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Chegadas de turistas estrangeiros baixam 83% face à pré-
pandemia
Um estudo revela que as chegadas e estadias de turistas estrangeiros em Portugal
caíram este ano 83% e 82,1%, respectivamente, em comparação com 2019.

O Conselho Europeu de Viagens (ETC, na sigla original) divulgou um estudo que revela que as chegadas e
estadias de turistas estrangeiros em Portugal caíram este ano 83% e 82,1%, respectivamente, em
comparação com os registos de 2019. Os números ficam acima da média dos países da União Europeia,
que aponta para quebras de 71,8% nas chegadas internacionais e de 66,3% nas pernoitas.

De acordo com o Conselho Europeu de Viagens, os dados das chegadas e estadias de turistas
estrangeiros «mantêm-se relativamente baixos» nos estados-membros da União Europeia, o que se
deve «principalmente às restrições impostas pela Covid-19.»

No parâmetro das chegadas internacionais, os países que registam quebras mais acentuadas são a
República Checa (-94,2%), Espanha (-88,7%), Eslováquia (-86,6%), Letónia, Bélgica e Finlândia (todos
com quebras de 86%). De acordo com o estudo, Portugal situa-se assim num cenário intermédio,
enquanto destinos como a Croácia (-36,5%), Montenegro (-43,5%) e Luxemburgo (-44,7%) estão
entre os menos afectados pelas restrições das viagens.

Na maior parte dos países em análise, a quebra das estadias em alojamentos está sensivelmente a par
com a quebra nas chegadas internacionais, com a República Checa (-94,1%) a ser novamente o destino
mais afectado, seguida da Alemanha (-88,5%), Eslováquia (-85,8%) e Letónia (-85,7%). No outro lado
do espectro, ou seja, no quadro dos países menos afectados em termos de pernoitas de turistas
estrangeiros, estão a Grécia (-19,3%), Croácia (-24%) e Sérvia (-42,7%).
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Covid-19: Autoridades desaconselham no Algarve eventos com
aglomerados de pessoas
A Autoridade de Saúde Regional do Algarve desaconselhou a realização de eventos que
promovam a aglomeração de pessoas no distrito de Faro face à atual situação
epidemiológica nacional e regional da covid-19

A recomendação é fundamentada no risco de infeção e propagação daquela doença, provocada pelo
novo coronavírus, pelo que as autoridades desaconselham a realização “de eventos, festas e jantares
que promovam a aglomeração de pessoas, com efeitos imediatos”, lê-se num comunicado datado de
segunda-feira, assinado pela delegada de saúde regional.

No documento, publicado na página da internet da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve,
Ana Cristina Guerreiro sustenta que a “imprevisibilidade da evolução epidemiológica da covid-19 implica
uma avaliação de risco contínua e, de acordo com o nível de risco apurado, a reavaliação das medidas de
saúde pública implementadas”.

“A atual situação epidemiológica nacional e regional, relativa à pandemia por covid-19, é caracterizada
por um elevado grau de incerteza, tendo presente a dinâmica de circulação de vários vírus nos meses de
inverno e a emergência de uma nova variante de preocupação de SARS-CoV-2”, lê-se no comunicado.

De acordo com a autoridade de saúde do Algarve, o risco de transmissão de infeção por SARS-CoV-2
em eventos de cariz social com aglomeração de pessoas, de comportamentos de proximidade e de
contacto físico, “é real e não pode ser anulado, independentemente do cumprimento integral de todas as
medidas de saúde pública preconizadas”.

“Continuam a ocorrer casos/surtos relacionados com eventos sociais promotores da agregação de
pessoas, dada a circulação de pessoas infetadas, com ou sem sintomas, ainda que com um esforço de
testagem prévia”, aponta.

A autoridade de saúde do Algarve adianta que é fundamental que todos os que pretendam realizar
eventos durante a pandemia, “ainda que nos limites do enquadramento legal, ponderem o risco a que se
estão a submeter, assim como os demais participantes, tendo a responsabilidade de aplicar as medidas
de redução de risco e de cumprir as normas e recomendações da Direção-Geral da Saúde [DGS]”.

