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Adiar regresso às aulas, teste e certificado na passagem de ano,
controlo nas fronteiras, teletrabalho (o que está em cima da
mesa hoje)
Não há certezas ainda, só hipóteses que o Conselho de Ministros vai dirimir hoje. Mas
entre as medidas a ponderar estarão o adiamento do regresso às aulas no 2º período
(avançada pela RT P e confirmada pelo Expresso), a exigência de testes - junto com
certificado - nas festas de ano novo, o regresso da exigência dos certificados em hotéis e
restaurantes, um reforço de controlo das fronteiras e o regresso ao teletrabalho (em
modo de recomendação). Para já, o país entrará em situação de "calamidade", para
reforçar os poderes do Governo

O Governo prepara-se para colocar o país em situação de "calamidade" para fazer face ao aumento dos
contágios de Covid-19, ficando assim com poderes reforçados para fazer face aos próximos meses -
um dado mais importante quando a Assembleia da República estará dissolvida por causa das eleições
antecipadas.

Nos últimos dias, por isso mesmo, António Costa ouviu os partidos, procurando um consenso mais
amplo em tempo de pré-campanha e de nova aceleração dos contágios. Mas não deu certezas, só
algumas pistas. As mais sólidas são, por norma, as que o seu número dois no PS deixa em São Bento
aos jornalistas.

E José Luís Carneiro foi direto ao ponto. Em São Bento, logo após ter sido recebido pelo seu líder, deixou
claras as indicações - e as interrogações.

Pista número 1: juntar ao certificado a testagem para entrada em recintos fechados. A frase do
secretário-geral adjunto rezava assim:
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"É muito importante todos termos uma consciência da nossa responsabilidade
individual, coletiva, e estarmos preparados para medidas de reforço,
nomeadamente em relação ao uso da máscara, testagem no acesso aos
recintos fechados e espaços interiores, necessidade de fazermos do
certificado de vacinação e da testagem um procedimento regular nas nossas
vidas"

A ideia de uma dupla certificação - exigir o certificado de vacinação e, ao mesmo tempo, um teste
negativo - pode aplicar-se apenas em "sítios onde haja uma aglomeração de pessoas", como
eventualmente as discotecas, segunda o que disse Rui Rio também esta quarta-feira, à saída de São
Bento. A fórmula parece excluir locais como restaurantes, mas pode aplicar-se por exemplo a todas
as festas de ano novo (uma hipótese aventada pela RTP esta noite e que pode tornar mais difíceis as
festas de passagem de ano tradicionalmente organizadas pelas câmaras municipais).

Avançando esta dupla certificação, ficará excluída à partida uma redução de lotação dos serviços,
ou dos seus horários - uma opção que o Governo reserva para um segundo momento, caso a
pandemia piore - tal como o Expresso já avançou no último sábado.

Mas é possível que regressem agora os certificados obrigatórios (e/ou testes negativos) em
restaurantes e hotéis, uma hipótese aventada pelo "Público" esta quinta-feira, ainda que sem certeza
sobre se apenas ao fim de semana, ou em todos os dias.

Quanto ao Natal, tudo indica que haverá apenas recomendação de cuidados: "Tem de haver
consciência pessoal e familiar no sentido de se protegerem e não cometerem erros como os do ano
passado", disse o líder do PSD em São Bento, secundado por quase todos os restantes líderes
partidários. 

O Governo prepara-se para colocar o país em situação de "calamidade" para fazer face ao aumento dos
contágios de Covid-19, ficando assim com poderes reforçados para fazer face aos próximos meses -
um dado mais importante quando a Assembleia da República estará dissolvida por causa das eleições
antecipadas.

Nos últimos dias, por isso mesmo, António Costa ouviu os partidos, procurando um consenso mais
amplo em tempo de pré-campanha e de nova aceleração dos contágios. Mas não deu certezas, só
algumas pistas. As mais sólidas são, por norma, as que o seu número dois no PS deixa em São Bento
aos jornalistas.

E José Luís Carneiro foi direto ao ponto. Em São Bento, logo após ter sido recebido pelo seu líder, deixou
claras as indicações - e as interrogações.

Pista número 1: juntar ao certificado a testagem para entrada em recintos fechados. A frase do
secretário-geral adjunto rezava assim:

"É muito importante todos termos uma consciência da nossa responsabilidade
individual, coletiva, e estarmos preparados para medidas de reforço,
nomeadamente em relação ao uso da máscara, testagem no acesso aos
recintos fechados e espaços interiores, necessidade de fazermos do
certificado de vacinação e da testagem um procedimento regular nas nossas
vidas"

A ideia de uma dupla certificação - exigir o certificado de vacinação e, ao mesmo tempo, um teste
negativo - pode aplicar-se apenas em "sítios onde haja uma aglomeração de pessoas", como
eventualmente as discotecas, segunda o que disse Rui Rio também esta quarta-feira, à saída de São
Bento. A fórmula parece excluir locais como restaurantes, mas pode aplicar-se por exemplo a todas
as festas de ano novo (uma hipótese aventada pela RTP esta noite e que pode tornar mais difíceis as
festas de passagem de ano tradicionalmente organizadas pelas câmaras municipais).

