez mais
desertificado.

António Marques tem a mão firme e experiente que sabe onde e como agarrar o irrequieto pisco-de-
peito-ruivo (Erithacus rubecula) para que este não lhe escape. “O pisco tem a mesma plumagem tanto
no macho como na fêmea”, explica-nos, enquanto o observa com atenção. A diferença, nota, só se
consegue identificar durante o período de nidificação. “As fêmeas fazem uma pelada de incubação. Tiram
as penas todas do abdómen que é para poderem chocar os ovinhos.” Observado o pisco, o anilhador
científico concluiu que este será um passeriforme nascido este ano, a julgar pelas terminações das penas
das asas. “Os juvenis têm as asas assim mais bicudas”, demonstra.

Escolhe a anilha metálica certa para encaixar na pata do animal e pega depois no pequeno alicate para a
apertar. Mas o trabalho não se fica por ali.

 

Além da anilha, distribuída pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e que
identificará a pequena ave com um número único, como se de uma matrícula ou cartão de cidadão se
tratasse, é preciso “tirar as medidas” ao pisco. “Vamos ver aqui a asinha. Ora 73 milímetros. E agora o
peso: 15,6 gramas. É um jovem nascido este ano”, diz o anilhador, que terá agora de introduzir toda a
informação numa plataforma do ICNF.

“A melhor coisa agora é libertá-lo.” E lá sai o pisco de entre as mãos para os céus da Herdade de
Alagães. 
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Estamos no concelho de Mértola, onde António Marques chegou por volta das 4h da manhã para montar
as redes e aproveitar o frenesim dos primeiros movimentos da manhã, quando as aves se mostram
mais nos céus.

Entre os espécimes que caíram das redes, feitas de fios finos para não os magoar, estão melros, tordos
irrequietos, um chapim-real (Parus major), “que deve ter nascido em Maio”, uma fêmea de melro-azul
(Monticola solitarius) — que muito surpreendeu António por não ser assim tão frequente —, felosas
(Phylloscopus collybita). 

António anilha aves todo o ano, como um “hobbie”, e está credenciado para anilhar aves desde
passeriformes — as aves mais pequeninas — até ao bufo-real (Bubo bubo), a maior das rapinas
nocturnas portuguesas.

“A importância da anilhagem é esperar que este pássaro possa ser identificado se for encontrado noutro
lugar. Tenho encontrado passarinhos vindos da Holanda, da República Checa, da Polónia, da Inglaterra”,
nota António que no ano passado apanhou um melro que anilhara há uma década e que certamente
sobreviveu a intempéries, escassez de alimento, predadores.

A surpresa estaria reservada mais para o fim da sessão de anilhagem, quando do saquinho de pano saiu
um guarda-rios (Alcedo atthis) para espanto de muitos que nunca os haviam visto ou então apenas
como um clarão azul-eléctrico nos seus voos rasantes junto a ribeiras ou lagos. 

“Tendo o bico laranja é uma fêmea, tendo o bico totalmente preto são os machos. Tendo as patinhas
castanhas são jovens, tendo as patinhas alaranjadas são adultos. Portanto temos aqui uma fêmea
adulta”, demonstra o anilhador. 

Na mão de António, o guarda-rios vai rodando a cabeça, como que mirando os curiosos que admiram o
seu azul esverdeado e laranja vibrantes. “Nesta espécie temos de ter muito cuidado quando as temos na
mão. Na parte de dentro do bico os guarda-rios têm uma espécie de serrilhas voltadas para dentro para
que quando apanhem o peixinho não o deixem fugir. Se eu tentar arrastar o dedo para fora eu inverto a
posição das serrilhas e ele vai ter mais dificuldade em alimentar-se. Devemos sempre abrir o bico”,
explica. Anilhado, lá sai o guarda-rios em flecha.

Foto

MIGUEL MANSO
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Um guia de aves além Tejo
Esta é uma pequeníssima amostra da variedade de avifauna possível de encontrar neste território que se
quer tornar um destino de referência para os turistas observadores de aves (birdwatchers) – e sem pôr
em risco as centenas de animais que por ali sobrevoam, claro está. 