Na segunda-feira, a ARS/Norte desaconselhou também a realização de eventos, festas e jantares que
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promovam a aglomeração de pessoas, dada a imprevisibilidade da evolução epidemiológica da covid-19.

O boletim epidemiológico diário da DGS contabiliza hoje 994 pessoas internadas por infeção com o
coronavírus SARS-Cov-2, mais 30 do que no domingo, das quais 144 estão em unidades de cuidados
intensivos (mais uma).

A região Norte é aquela com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (783), seguindo-se
Lisboa e Vale do Tejo (749), o Centro (389), o Algarve (215), a Madeira (105), os Açores (19) e o
Alentejo (54).

Portugal regista hoje mais 2.314 infeções e 15 mortes associadas à covid-19: três ocorreram em Lisboa
e Vale do Tejo, o mesmo número no Centro, Alentejo e Algarve, duas no Norte e uma na Madeira.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como “preocupante” pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), foi detetada na África Austral.

Desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas
infeções em pelo menos 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

JPC // MAD
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No Algarve, são agora desaconselhados eventos, festas e
jantares
No Algarve, são agora desaconselhados eventos, festas e jantares

No Algarve, são agora desaconselhados eventos, festas e jantares
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A menos de duas semanas do Natal, as autoridades de saúde do
Norte e do Algarve desaconselham a realização de jantares festas
e outros eventos
A menos de duas semanas do Natal, as autoridades de saúde do Norte e do Algarve
desaconselham a realização de jantares festas e outros eventos

A menos de duas semanas do Natal, as autoridades de saúde do Norte e do Algarve desaconselham a
realização de jantares festas e outros eventos
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Portugal destaca-se uma vez mais na Gastronomia Mundial com
mais 5 estrelas Michelin | Ambitur
Foram ontem entregues em Valência as Estrelas Michelin 2022 de Espanha & Portugal, no
Auditorio de les Arts.

Foram ontem entregues em Valência as Estrelas Michelin 2022 de Espanha & Portugal, no Auditorio de
les Arts.

Os cinco novos restaurantes portugueses distinguidos com as estrelas Michelin são: o restaurante Vila
Foz, no Porto que é dirigido pelo Chef Arnaldo Azevedo; o Cura, restaurante do Ritz Four Seasons em
Lisboa, liderado pelo Chef Pedro Pena Bastos; o restaurante Esporão em Reguengos de Monsaraz,
Alentejo, à frente do qual está o Chef Carlos Teixeira; o restaurante A Ver Tavira, no Algarve que é
liderado pelo Chef Luís Brito; e o restaurante Al Sud (na foto), que faz parte do Clubhouse do hotel
Palmares, em Lagos, no Algarve, e que é dirigido pelo Chef Louis Anjos.

Foram igualmente atribuídas as estrelas verdes da Michelin, que distinguem os restaurantes que estão na
linha da frente da gastronomia sustentável. Pela primeira vez Portugal foi também distinguido nesta
categoria com dois restaurantes a arrecadarem estrelas verdes, nomeadamente: no Alentejo o Esporão,
e na Madeira o Il Gallo D´Oro.

Ao todo o nosso país, que não perdeu nenhuma estrela este ano, contabiliza sete restaurantes com 2
estrelas Michelin e 26 com uma estrela.
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Impacto da subida dos combustíveis nos preços já é "evidente"
Dados do INE mostram que subida dos preços dos combustíveis está a deixar mais caros
a eletricidade, gás e bens alimentares em Portugal

O impacto do encarecimento dos combustíveis no aumento dos preços é particularmente notório desde
abril, segundo o INE, e os dados de novembro da inflação evidenciam já uma subida nos preços de
diversos bens, sobretudo alimentares.

“É evidente o impacto significativo dos combustíveis, em particular desde abril”, refere o Instituto
Nacional de Estatística (INE) no destaque relativo ao Índice de Preços no Consumidor (IPC) de
novembro.

Além dos combustíveis, da eletricidade e gás e dos bens alimentares, o INE destaca ainda o aumento dos
contributos para a evolução recente do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC,
semelhante ao IPC, mas que inclui a despesa dos turistas) em Portugal das categorias dos ‘restaurantes
e hotéis’ (+0,3 pontos percentuais) e das ‘viagens aéreas’ (+0,1 pontos percentuais).