Avançando esta dupla certificação, ficará excluída à partida uma redução de lotação dos serviços,
ou dos seus horários - uma opção que o Governo reserva para um segundo momento, caso a
pandemia piore - tal como o Expresso já avançou no último sábado.
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Mas é possível que regressem agora os certificados obrigatórios (e/ou testes negativos) em
restaurantes e hotéis, uma hipótese aventada pelo "Público" esta quinta-feira, ainda que sem certeza
sobre se apenas ao fim de semana, ou em todos os dias.

Quanto ao Natal, tudo indica que haverá apenas recomendação de cuidados: "Tem de haver
consciência pessoal e familiar no sentido de se protegerem e não cometerem erros como os do ano
passado", disse o líder do PSD em São Bento, secundado por quase todos os restantes líderes
partidários.

CORONAVÍRUS

Governo prepara novas restrições se a 5ª
vaga não abrandar
Leia também 

Pista número dois: maior controlo de fronteiras. Ou, na versão socialista, "estarmos preparados
para a necessidade do reforço das entradas e das saídas do país, portanto, do controlo das fronteiras",
referiu no final da reunião. A justificação dada foi o facto de Portugal ser "um país aberto ao mundo",
exposto "aos riscos que proveem de regiões onde a vacinação ainda não alcançou níveis" como o do
país. Mas na sua base está, claro, o facto de estarmos à beira da época de Natal, quando regressam a
Portugal muitos emigrantes. A RTP dizia, esta quarta-feira à noite, que uma hipótese em cima da mesa é
a de reforço das multas para as transportadoras aéreas que não façam a adequada
fiscalização dos voos, no que respeita aos certificados de vacinação e a um teste negativo feito nas 48
horas anteriores ao voo. Outra hipótese é a de passar a ser obrigatório, à chegada aos aeroportos,
o preenchimento de um documento eletrónico que permita localizar os passageiros, caso
apareçam casos positivos no mesmo voo (como acontece já nas regiões autónomas).

Pista número três: regresso ao teletrabalho. A líder parlamentar do PS já o tinha antecipado há uma
semana, José Luís Carneiro confirmou-o agora: "O recurso ao teletrabalho para efeitos de proteção e de
apoio familiar, caso venha a ser julgado necessário, é com certeza um dos recursos que devemos ter à
nossa mão, não colocando em causa o funcionamento essencial dos serviços e da oferta de bens
públicos essenciais". O n.º 2 do PS sublinhou que deverá ser uma "recomendação do
teletrabalho como já ocorreu em determinados períodos da pandemia", tendo que ser avaliado "os
termos, o âmbito e a intensidade" - e será isso que o Governo vai hoje decidir. Mas quanto a isso há
outra hipótese em cima da mesa: o de o teletrabalho poder ser obrigatório depois das festas, por
um período de algumas semanas, para evitar uma onda de contágios como a do ano passado, diz o
"Negócios".

Mas, na mesma linha, há mais hipóteses na mesa de trabalho do Governo. Uma delas foi avançada
ontem pela RTP: a de o Governo adiar por uma semana o regresso às aulas no segundo período -
semana que seria compensada depois, no final do ano letivo. O objetivo, segundo a estação pública,
seria dar uns dias após o período de festas, para que as crianças passassem o tempo de incubação do
vírus, para reduzir o perigo de um alastramento pós-férias. A informação de que esta hipótese vai
ser equacionada esta quinta-feira foi confirmada pelo Expresso - e recolhe alguns apoios dentro
do Conselho de Ministros.

Quanto ao uso de máscaras, parece já certo que ela será pelo menos recomendada - se não
obrigatória - pelo menos em locais "com maior aglomeração de pessoas", expressão também
usada por Rui Rio à saída do encontro com António Costa, ou mesmo em todos os espaços públicos
fechados.
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Turismo. Europa pode ter 900 mil empregos em risco
Responsáveis do turismo europeu dizem ainda que podem ser “arrancados” das regiões
cerca de 35 mil milhões.
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Novas restrições no turismo podem eliminar 900 mil empregos e
tirar 35 mil milhões de euros à economia europeia
Vários representantes do setor turístico avisam que o Velho Continente pode perder 35
mil milhões de euros este ano, caso surjam novas regras que limitem as viagens, pelo que
defendem que estas sejam evitadas

A AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal alerta que, de acordo com
várias associações do turismo a nível europeu, 900 mil postos de trabalho dos setores das viagens e do
turismo podem estar em risco na Europa, caso venham aí novas regras que restrinjam as viagens.

O aviso vem de entidades como o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na sigla em inglês), a
Hotrec ( representante europeia das associações nacionais de hotéis, restaurantes, cafés e similares) e a
Comissão Europeia de Viagens (ETC, novamente na sigla inglesa), que representam o setor privado mas
também as entidades nacionais do turismo no continente europeu.

De acordo com as mesmas estimativas, a Europa pode perder 35 mil milhões de euros este ano como
consequência do eventual surgimento de novas regras que limitem as viagens.

"O setor não consegue suportar respostas nacionais inconsistentes e em mudança constantes”, alegam
estas entidades, em comunicado conjunto. No entender das mesmas, os estados membros da União
Europeia devem alinhar numa resposta comum à situação pandémica, de forma a evitar impor limites à
liberdade de movimentos.