Seguindo esse desejo de pôr cada vez mais o país — e o Baixo Alentejo em particular — nesse mapa dos
destinos para a observação de aves, a Câmara de Mértola financiou a elaboração de um guia que foi
além das fronteiras do seu concelho: é um roteiro que abarca as regiões de Lisboa, do Alentejo e do
Algarve com a descrição de 24 sítios de observação incluindo, claro está, a costa algarvia. Daí o seu
nome: Where To Watch Birds In Southern Portugal? (que pode ser visto aqui).

“Nós temos no Sul de Portugal uma vantagem em relação a Espanha, que é o destino mais importante
de turismo de birdwatching da Europa: temos uma grande concentração de habitats
e, consequentemente, de aves num território relativamente pequeno”, diz João Jara, que com
Ray Tipper, fotógrafo inglês de aves que vive há mais de duas décadas no Algarve, e Helder Costa, um
dos fundadores da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), à qual presidiu entre 1999 e
2006 — e que tem já vários guias de aves publicados —, a desenvolverem este livro.

Nele se explica que o sul do país tem as mais importantes zonas húmidas do país nos estuários do Tejo
e do Sado e na Ria Formosa, que regiões como Castro Verde tem características espectaculares para ser
ninho de aves estepárias e Mértola e o Vale do Guadiana para acolher aves rupícolas. Que há
importantes áreas de montado de sobreiro e de azinheira e matos mediterrânicos, que constituem
habitats ricos em biodiversidade, boas condições para observar aves marinhas na costa algarvia e aves
em migração, por exemplo em Sagres e no Cabo de São Vicente.

Do alto da Capela de Nossa Senhora de Aracelis, entre os concelhos de Mértola e Castro Verde, vemos
as abetardas (Otis tarda) no telescópio de João Jara, bem camufladas no meio da estepe árida da
região. “Numa viagem de uma hora, uma hora e meia, podemos passar de um habitat de flamingo para
um habitat de abetarda. Esta é a nossa grande mais-valia como destino”, observa o empresário. 

Este guia foi apresentado no passado dia 14 de Novembro, durante um fim-de-semana dedicado à
avifauna do Parque Natural do Vale do Guadiana – e aproveitando para celebrar os 26 anos do parque –
com actividades que incluíram passeios abertos à população para a observação de aves, anilhagem,
um workshop sobre como fazer caixas ninho para chapim-real, trepadeira-azul (Sitta europaea), mocho-
galego (Athene noctua) e poupas (Upupa epops).

A iniciativa partiu do projecto Portugal Wildscapes, que junta empresários e associações governamentais
e não-governamentais com o objectivo de promover o turismo sustentável nos municípios de Aljustrel,
Almodôvar, Castro Verde, Mértola e Ourique, contribuindo directamente com uma parte da verba
arrecadada em acções de conservação da natureza. 

Porque apesar da diversidade de aves, há desafios que se colocam no território como a agricultura
intensiva, a diminuição de campos de cultivo de cereais como trigo e aveia e a sua substituição por
prados permanentes, cujo corte por vezes coincide com o período de nidificação de algumas espécies
(como o tartaranhão-caçador), podendo a maquinaria destruir ninhos e ovos, crias ou mesmo aves
adultas. 
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Terras de aves especiais
Sendo os principais entusiastas da observação de aves oriundos de países como o Canadá, os Estados
Unidos e o Reino Unido (com um nível socioeconómico médio-alto, alto, e idades entre os 45 e os 80
anos), este é um guia todo escrito em inglês. E dirige-se especialmente aos turistas que visitam a região
e que não são guiados nem por empresas nem por guias locais. “A melhor forma de promover o destino
é o passa-a-palavra. Por isso queremos que esses turistas que não vêm guiados tenham também uma
boa experiência para poderem chegar aos seus países e recomendarem este destino”, diz João Jara. 

No guia constam ainda informações práticas com dicas de alojamentos, restaurantes, além de, claro
está, explicar as características dos principais habitats, as aves que ali podem ser encontradas e em
que altura do ano são esperadas. “Agora os milhafres-reais (Milvus milvus) vêem-se com bastante
frequência. Se vierem aqui no Verão há muito menos probabilidades de os ver”, exemplificou João Jara,
que tem desde 2008 uma empresa, a Birds & Nature Tours Portugal, dedicada a fazer este tipo de
viagens. 
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Os três autores do guia: Helder Costa, João Jara e Ray Tipper ANA HORTA, CÂMARA MUNICIPAL DE
MÉRTOLA
Essa informação é complementada com cerca de 40 mapas que indicam como chegar a cada local de
observação e 90 fotografias de Ray Tipper e Helder Costa. E há ainda uma app (com mapas offline) para
ajudar à experiência. E uma lista com “as 100 espécies mais desejadas pelos turistas de birdwatching”,
diz João Jara, para depressa fazer uma ressalva: “Isto parece quase uma heresia do ponto de vista de
conservação”.