De acordo com o INE, o aumento do preço dos combustíveis e da eletricidade “tem, por norma, impacto
nos preços da generalidade dos restantes bens com o aumento dos custos de produção e de
transporte”, mas, “em parte, estes efeitos podem ser diluídos numa redução eventualmente temporária
da margem de lucro dos retalhistas”.

“Porém – salienta – em novembro já se evidenciam aumentos nos preços de um grande conjunto de
bens, em particular nos bens alimentares, cujo contributo se situa em 0,3 pontos percentuais (aumento
do contributo da classe dos ‘produtos alimentares e bebidas não alcoólicas’ em 0,2 pontos percentuais)”.

“Comparando o agregado IPC Total excluindo energia com o índice do agrupamento ‘bens de consumo’
do Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI), é evidente uma tendência de crescimento de preços
semelhante nos dois indicadores, com acelerações significativas no terceiro trimestre”, precisa.

No destaque hoje divulgado, o INE nota que o IHPC português tem subido, nos últimos meses, abaixo da
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média da zona euro, explicando que tal resulta, nomeadamente, de “especificidades relacionadas com os
produtos energéticos e o turismo”.

“Nos últimos meses, o IHPC em Portugal tem registado um comportamento ascendente, mas inferior à
média da Área do Euro. Esta diferença pode ser explicada por um conjunto de fatores que afetaram em
diferentes medidas os diversos países da Área do Euro”, refere.

Segundo explica, “parte das diferenças observadas resulta de efeitos nacionais específicos como, por
exemplo, a redução temporária da taxa de IVA na Alemanha durante o segundo semestre de 2020,
originando um aumento homólogo pronunciado em 2021 com impacto significativo no IHPC da Área do
Euro”.

No caso de Portugal, precisa, “são de salientar algumas especificidades relacionadas com os produtos
energéticos e o turismo”.

No caso dos produtos energéticos, o seu contributo para o IHPC de Portugal (1,1 pontos percentuais) é
“significativamente inferior” ao estimado para a Área do Euro (2,6 pontos percentuais), sendo também
“evidente um aumento na sua dispersão” desde o início de 2021.

“Este impacto desigual, consequência também de um ponderador muito inferior à média da Área do Euro
para estes produtos, afeta fortemente o IHPC total: no caso de Portugal, este agregado contribuiu em
novembro para cerca de 43% da variação homóloga total verificada, enquanto na Área do Euro o seu
contributo explica mais de 52% da variação total estimada”, refere.

Segundo nota o instituto estatístico, “os aumentos nos preços dos combustíveis e da eletricidade
verificados nos últimos meses têm tido impactos muito distintos entre os países da União Europeia”.

“Em relação aos combustíveis, o impacto dos aumentos do preço antes de impostos é diluído em função
do peso dos impostos em cada país. Assim, um mesmo aumento do preço de base terá menor impacto
relativo nos países com maior carga fiscal sobre os combustíveis, e vice-versa”, avança.

Em novembro, os combustíveis contribuíram em cerca de 0,9 pontos percentuais para a taxa de
variação homóloga total do IHPC em Portugal (0,8 pontos percentuais em outubro).

Quanto à eletricidade, o INE nota que “a formação de preços no mercado retalhista português é definida,
geralmente, em contratos anuais, atualizados em janeiro de cada ano, e por isso menos sensíveis a
alterações infra-anuais dos preços da energia nos mercados grossistas”.

Adicionalmente, “os preços finais da energia incluem um conjunto de custos determinados anualmente
pela ERSE, tendo por consequência um menor peso do custo da energia no preço final aplicado aos
consumidores”.

Em novembro, a eletricidade e o gás registaram um contributo de cerca de 0,1 pontos percentuais para
a taxa de variação homóloga total do IHPC em Portugal.

Para justificar o aumento do diferencial do IHPC em Portugal e na Área do Euro, o INE aponta ainda o
facto de a estrutura de ponderação do IHPC português ter “características próprias, entre as quais se
destaca um peso relativo das categorias relacionadas com o turismo superior ao dos restantes países
em 2020”.