Um dos argumentos avançados é o de que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças
reconheceu que as restrições às viagens não tiveram um impacto considerável na redução da
transmissão do vírus, assim como nas hospitalizações e nas mortes registadas.
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Depois do turismo, Bruxelas receia agora pela indústria
automóvel portuguesa
Comissão Europeia avalia o pós-ajustamento da troika. Diz que Portugal deve escapar a
um novo confinamento pesado porque vacinou muito.

Depois do turismo, setor que continua a lutar pela recuperação completa na sequência da devastação
provocada pela pandemia, Bruxelas receia agora e cada vez mais pela retoma da indústria automóvel
portuguesa, refere um novo estudo com a chancela da Comissão Europeia (CE), publicado ontem no
âmbito do novo ciclo de avaliações do chamado semestre europeu.

No relatório de vigilância ao pós-ajustamento económico e financeiro da troika, os economistas que
seguem o País (os europeus farão este acompanhamento até que grande maioria da dívida do resgate
esteja paga pois Portugal ainda deva à Comissão e à zona euro cerca de 50 mil milhões de euros),
alertam que "é provável que o crescimento de Portugal seja mais moderado na segunda metade de
2021".

Os serviços da CE tomam nota de "um maior alívio de restrições no terceiro trimestre do ano, o que
apoiou a recuperação no setor dos serviços", mas observam que "ao mesmo tempo, as vendas a
retalho abrandaram e a produção industrial até diminuiu nos meses de verão devido aos
estrangulamentos nos fornecimentos globais de componentes e matérias primas, atingindo em particular
a indústria automóvel".

"No setor do turismo, embora as dormidas dos residentes tenham recuperado fortemente em julho e
agosto e excedido mesmo os níveis pré-pandémicos, as visitas de turistas estrangeiros evoluíram a um
ritmo muito mais fraco e permaneceram muito abaixo dos níveis da pré-pandemia", acrescenta a nova
avaliação.

Mas é na indústria automóvel que a equipa de analistas da CE se detém. Se o turismo é problemático, a
produção de carros e componentes pode ser mais ainda, sobretudo porque se trata de um setor
(cluster) de alta intensidade tecnológica, de alto valor acrescentado, um dos setores que mais exporta e
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um criador de emprego de grande magnitude.

Para a CE, "o crescimento do emprego em Portugal deverá ser moderado à medida que as medidas de
apoio públicas vão expirando". "O mercado de trabalho beneficiou de forma significativa com os
esquemas de lay-off durante a pandemia, bem como de dois regimes adicionais para a normalização da
atividade e a retoma progressiva", e isto já numa fase de "abrandamento gradual das restrições do
confinamento".

"Como a maioria destes esquemas ficaram em vigor até ao final de setembro de 2021, alguns dos
empregadores puderam manter o nível de emprego, mesmo após a eliminação gradual do apoio
público."

Auto-crise?

"Isto aplica-se particularmente ao setor do turismo, mas também aos fabricantes de automóveis". A CE
repara que ambos os setores estão sob stress, mas os industriais do automóvel, em especial, estão a
"pedir ao governo que alargue as medidas de apoio na sequência da crise da escassez global de
semicondutores, que pode levar a uma nova vaga de lay-offs na indústria automóvel", avisam os
peritos.

"Esperamos que a recuperação económica global mantenha uma dinâmica favorável também no
mercado de trabalho, embora a um ritmo bastante lento", rematam. Por isso, "a atualização de
competências e as necessidades de requalificação dos trabalhadores continuarão a ser essenciais para
facilitar a mobilidade da mão-de-obra entre setores."

Em todo o caso, a economia portuguesa, não sendo das mais fortes da Europa, parece estar, para já
num caminho menos acidentado do que outras em termos de retoma. Tudo por causa da alta taxa de
vacinação, uma das mais elevadas do mundo, aliás.

"De uma maneira geral, a situação económica de Portugal melhorou por comparação com a situação na
altura da missão anterior e as perspetivas de crescimento para 2021 parecem mais favoráveis."

Embora o turismo estrangeiro e os estrangulamentos que complicam a produção de veículos automóveis
persistam, "outros setores da economia têm superado as nossas expectativas".

A CE destaca o facto de "a maioria dos indicadores do mercado de trabalho terem já atingido os níveis
pré-pandemia" e congratula-se com o facto de "a criação de emprego em alguns setores industriais e na
construção, bem como em alguns serviços que não passam pelo contacto físico entre pessoas [podem
ser feitos remotamente e em teletrabalho], terem mais do que compensado a destruição de empregos
no turismo".

Assim, segundo as previsões de outono da Comissão, "o produto interno bruto (PIB) deverá aumentar
4,5% em 2021 e 5,3% em 2022. Os riscos que pendem sobre o crescimento ainda estão inclinados
para o lado negativo, mas parecem mais equilibrados do que antes, graças à elevada taxa de vacinação
em Portugal, que deverá reduzir o risco de imposição de novas restrições pandémicas", elogia Bruxelas.

Bruxelas quer ver o novo OE2022 o mais rápido possível

Em todo o caso, há problemas. Nas contas públicas, a Comissão coibiu-se (desta vez apenas) de fazer
uma avaliação muito aprofundada e prospetiva, com recomendações novas, porque Portugal foi o único
país que não entregou o seu esboço de Orçamento do Estado de 2022 (porque este chumbou logo na
votação no Parlamento).