“Nós não queremos um turismo de massas. Mas há potencial para crescer. São clientes que pagam bem
e que vão querer contribuir para a conservação [destas espécies]”, nota o empresário. Fora de
pandemias, a sua empresa chegou a guiar 200, 250 pessoas por ano, que se deslocam apenas com
esse objectivo de observar aves que não vêem nos seus países de origem, gerando um volume de
negócios na ordem dos 400 mil euros (em 2019). Mais de metade já repetiu a vinda, diz.

O município está agora a traduzir para português os capítulos referentes a Mértola e Castro Verde. O
guia está disponível no posto de turismo de Mértola gratuitamente e o objectivo do município é fazê-lo
chegar aos operadores turísticos e a feiras internacionais. 

Rosinda Pimenta, vice-presidente do município e responsável por pelouros como o turismo, apoio à
economia local e património, diz que o investimento neste guia terá também como objectivo mostrar
aos seus 6205 habitantes (menos mil do que há dez anos, segundo os Censos de 2021) que “os valores
e a biodiversidade do território, em parceria com a conservação”, podem gerar “valor económico” e
melhorar a vida das comunidades. 

Além da diversidade de aves presentes no território — onde o lince-ibérico também se move — talvez o
“charme” da vila de Mértola também encante os visitantes. “Aqui não conseguimos mostrar 130
espécies por dia como eventualmente se consegue noutros locais do mundo, mas estas aves são
especiais”, repara o empresário. “Ontem vimos grous (Grus grus), abetardas, águias-imperiais (Aquila
adalberti), águias-de-Bonelli (Aquila fasciata), abutres-pretos (Aegypius monachus). O charme da vila, a
gastronomia... tudo isso faz um pacote que as pessoas adoram.”

O PÚBLICO viajou a convite da Portugal Wildscapes
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Faro apresentou a candidatura a Capital Europeia da Cultura em
2027
Faro apresentou a candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027

Faro apresentou a candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027
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Ministro recusa confirmar perda de 12 slots em Lisboa pela TAP
“Vamos é esperar para saber qual é o número, porque eu não confirmo esse número que
saiu na Comunicação Social, de 12, não confirmo mesmo e, por isso, temos que esperar”,
declarou o ministro Pedro Nuno Santos questionado se confirmava a notícia que a T AP vai
perder 12 slots em Lisboa para ter o plano de recuperação aprovado pela Comissão
Europeia.

“Vamos é esperar para saber qual é o número, porque eu não confirmo esse número que saiu
na Comunicação Social, de 12, não confirmo mesmo e, por isso, temos que esperar”, declarou o
ministro Pedro Nuno Santos questionado se confirmava a notícia que a TAP vai perder 12 slots em Lisboa
para ter o plano de recuperação aprovado pela Comissão Europeia.

“Tem de haver uma faixa horária para o avião sair e tem de haver uma faixa horária para o avião voltar
e, por isso, nós estamos sempre a falar de pares. Desse ponto de vista não há grande diferença”,
comentou ainda o ministro, que dessa forma não descartou desde já a redução de seis slots prevista no
plano entregue pelo Governo e que ainda aguarda ‘luz verde’ de Bruxelas.

O ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, também enfatizou que a nova injeção de 150
milhões de euros na TAP está incluída no montante total de 3.200 milhões a 3.700 milhões de euros e
não se trata de “descontrolo” no apoio à companhia aérea.

“Estamos a falar de 150 milhões que estão incluídos nos 3.200 milhões de euros. Não está a acontecer
nenhum descontrolo sobre a verba que está a ser injectada na TAP”, declarou Pedro Nuno Santos antes
da cerimónia de assinatura de contrato entre a Medway, a Stadler e a Tratavagonka para a aquisição de
16 locomotivas e 113 vagões.

“Foi decidido e apresentado ao país um determinado montante para injectar na TAP, no quadro do seu
plano de reestruturação, e quando foi apresentado era entre 3,2 mil milhões e 3,7 mil milhões de euros.
Nós, em princípio, ficaremos no limiar inferior e, portanto, o valor que estamos a falar no total é sempre
este, não é mais do que este”, frisou o governante, que admitiu frustração por considerar que o Governo
é “sistematicamente” mal interpretado e mal traduzido para a opinião pública, relativamente ao que está
a ser feito na TAP.