“O impacto da pandemia covid-19 no turismo originou uma redução acentuada do ponderador da classe
dos ‘restaurantes e hotéis’ no IHPC de 2021, sobretudo nos países com maior nível de turismo, com
exceção de Espanha”, refere, acrescentando: “Nos últimos meses, tem-se verificado um aumento
significativo das taxas de variação homóloga desta classe que, fruto da redução do seu peso, contribui
em menor medida para o aumento do índice total que no passado”.
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British Airways vai ter rota de voos low-cost a partir de Gatwick
que inclui Faro
Os voos custarão a partir de 39 libras, cerca de 45 euros

A British Airways vai lançar, a partir de Março, uma rota de voos low-cost entre o Aeroporto de
Gatwick (Londres) e 35 destinos, nos quais se inclui Faro. 

Esta decisão foi anunciada esta terça-feira, 14 de Dezembro, pela companhia aérea britânica, e surge
após negociações com pilotos e tripulantes de cabine, tendo em visto os salários e as condições de
trabalho.
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Os voos custarão a partir de 39 libras, cerca de 45 euros, e também abarcam destinos como Ibiza,
Tenerife (Espanha) ou Santorini (Grécia).

No fundo, com estas rotas, a British Airways será concorrente da Easyjet que é, neste momento, a
maior transportadora aérea em Gatwick.

Segundo o jornal The Telegraph, os voos serão feitos em nome da British Airways, mas
operacionalizados por uma «entidade separada».

Já de acordo com o Guardian, as operações começarão em Março com «três Airbus», mas o objetivo é
ter 18 aeronaves «no final de Maio».

Na opinião de Sean Doyle, chefe executiva da British Airways, citada pelo Telegraph, a criação destas
rotas «significa que os clientes de Gattwick vão ter acesso a um serviço premium da companhia de
bandeira do Reino Unido a preços competitivos».
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OE2021: Ryanair contra nova taxa de dois euros a ser cobrada
aos passageiros
A Ryanair opôs-se hoje à taxa de carbono sobre os passageiros de viagens aéreas, cuja
proposta foi aprovada na quarta-feira, instando o Governo a trabalhar com as
companhias com baixas emissões, em vez de “desperdiçar” dinheiro na TAP.

A Ryanair opôs-se hoje à taxa de carbono sobre os passageiros de viagens aéreas, cuja proposta foi
aprovada na quarta-feira, instando o Governo a trabalhar com as companhias com baixas emissões, em
vez de “desperdiçar” dinheiro na TAP.

“As taxas ambientais não têm qualquer efeito na redução das emissões de CO2 [dióxido de carbono],
são regressivas e prejudicam a concorrência. A Ryanair opõe-se a qualquer taxa adicional, uma vez que
paga anualmente centenas de milhões de euros (630 milhões de euros no ano fiscal 2020) em impostos
ambientais”, vincou, em comunicado, a companhia aérea, instando o Governo a rejeitar a proposta.

Para a Ryanair a imposição de novas taxas sobre a aviação será “extremamente prejudicial para
Portugal”, classificando como “absurdo” a imposição de “mais barreiras” por parte do Governo à
recuperação do setor perante o impacto da pandemia de covid-19.

A empresa defendeu ainda que o executivo, em vez de “desperdiçar 1,2 mil milhões de euros dos
contribuintes portugueses na TAP”, deveria proteger o emprego e os consumidores, trabalhando com “as
companhias aéreas que de facto fornecem baixas emissões, tarifas baixas e conectividade para apoiar o
emprego no setor do turismo em Portugal”.

A proposta do PAN para a criação de uma taxa de carbono de dois euros a ser cobrada aos passageiros
de viagens aéreas, marítimas ou fluviais foi aprovada, na quarta-feira, no parlamento, durante a votação
na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

A medida prevê que durante o próximo ano seja introduzida uma taxa de carbono sobre o “consumidor
de viagens aéreas, marítimas e fluviais”, no valor de dois euros por passageiro, cujas receitas revertem
para o Fundo Ambiental.