Em todo o caso, a CE já se pôs em posição. A 15 de novembro passado, enviou logo uma carta às
"autoridades portuguesas" a pedir que estas "apresentem oportunamente e logo que possível um
Projeto de Orçamento do Estado para 2022" e que o façam rapidamente: "pelo menos um mês antes
de a nova Proposta de Lei do Orçamento vir a ser aprovada" pelo novo Parlamento que sair das eleições
de 30 de janeiro de 2022.

Na dimensão privada da economia portuguesa, a CE avaliou os desequilíbrios macroeconómicos dos
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países, se eles são graves ou muito graves. Para Bruxelas, vão ser necessárias "apreciações
aprofundadas em doze Estados-Membros, designadamente, Croácia, Chipre, França, Alemanha, Grécia,
Irlanda, Itália, Holanda, Portugal, Roménia, Espanha e Suécia".

No anterior ciclo do semestre europeu, estes países já apareciam no radar. "Croácia, França, Alemanha,
Irlanda, Holanda, Portugal, Roménia, Espanha e Suécia apresentavam desequilíbrios enquanto Chipre,
Grécia e Itália tinham desequilíbrios excessivos."

Alguns dos maiores problemas de Portugal são estruturais e conhecidos. A dívida privada é enorme e
excessiva, uma das maiores da Europa em percentagem do PIB, o malparado preocupa, a produtividade
das empresas é magra, algumas fileiras de competitividade externa são frágeis. Em suma, a economia
privada continua a pecar por ter um fraco potencial.
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João Fernandes, Presidente da Região do Turismo do Algarve
revela que a maior preocupação é com as medidas que possam
vir da União Europeia
João Fernandes, Presidente da Região do T urismo do Algarve revela que a maior
preocupação é com as medidas que possam vir da União Europeia

João Fernandes, Presidente da Região do Turismo do Algarve revela que a maior preocupação é com as
medidas que possam vir da União Europeia
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INE confirma que portugueses salvaram o verão
O mercado interno contribuiu com 3,6 milhões de dormidas entre julho e setembro de
2021 na região, o que corresponde a um aumento de 30% face ao mesmo período de
2019, que foi o melhor ano de sempre para o turismo em Portugal. Os dados são do
Instituto Nacional de Estatística (INE).
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Oito meses depois, o desemprego voltou a subir no Algarve (mas
pouco)
No final de Outubro, havia menos desempregados inscritos nos Centros de Emprego do
que no final de Julho

O desemprego registado em Outubro, no Algarve, subiu 6,1% em relação a Setembro, mas
teve uma descida de 28,1% relativamente ao mesmo mês de 2020, segundo os dados
relativos ao décimo mês do ano divulgados, esta segunda-feira, pelo Instituto do Emprego e da
Formação Profissional (IEFP).

De acordo com estes números, o Algarve tinha, no final de Outubro, 17.331 desempregados inscritos
nos serviços do IEFP, mais 999 do que no final de Setembro, mas um valor inferior, por exemplo, àquele
que se registava em Julho (17.932), em pleno Verão.

Desde Março que o desemprego não subia na região. Este ano, contrariando a “tradição” e, em parte, a
sazonalidade da economia algarvia, em Setembro, houve uma descida do número de pessoas à procura
de emprego no Algarve.

Já em Outubro, apesar do aumento do número de inscritos, este foi bastante atenuado por uma espécie
de prolongamento do Verão, com muitas unidades hoteleiras a registar taxas de ocupação acima do que
é habitual para a altura do ano e aviões cheios de passageiros a chegar ao Aeroporto de Faro.

Para este bom desempenho económico, muito contribuiu o golfe, que está com números acima dos de
2019, o mercado britânico que voltou “em força” à região durante o Half Term, um período de férias
escolares do Reino Unido.

O facto de o Algarve ter sido palco de dois grandes eventos internacionais, o MotoGP e o Portugal
Masters em golfe, no início de Novembro, também terá sido um dos motivos que levou a evitar alguns
despedimentos, principalmente no setor da hotelaria.

Comparando com a última década, só os últimos quatros anos imediatamente antes da pandemia
(2016, 2017, 2018 e 2019) apresentaram um número inferior de desempregados inscritos em Outubro.

Outro indicador curioso em relação aos dados conhecidos hoje tem a ver com as ofertas de emprego
que, mesmo em “época baixa”, aumentaram em relação 10,9% (+99) em relação a Setembro e
276,4% (+716) em relação a Outubro do ano passado.

Ainda assim, só o Algarve (+6,1%) e o Alentejo (+2,4%) contrariaram a tendência nacional de descida
do número de desempregados em Outubro, uma vez que o Norte (-2,1%), Centro (-2,3) e Lisboa e
Vale do Tejo (-3,3%) tiveram diminuições.

Em Portugal Continental, a variação foi de -1,9%.