“Parece que cada vez que sai um novo número, que é mais um adicional face ao que estava esperado
ser injectado na TAP e eu gostava que nós pudéssemos – através, nomeadamente, da Comunicação
Social - conseguir esclarecer, para não se criar a ideia de que de x em x meses há um deslizar no
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montante que está a ser injetado na TAP e que se está a injectar mais do que era esperado. Não é
verdade”, afirmou o ministro.

O ministro Pedro Nuno Santos explicou ainda que o que se passa é que as tranches vão sendo
transferidas à medida que são aprovadas pela Direção-Geral da Concorrência europeia (DG Comp), e
que uma parte dos 3.200 milhões de euros é paga através do regime de compensação Covid-19.

(Notícia Lusa)

Clique para mais notícias: TAP

Clique para mais notícias: Aviação

Clique para mais notícias: Portugal
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Desempregados inscritos nos centros de emprego recuam 12,9%
homólogos em outubro
O número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou em outubro
12,9% em termos homólogos e 2,1% face a setembro, segundo dados divulgados hoje
pelo IEFP

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou em outubro 12,9% em termos
homólogos e 2,1% face a setembro, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP).

De acordo com o IEFP, no fim de outubro estavam registados nos Serviços de Emprego do Continente e
Regiões Autónomas 351.667 desempregados, um número que representa 66,1% do total de 532.053
pedidos de emprego.

O total de desempregados registados no país ficou abaixo do verificado no mesmo mês de 2020 (-
51.887 pessoas, o equivalente a uma quebra de 12,9%) e foi também inferior ao do mês anterior (-
7.481 desempregados, uma queda de 2,1%).

“Este é o sétimo mês consecutivo de redução em cadeia do desemprego registado”, nota o IEFP.

Segundo o instituto, para a diminuição do desemprego registado face ao mês homólogo de 2020, na
variação absoluta, “contribuíram, com destaque, os grupos dos indivíduos que estão inscritos há menos
de um ano (-80.389), os indivíduos que procuram novo emprego (-52.039) e os com idade igual ou
superior a 25 anos (-41.967)”.

A nível regional, no mês de outubro de 2021, o desemprego registado, em termos homólogos, diminuiu
em todas as regiões, com destaque para o Algarve (-28,1%) e a região autónoma da Madeira (-
19,3%).

Em relação ao mês anterior, à exceção do Algarve e do Alentejo (+6,1% e +2,4%, respetivamente),
todas as restantes regiões apresentam decréscimos no desemprego.

Em termos setoriais, o desemprego desceu em todos os setores em termos homólogos, à exceção do
setor agrícola, que registou uma subida de 2,7% relativamente ao mês anterior.

14/18



No setor do alojamento, restauração e similares, registou-se uma redução de 0,7% em cadeia e de
25,6% em termos homólogos.

Considerando os grupos profissionais dos desempregados registados no continente, salientam-se os
mais representativos, por ordem decrescente: ‘Trabalhadores não qualificados’ (24,4%); ‘Trabalhadores
dos serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores’ (21,3%); ‘Pessoal administrativo’ (11,9%)
e ‘Especialistas das atividades intelectuais e científicas’ (11,7%).

Ao longo do mês de outubro de 2021, inscreveram-se nos serviços de emprego de todo o país 44.168
desempregados, um número inferior ao observado no mesmo mês de 2020 (-11.078; -20,1%) e em
relação ao mês anterior (-4.798; -9,8%).

As ofertas de emprego recebidas ao longo deste mês totalizaram 12.889 em todo o país, número
superior ao do mês homólogo de 2020 (+1.433; +12,5%) e inferior ao mês anterior (-1.526; -10,6%).

As colocações realizadas durante o mês de outubro de 2021 totalizaram 8.012 em todo o país.
Segundo o IEFP, este número é superior ao verificado em igual período de 2020 (+1.038; +14,9%) e
inferior ao mês anterior (-899; -10,1%).

PD // EA
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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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Fátima antecipa inverno duro e retoma só em abril
Ausência de peregrinos não-europeus agrava perspetivas para contrariar a sazonalidade
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