O PAN propõe que estas receitas sejam aplicadas no financiamento da ferrovia “e na redução de
emissões do setor rodoviário, designadamente, na melhoria e aumento de disponibilidade dos
transportes coletivos e em métodos de transporte com menores emissões de CO2”.
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A taxa incide sobre “a emissão de títulos de transporte aéreo comercial de passageiros com partida dos
aeroportos e aeródromos situados em território português e sobre a atracagem dos navios de
passageiros nos terminais portuários localizados em território de Portugal continental para
abastecimento, reparação, embarque ou desembarque de passageiros, respetivamente”.
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Pedro Nuno Santos: "Se o plano de reestruturação não for
aprovado a TAP vai fechar"
"Estamos a falar na única companhia área a operar em Portugal que tem um 'hub', que
faz viagens intercontinentais entre os Brasil, EUA, África e Portugal e distribui para o
resto da Europa", salientou o ministro.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, disse esta terça-feira que Portugal
“perderá centralidade no negócio da aviação” caso o plano de restruturação da TAP não seja aprovado
por Bruxelas, algo que levará ao encerramento da companhia, assegurou.

Voltando a manifestar confiança de que o plano esteja aprovado até ao final do ano, o governante
alertou que “se a TAP não tiver o plano de reestruturação aprovado vai fechar e Portugal perderá
centralidade no negócio da aviação”.

Segundo Pedro Nuno Santos, que falou à margem da apresentação do caderno de encargos para as 117
novas automotoras da CP, em Matosinhos, sem a TAP, o ‘hub’ (centro de conexão de voos) de Portugal
passará a ser em Madrid.

“Estamos a falar na única companhia área a operar em Portugal que tem um ‘hub’, que faz viagens
intercontinentais entre os Brasil, EUA, África e Portugal e distribui para o resto da Europa”, salientou.

Pedro Nuno Santos realçou que o investimento na TAP “é muito importante”, recordando que “não há
mais nenhuma companhia aérea” que preste o serviço que a transportadora faz, mas reconhecendo que
ainda não conseguiu “que a maioria do povo português entenda” este facto.
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Por isso, destacou, se a transportadora fechar os passageiros que viajem dos EUA, África e Brasil
“deixarão de parar em Portugal e passarão a parar em Espanha e França”, sendo que, garantiu, com isso
poderão ser perdidos milhões de passageiros e muitos empregos.

O Governo entregou à Comissão Europeia, há um ano, o plano de reestruturação da TAP, mas apesar de
terem sido já implementadas medidas como a redução de trabalhadores, a companhia aérea ainda
espera uma resposta de Bruxelas.

Após a Comissão Europeia ter aprovado, em 10 de junho de 2020, o apoio estatal de até 1.200 milhões
de euros à TAP, a companhia teve seis meses para apresentar um plano de reestruturação que convença
Bruxelas de que a empresa tem viabilidade futura.

Em agosto, a Comissão Europeia admitiu recear que o auxílio de 3.200 milhões à reestruturação da TAP
viole as regras de concorrência, uma queixa que tem sido repetida por outras companhias aéreas, como
a Ryanair.

Bruxelas disse ainda duvidar que o apoio de 3.200 milhões garanta de vez a viabilidade da companhia,
apesar de reconhecer a importância de o Estado português salvar a transportadora aérea.

De acordo com o relatório que acompanhava a proposta de Orçamento do Estado para 2022, o
Governo previa injetar 1.988 milhões de euros na TAP este ano e em 2022.
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Itália vai exigir teste à Covid para viagens dentro da UE
Itália deverá passar a exigir a apresentação de um teste negativo à Covid-19 a todos os
cidadãos da UE que aterrem em solo italiano, incluindo os vacinados. Medida deve ser
anunciada hoje.

Depois de Portugal, também Itália deverá passar a exigir a apresentação de um teste negativo à Covid-
19 a todos os cidadãos da União Europeia (UE) que aterrem no país, incluindo os vacinados, avança a
Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Esta decisão ainda não foi divulgada oficialmente, contudo, deverá ser anunciada esta terça-feira pelo
primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, em conferência de imprensa ao final do dia, segundo o mesmo
jornal, citando fontes familiarizadas com o processo.