Notícia
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Trabalhadores da Portway avançam com greve nos aeroportos
antes do Natal e fim de ano
Sindicato emitiu três avisos prévios de greve, sendo que o primeiro, pelos "abusos na
adaptabilidade", prevê uma paralisação "de uma hora à entrada, duas horas à saída com
início a 9 de dezembro (inclusive) e até 31 de dezembro (inclusive)"

O Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos Manutenção e Aviação (STAMA) avançou com três pré-
avisos de greve na Portway para vários dias em dezembro, incluindo uma paralisação "total" nos dias
22, 23, 29 e 30, segundo um comunicado.

A decisão foi tomada depois de uma reunião que se realizou, esta quarta-feira, entre a estrutura sindical
e a empresa de handling (assistência em terra), na DGERT (Direção-Geral do Emprego e das Relações de
Trabalho), sobre o cumprimento do Acordo de Empresa (AE) na Portway.

"Consultados os associados e ouvidas as várias vozes de quem tenta fazer o melhor na empresa, ao
STAMA não resta outra alternativa que não a de partir para ações industriais ou greves. Aos passageiros
que possam ler a presente comunicação, lamentamos o caminho a que a Portway força os
trabalhadores a seguirem", indicou a estrutura sindical.

Assim, o sindicato emitiu três avisos prévios de greve, sendo que o primeiro, pelos "abusos na
adaptabilidade", prevê uma paralisação "de uma hora à entrada, duas horas à saída com início a 9 de
dezembro (inclusive) e até 31 de dezembro (inclusive)".

O segundo aviso prende-se com "as inconformidades no pagamento de trabalho extraordinário", e prevê
"uma greve a todo o trabalho extraordinário, incluindo-se neste o trabalho em dias feriado, inicia-se a 9
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de dezembro, por período indeterminado, ou até que a situação seja sanada".

Por fim, em protesto contra o que chama "atropelos à avaliação de desempenho" o STAMA decidiu
avançar com uma "greve total nos dias 22 e 23 de dezembro e 29 e 30 de dezembro".

"As ações do STAMA não visam o protagonismo bacoco a que muitas vezes assistimos, visa sim
municiar os trabalhadores de ferramentas para reivindicarem o que é ético, justo e honesto", garantiu o
sindicato.

O STAMA explicou ainda que "os problemas iniciam-se em 2015 quando ao abrigo de um despedimento
coletivo, a Portway obriga os sindicatos à assinatura do AE de 2016" que diz ter prevenido "uma
quantidade considerável de perdas de postos de trabalho".

"A particularidade do AE de 2016 centrava-se na ata final", salientou o STAMA, assegurando que este
documento "garantia uma quantidade considerável de condições de caráter financeiro, que após o
período de 'suspensão' de algumas cláusulas, repunha, passado o tempo de carência".

"Ora acordado, mas não cumprido, pois quando o tempo para aplicar a referida ata final chegou",
indicou, "a Portway tratou de denunciar o AE de 2016, encetando negociações com quem se prestou a
tal papel para a assinatura do AE de 2020 (que pelos vistos também não cumpre)".

"Chegados a este ponto de rutura, hoje [quarta-feira] o STAMA esteve reunido na DGERT para Mediação
de Conflitos com a Portway", referiu a estrutura sindical, salientando que "não era de esperar grandes
milagres de uma empresa que é extremamente profissional a atropelar o que assina, que anuncia
prémios com pompa e circunstância" mas que "os seus trabalhadores, nos simulacros de 'avaliação de
desempenho' não passam da marca da mediocridade (porque assim não evoluem na carreira)",
denunciou.
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DINHEIRO VIVO

24/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

IEFP é o maior beneficiário dos fundos europeus em Portugal
com 1700 milhões
Entre os beneficiários com maiores financiamentos estão ainda a Direção-Geral do Ensino
Superior, a IP-Infraestruturas de Portugal, a Instituição Financeira de Desenvolvimento,
a Fundação para a C iência e T ecnologia, o Fundo Regional do Emprego, a Secretaria
Regional de Equipamentos e Infraestruturas e a Secretaria-Geral da Educação e Ciência.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) é o beneficiário do Portugal 2020 com maior
financiamento, somando 1700 milhões de euros para 384 projetos, numa lista que também inclui
empresas e universidades.

Segundo dados do portal Mais Transparência, entre os projetos realizados pelo IEFP, com apoio do
Portugal 2020, incluem-se estágios da Iniciativa Emprego Jovem, com 71,9 milhões de euros, seguidos
pela Iniciativa Emprego Jovem (47,6 milhões de euros), estágios para jovens (47,5 milhões de euros) e
apoios à contratação para adultos (45,9 milhões de euros).

Entre os beneficiários com maiores financiamentos estão ainda a Direção-Geral do Ensino Superior (660
milhões de euros), a IP-Infraestruturas de Portugal (599 milhões de euros), a Instituição Financeira de
Desenvolvimento (355 milhões de euros), a Fundação para a Ciência e Tecnologia (332 milhões de
euros), o Fundo Regional do Emprego (210 milhões de euros), a Secretaria Regional de Equipamentos e
Infraestruturas (189 milhões de euros) e a Secretaria-Geral da Educação e Ciência (189 milhões de
euros).

Segue-se a Universidade do Minho (171 milhões de euros), Metro do Porto (137 milhões de euros),
Universidade de Aveiro (137 milhões de euros), Universidade do Porto (131 milhões de euros),
Universidade de Coimbra (114 milhões de euros), Portos dos Açores (107 milhões de euros), Agência
para o Desenvolvimento e Coesão (104 milhões de euros) e o Metropolitano de Lisboa (103 milhões de
euros).