A medida surge numa altura em que Itália, tal como vários países europeus, enfrenta uma subida de
casos de infeção e mortes por Covid-19, nas últimas semanas e que o país vai começar a vacinar as
crianças entre os cinco e os 12 anos. Recorde-se que 15 de outubro, Itália passou a exigir a
apresentação de certificado digital Covid a todos os trabalhadores do setor público e privado. Além disso,
a 6 de dezembro esta exigência foi também alargada para andar de autocarro, metro, comboios locais e
para entrar em hotéis.

De notar que o Governo português tomou uma medida semelhante, sendo que a partir de 1 de
dezembro passou a ser exigido a apresentação de um teste negativo à Covid (PCR ou antigénio), ou em
alternativa, certificado de recuperação para aterrar nos aeroportos nacionais, bem como para entrar em
bares e discotecas, nas visitas a lares, nas visitas aos doentes internados em qualquer instituição de
saúde, bem como “em todos os grandes eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados”,
sejam estes de natureza cultural ou desportiva.
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Os negócios de um xeque árabe no Algarve - e as suas mil e uma
vidas (de camionista a multimilionário)
O magnata saudita Mohamed Bin Issa Al Jaber quase perdeu os hotéis Penina e Dona
Filipa por não os pagar aos bancos, e conseguiu recuperá-los graças a um depósito de
dinheiro à última hora.

O magnata saudita Mohamed Bin Issa Al Jaber
quase perdeu os hotéis Penina e Dona Filipa por
não os pagar aos bancos, e conseguiu recuperá-los
graças a um depósito de dinheiro à última hora.
Considerado uma das maiores fortunas do mundo,
tem um histórico ligado a incumprimento de
dívidas ou de salários em atraso. Veja quem é o
homem que se auto intitulou de xeque, começou a
vida como condutor de camiões e se tornou dono
de um império de hotéis de luxo
Começou a investir no Algarve há quase 35 anos, mas permanece quase 'outsider' da cena hoteleira
nacional. O empresário árabe Mohamed Bin Issa Al Jaber costuma ser mais falado quando há
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problemas - o que foi o caso quando há dez anos esteve em vias de perder os seus hotéis Penina e
Dona Filipa, além de campos de golfe como o San Lorenzo que tinham ido parar às mãos de um fundo, e
que conseguiu recuperar 'in extremis'.

Na memória, fica também o 'desaire' da mega-festa que o empresário saudita promoveu no
Algarve há cerca de vinte anos a anunciar um hotel que nunca chegou a abrir, e que prometia ser
o mais luxuoso da região.

Mohamed bin Issa Al Jaber nasceu em Jeda há 62 anos, começou a vida profissional como condutor de
camiões, e viria a auto intitular-se de xeque quando constituiu a sua empresa de construção - a Jadawel
International Construction & Development - vocacionada para construir casas a expatriados na Arábia
Saudita. Hoje, a sua JJW Hotels & Resorts é detentora de um portefólio de hotéis de luxo, não só no
Algarve mas também na Áustria ou em França.

Ele próprio se descreve como um homem de negócios "self made", e assume ter subido na vida a pulso.
"Não nasci rico e sou de origem humilde. Iniciei a minha vida a construir com pouco dinheiro",
salientou Al Jaber num programa sobre os homens mais ricos do Médio Oriente, emitido há alguns anos
pelo canal Discovery.

Al Jaber era considerado pela Forbes uma das maiores fortunas do mundo há cerca de dez anos (numa
altura em que os seus hotéis no Algarve enfrentavam processos de insolvência), e o terceiro árabe mais
rico, tendo um património avaliado em mais de 5 mil milhões de euros.

Muitos questionam-se como um homem tão rico era conhecido por casos de dívida e falhas de
pagamentos. Mas a figura de Al Jaber está longe de poder ser descrita a preto e branco, e se há quem o
destaque pela capacidade de "tirar coelhos da cartola" e encontrar esquemas a resolver situações
complexas à última hora, não falta também quem o considere "uma pessoa exigente, muito simples
e humana" ou "um visionário que gosta de desafios".