Abaixo dos 100 milhões de euros de financiamento destacam-se a Agência Portuguesa do Ambiente
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(94,1 milhões de euros), a estrutura de missão do IFRRU 2020 -- Instrumento Financeiro para a
Reabilitação e Revitalização Urbanas Administração Central (86,9 milhões de euros), Instituto de
Emprego da Madeira (78 milhões de euros) e a AGDA -- Águas Públicas do Alentejo (70,5 milhões de
euros).

A lista inclui ainda, entre outros, a Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações (69,2 milhões
de euros), Bosch Car Multimédia Portugal (66,3 milhões de euros), MUSAMI -- Operações Municipais do
Ambiente (66 milhões de euros), Turismo de Portugal (55,7 milhões de euros), Município do Porto (52,2
milhões de euros), IAPMEI -- Agência para a Competitividade e Inovação (51,2 milhões de euros),
Navigator Tissue de Aveiro (42,3 milhões de euros), IPMA -- Instituto Português do Mar e da Atmosfera
(36 milhões de euros) e a AEP - Associação Empresarial de Portugal (32,9 milhões de euros).

No sentido oposto, com os financiamentos mais baixos encontram-se Armando Aresta Caro (0,9
euros), Maria Alzira Pinto Ribeiro Leitão (2,8 euros), Paulo César Cândido Maiato (12,4 euros), Maria
Margarida Pacheco da Silva Lima (24,6 euros), Maria Eduarda de Carvalho Teixeira da Luz (24,7 euros),
Bruno Roberto Sousa Silveira (31 euros), CPA -- Cooperativa de Pesca Açoriana (33,9 euros), Mirtivale
(34,7 euros), Pedro Sacadura Teixeira Cabral Duarte da Silveira (40,3 euros), José Laurindo Sousa Brasil
(41,6 euros) e José Machado Gonçalves (45,8 euros).

O portal inclui ainda listadas algumas empresas e entidades que apresentaram projetos, mas não
receberam qualquer financiamento, nomeadamente, a Bravirop, Biblioteca Nacional, ANCPA - Associação
Nacional dos Criadores de Porco Alentejano, Capitólio, Associação Regional dos Municípios do Vale do
Távora, Centro Sócio-Cultural do Vimioso, ARDAL -- Associação Regional de Desenvolvimento do Alto
Lima, WRC -- Web para a Região Centro, Wemob e a Freguesia de Carregosa.

Também sem qualquer financiamento estão a Freguesia de Marco, AMARTES -- Associação de
Desenvolvimento Artístico, Cultural e Desportivo, Hotel Rosa Mística, Águas do Alto Alentejo, Maria Lúcia
de Carvalho, José António Campos Lopes, Carlos Miguel Gorgulho Barriguinha, M3agro e a EPADRV --
Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos.

Já no que se refere ao número de projetos, a Universidade do Porto aparece a liderar com 664, como,
por exemplo, a Safe Cities (4,2 milhões de euros), a Cidadesust (3,5 milhões de euros) e Health4all (2,8
milhões de euros).

Com o maior número de projetos seguem-se a Universidade de Aveiro (620), Universidade do Minho
(589), Universidade de Coimbra (482), IEFP (384), Universidade Nova de Lisboa (217), Instituto de
Engenharia de Sistemas e Computadores (215), Universidade de Évora (214), Instituto Politécnico de
Leiria (210), Instituto Superior Técnico (182), Universidade de Trás os Montes de Alto Douro (175),
Universidade do Algarve (163), Universidade da Beira Interior (141) e Universidade Católica Portuguesa
(135).

Com apenas um projeto aparecem a Central da Borracha, A Electrica, Caves da Montanha, A Industrial
Farense, A. Nogueira da Costa, A. Ventura Rego, Abranfinas, Abrigada e as adegas cooperativas de
Almeirim, Amarante, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Mesão Frio, Moncorvo. Monção, São
Mamede da Ventosa, Sabrosa e Vale da Teja, entre outros.

Por região, o Norte soma 10.600 milhões de euros de investimentos aprovados, seguido pelo Centro
(7.500 milhões de euros), Alentejo (3.200 milhões de euros) Área Metropolitana de Lisboa (1.800
milhões de euros), Açores (1.800 milhões de euros), Madeira (929 milhões de euros) e Algarve (616
milhões de euros).

Com uma dotação global de cerca de 26.000 milhões de euros, o programa Portugal 2020 (PT 2020)
consiste num acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, "no qual se estabelecem os
princípios e as prioridades de programação para a política de desenvolvimento económico, social e
territorial de Portugal, entre 2014 e 2020".

Os primeiros concursos do programa PT 2020 foram abertos em 2015.

15/28



EXECUTIVE DIGEST

25/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 3530

REACH: -1

Turismo de Portugal financia com 6 milhões formação
descentralizada no setor
O T urismo de Portugal vai financiar com seis milhões de euros, ao longo de seis anos, o
programa Formação + Próxima, para formação descentralizada no setor a cerca de 75
mil pessoas, segundo o preside

O Turismo de Portugal vai financiar com seis milhões de euros, ao longo de seis anos, o programa
Formação + Próxima, para formação descentralizada no setor a cerca de 75 mil pessoas, segundo o
presidente da entidade.

Em declarações à Lusa, Luís Araújo explicou que o Turismo de Portugal tem “12 escolas espalhadas por
todo o território”, mas a instituição tem “sentido ao longo destes anos que há muita necessidade de
formação, não só inicial, mas também contínua, e principalmente formação para executivos em todo o
território”.

“Além disso o que nos tem sido pedido é para darmos formação em turismo a outras entidades,
nomeadamente municípios e CCDR [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional], ou seja,
entidades que não são 100% turismo, mas que precisam de ter formação” salientou.

Por isso, o Turismo de Portugal apresenta esta tarde, em Amarante, com a participação da secretária de
Estado do Turismo, “um programa de formação próxima, porque está mais no terreno, que cobre estas
áreas”, para colaboradores do setor e outros, referiu Luís Araújo.

Este programa “funcionará em parceria estreita com os municípios para que tenha uma componente
digital mas também do território”, explicou Luís Araújo, indicando que passa por multiplicar as escolas do
Turismo de Portugal, “não com instalações próprias”, mas aproveitando outros espaços existentes, para
“dar esta formação muito mais direcionada as necessidades daquela região específica”.

“A ideia é fazer parcerias com os municípios e, numa primeira fase, estamos a falar à volta de 36
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municípios”, explicou, destacando que a “formação vai ser dada até a funcionários dos municípios para
captar investimento, desenvolvimento do território e produto” entre outras áreas.

Luís Araújo acredita que este programa pode ajudar na resolução do problema de mão-de-obra no
setor, mas avisou que é só uma componente entre várias. “Há uma parte demográfica, não temos
pessoas”, salientou, chamando ainda a atenção para a “atratividade” do turismo, que deve ser
promovida com “salários, benefícios, planos de carreira”, indicou.

O programa deverá começar no início de 2022.
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JORNAL DO ALGARVE

24/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: -1

Algarve tem 27 hotéis à venda, menos quatro que em 2020
O número de hotéis à venda em Portugal aumentou 1% no último ano, para um total de
166 em novembro, concluiu um estudo do idealista, divulgado esta terça-feira. O  Algarve
tem, neste momento, 27 unidades hoteleiras à venda no mercado nacional.

O número de hotéis à venda em Portugal aumentou 1% no último ano, para um total de 166 em
novembro, concluiu um estudo do idealista, divulgado esta terça-feira. O Algarve tem, neste momento,
27 unidades hoteleiras à venda no mercado nacional.

Segundo os dados do portal imobiliário, no dia 15 de novembro deste ano estavam 166 hotéis à venda
no mercado nacional, mais 1% do que no ano anterior, apesar da pandemia da Covid-19.

Àquela data, existiam 44 hotéis à venda na região Centro (-8 do que no ano anterior), 40 no Norte
(+1), 27 no Algarve (-4), 21 em Lisboa (+9), 21 no Alentejo (+4), nove na Madeira (-1) e quatro nos
Açores (+1).

Notícia
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EXPRESSO
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FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Covid-19. O que se passa no Algarve? Será do calor, do MotoGP,
do golfe, dos ajuntamentos? Ninguém sabe ao certo, mas fica
um conselho
Região tem a maior taxa de incidência de covid-19 do País com 387 casos por 100 mil
habitantes. Centro hospitalar começa a sentir pressão nas Urgências, onde cerca de 1000
pessoas estão a chegar todos os dias: “T emos de ter consciência que ainda estamos no
início do período de outono/inverno”

No mais recente relatório do Infarmed, disse-se que o Algarve era a região com maior incidência do país:
387 casos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes, muito à frente da segunda, a zona centro, onde
havia 295.

Além disso, no Algarve a faixa etária onde se regista maior número de novos casos é a dos 30 aos 39
anos, seguindo-se a dos 50 aos 69, enquanto no resto de Portugal é entre os mais novos que o número
de infeções mais tem subido.

E também para o Infarmed, além dos surtos em escolas e universidades, que são comuns em todo o
País, no Algarve tem-se verificado um elevado nível de transmissão em festas e convívios familiares. A
isto junta-se a presença da subvariante AY4.2, já em transmissão comunitária na região.

Jorge Botelho ouviu o Infarmed e reconhece os valores da incidência mas... “Não tenho uma explicação”,
diz o coordenador do combate à Covid-19 no Algarve, incapaz de apontar uma razão para a região ser a
que apresenta maior incidência da doença em Portugal. “É possível que o calor que se fez sentir até
muito tarde [início de novembro].”
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Em novembro (4 a 7) decorreu o Portugal Golf Masters 2021 e também no mesmo fim de semana
disputou-se o Grande Prémio MotoGP, em Portimão. “Houve mais visitantes ao Algarve tenha
contribuído para a situação atual, mas não tenho estudos que me permitam afirmar isso com certeza”.

Jorge Botelho garante que a presença da nova subvariante “não tem sido uma questão abordada” nas
reuniões regulares para análise da situação no Algarve, mas admite “o maior número de ajuntamentos e
festas”, em virtude da presença de mais pessoas na região.