 

"Não sou um especulador. E tenho a certeza de ter contribuído para o
desenvolvimento do Algarve"

 

 

Festa no Algarve ao estilo de 'Hollywood' - para
anunciar um hotel que não chegou a abrir
A história de Mohamed Al Jaber em Portugal começa em 1987, com a compra de uma área na Quinta do
Lago - designada de Pinheiros Altos - onde veio a desenvolver um condomínio residencial e um campo de
golfe de 18 buracos. Era aí que o empresário saudita projetava fazer um luxuoso hotel, o Royal Algarve,
cuja construção foi iniciada mas acabou por parar, alegadamente por problemas de financiamento e
dívidas a fornecedores.

Os 'anticorpos' em relação aos investimentos do árabe no Algarve começaram nessa altura, há quase
vinte anos, com o 'flop' do seu hotel de super-luxo que nunca chegou a abrir na Quinta do Lago. Para a
memória, fica a festa ao estilo de Hollywood que Al Jaber promoveu nos Pinheiros Altos em agosto de
2002, para anunciar o hotel Royal Algarve, e para a qual disse ter convidado 1500 personalidades de
toda a Europa, no objetivo de promover a região costeira portuguesa junto da nata dos investidores
internacionais.

A própria festa do magnata saudita no Algarve no verão de 2002 soou a fogo-de-artifício: terá
custado cinco milhões de euros, segundo notícias da época, e prometia a presença de estrelas
internacionais, entre as quais os atores Sean Connery, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones,
que ninguém chegou a ver. Mas foi 'badalada' na imprensa sobretudo pela presença de figuras do 'jet
set' português, como Lili Caneças ou o costureiro Augustus - e entre flutes de champanhe e pratos de
'vol-au-vent', no final da festa a maioria dos convidados nem sabia bem quem era o anfitrião.
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A notícia das dívidas que fizeram parar a obra do hotel na Quinta do Lago foram a primeira nódoa do
percurso de Al-Jaber no Algarve. O empresário árabe voltou à ribalta quando em 2008 comprou ativos
emblemáticos na região ao grupo Starwood: o hotel Penina, o hotel Dona Filipa em Vale do Lobo e o
clube de golfe San Lorenzo na Quinta do Lago, considerado um dos mais exclusivos da Europa, num
pacote que totalizou 174,5 milhões de euros.

O hotel Penina, no Alvor, onde Paul MacCartney compôs uma canção em 1968, era a 'jóia da coroa'
entre os ativos adquiridos no Algarve pelo empresário saudita em 2008

d.r.

A 'jóia da coroa' entre estes ativos era o hotel Penina, um dos primeiros hotéis de cinco estrelas do
Algarve, e onde Paul McCartney dos Beatles, ao passar férias na região em 1968, compôs a canção
'Penina'.

Quatro bancos nacionais formaram na altura um sindicato bancário para financiar esta aquisição do
empresário árabe no Algarve (BCP, CGD, Banco Espírito Santo e Banif), num total de 130 milhões de
euros, dos quais foram efetivamente disponibilizados 108 milhões de euros. Além de uma 'tranche' de
1,5 milhões paga no segundo semestre de 2009, nenhuma outra parte deste montante foi reembolsada
aos bancos pelo grupo JJW Hotels de Al Jaber.

"Pago já, e em cash", garantiu o xeque, a um fio
de perder os hotéis no Algarve
O que se seguiu foi um 'dejá vu' de um filme associado a dívidas e falta de pagamentos que o grupo de
hotéis do empresário árabe já tinha protagonizado em outros países, como Áustria, França, Inglaterra ou
Escócia. Face aos sucessivos incumprimentos de Mohamed Al Jaber no pagamento dos ativos que tinha
adquirido no Algarve já há vários anos, o sindicato de bancário rescindiu o contrato de financiamento no
final de 2010.

A 29 de dezembro de 2011, quando Portugal estava intervencionado pela troika, os bancos portugueses
(com destaque para o BCP) decidiram passar para o fundo ECS os créditos celebrados com sociedades
do grupo JJW, no valor total de 119 milhões de euros - e as dívidas a credores levaram a que várias
sociedades do grupo acionassem um pedido de insolvência em março de 2012.