No entanto, destaca também que “qualquer visitante que acuse positivo, é contabilizado no Algarve,
mesmo que cá não resida”, o que aumenta o número de casos sem aumentar o número de habitantes.

Contactada pelo Expresso, fonte oficial do Comando de Faro da GNR garantiu não ter registo de
quaisquer problemas relacionados com festas ou convívios. Até porque, “neste momento, não existem
restrições legais a que as pessoas se juntem”.

Monchique, com 703 casos por 100 mil habitantes, e Loulé, com 699, e Portimão, com 662, eram, até
ao início desta terça-feira, os municípios algarvios com maior incidência.

Contudo, nesta 5ª vaga da pandemia, os casos “têm-se espalhado quase uniformemente por todo o
Algarve, com um natural maior número nos concelhos litorais e centrais”, adianta ainda Jorge Botelho.

Apesar deste aumento de pessoas infetadas, para já, a capacidade de resposta do Centro Hospitalar
Universitário do Algarve (CHUA) – que administra os hospitais de Faro e Portimão - não está em risco.

Atualmente há 72 pessoas internadas com Covid-19, 11 delas em cuidados intensivos. Um número
muito abaixo dos mais de 300 internados que havia no final de janeiro. Mas as unidades começam a
sentir alguma pressão.

“Estamos a receber perto de 1000 pessoas por dia nas Urgências, seja por suspeitas de Covid, seja por
outras doenças. Destas, cerca de um quarto são crianças”, adianta, ao Expresso, Paulo Neves, da
administração do CHUA.

“Na maior parte dos casos, não é necessário internamento, mas esta afluência acaba por saturar os
serviços, aumentando os tempos de espera. E temos de ter consciência que ainda estamos no início do
período de outono/inverno”, alerta.

Destacando precisamente o relativamente reduzido número de internamentos apesar da elevada
incidência de casos de Covid-19 no Algarve, Jorge Botelho defende que “é necessário continuar com o
processo de vacinação da 3ª dose” e pede “uma maior sensibilização das pessoas para as regras de
segurança, como o uso de máscara, a distância social e o uso de gel para as mãos”. De resto, acredita
não ser necessário adotar medidas especiais para a região.

Refira-se que esta terça-feira o Algarve atingiu os 500 mortos por Covid, desde o início da pandemia,
num total de 46 910 casos identificados até agora.
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JORNAL I

25/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • ZOOM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 14000

ZOOM // VOLTA A INCERTEZA
Aumento de casos de covid-19 já começou a fazer estragos nos setores do comércio e
serviços. Comerciantes e consumidores estão preocupados. Futuro é incerto.
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JORNAL DO ALGARVE

24/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Fundos europeus financiam 25 milhões para aldeias inteligentes
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve:
CCDR e Municípios do Algarve propõem-se mobilizar 25 milhões de euros de fundos
europeus do Portugal 2030 para garantir a cobertura digital no interior da região e
dinamizar uma rede de aldeias inteligentes
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MARKETEER

24/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 154

PROGRAMA • AP HOTELS &

RESORTS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 4800

REACH: 13500

Passar as festas no Algarve
A época mais festiva do ano está a chegar e o melhor é começar já a fazer planos. A AP
Hotels & Resorts tem as portas abertas no Algarve para garantir que fecha o ano com
chave de ouro
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TERRA RUIVA

24/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: -1

15ª Semana Gastronómica da Freguesia de Messines
De 26 de novembro e 8 de dezembro, irá decorrer, na freguesia de São Bartolomeu de
Messines, a 15 ª Semana Gastronómica, organizada pela Junta de Freguesia de São
Bartolomeu de Messines, com a adesão de dez restaurantes. A já famosa “cozinha da
serra”, os doces tradicionais e os vinhos da região estarão em destaque …

De 26 de novembro e 8 de dezembro, irá decorrer, na freguesia de São Bartolomeu de Messines, a 15 ª
Semana Gastronómica, organizada pela Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, com a
adesão de dez restaurantes.

A já famosa “cozinha da serra”, os doces tradicionais e os vinhos da região estarão em destaque nestes
dias nos restaurantes que participam: Café Largo da Pontinha, Churrasqueira Fatinha, Café Académico,
Tasca da Ana, Pizzaria Dora, Casa de Pasto Odília, Tasca da Zabel, O Caixeiro, O Petisco, Tapas 13.

“Com esta iniciativa, pretendemos recuperar e divulgar os sabores da região, promovendo a cozinha
algarvia e o saber fazer das gentes desta terra, bem como promover os nossos vinhos, a doçaria, os
frutos secos, o medronho e todos os nossos produtos regionais” afirma Carla Benedito, presidente da
Junta de Freguesia.

A sessão de abertura ao público será feita no dia 26 de novembro, às 19 horas, na Casa do Povo de
Messines. Os participantes terão a oportunidade de experimentar alguns dos pratos que constam nas
ementas dos restaurantes aderentes, e haverá animação musical.

Os bilhetes para a sessão de abertura estarão à venda no local e na Junta de Freguesia.

A Semana Gastronómica conta com o apoio da Câmara Municipal de Silves, Turismo do Algarve,
produtores de Vinhos Aderentes e empresas e associações locais.
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