Al Jaber esteve a um fio de perder os hotéis Penina, Dona Filipa e os seus golfes no Algarve, ativos que
também eram cobiçados pelo próprio fundo da ECS Capital que detinha os seus créditos. Com todas as
armas, bateu-se contra o fundo de reestruturação pela posse dos seus hotéis, e acionou um processo
especial de revitalização em julho de 2012 que automaticamente suspendeu os processos de
insolvência, cuja sentença estava iminente.

O hotel Dona Filipa, em Vale do Lobo, é outro dos ativos de referência no Algarve da JJW

d.

"Pago já, e em cash", garantiu Al Jaber em entrevista ao Expresso em outubro de 2012, negando na
ocasião estar em dívida com a banca. Na sua versão, eram os bancos que estavam em falta, alegando
que "o empréstimo era de 15 anos, mas chamaram-me a pagar 10 anos antes".
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"Sou um homem de honra e de verdade e a história tem-me dado razão. Os bancos falharam. Não
tinham o direito de transferir a dívida e não cumpriram com o que tinham acordado", enfatizou na altura
o xeque, adiantando estar disposto a processar os bancos.

O que é facto é que à última hora, o empresário árabe conseguiu um acordo com o BCP, o seu principal
credor, fez a transferência do dinheiro em dezembro de 2012, e assim afastou o fundo da ECS do
processo e o seu grupo ficou limpo de dívida.

 

Uma associação filantrópica questionada por
organizações de direitos humanos
Dívidas, salários em atraso, ou processos em tribunal, são um rasto que Mohamed Bin Issa Al Jaber
deixou em vários países onde estabeleceu negócios.

Na Áustria enfrentou vários processos de insolvência, um dos quais iniciado pelo seu banco central - e
um trauma que deixou no país foi quando o seu grupo JJW, que se tinha tornado maioritário na
centenária produtora tirolesa de esqui, a Kneissl, falhou a transferência de 2,1 milhões de euros que
permitiam o seu resgate, o que levou à liquidação da empresa.

No Reino Unido, o grupo do magnata saudita tinha comprado em 2007 cinco hotéis boutique, mas
passados três anos a empresa entrou em processo de insolvência. Também o Standard Bank teve de
recorrer ao Supremo Tribunal de Londres para reclamar o empréstimo de 150 milhões de dólares que a
empresa de Al Jaber tinha contraído para comprar hotéis, e que não pagou.

Em França, o grupo de Al Jaber tinha obtido em junho de 2008 os direitos de construção de um
complexo residencial em Levallois, nas margens do Sena, mas acabou por não construir nada - o que
levou a cidade de Levallois a retomar o controlo dos direitos de urbanização, alegando perdas, e o
Tribunal Comercial de Paris a condenar Al Jaber ao pagamento de 20 milhões de euros, por danos.

Os exemplos repetem-se, olhando os relatos da imprensa internacional, que dão conta que o grupo do
xeque não reembolsou o empréstimo ao banco alemão Aareal, no valor de 95,6 milhões de euros, em
abril de 2012. E para evitar ver o seu grupo liquidado em França, Al Jaber recorreu ao mecanismo de
salvaguarda contra credores (apoiado pelo advogado de Bernard Tapie), o que não só lhe permitiu não
ser liquidado, como continuar a operar.

Até a associação filantrópica que Al Jaber criou em Londres com o objetivo de reforçar o diálogo euro-
árabe tem sido questionada - e os que não simpatizam com o empresário saudita não deixam de ver
aqui um instrumento de fachada para melhorar a sua imagem e entrar em contacto com os meios
académicos.

Um dos casos polémicos ocorreu em 2012, quando a associação filatrópica do xeique fez uma doação
de 470 mil dólares à Human Rights Watch, que acabou por ser rejeitada pela organização de direitos
humanos ao apurar a fonte de onde provinha.

"Lamentamos que a concessão (do donativo) tenha sido feita pelo proprietário de uma empresa que a
Human Rights Watch identificou anteriormente como praticando abusos dos direitos dos trabalhadores",
explicou a organização na altura, em comunicado, enfatizando não aceitar o financiamento de uma
empresa que representa "ela mesma um foco do trabalho da Human Rights Watch".

Além da empresa de construção Jadawel International Construction & Development ter sido alvo de
denúncias da Human Rights Watch por violações de direitos trabalho, também a agência das Nações
Unidas para os Refugiados acusou a 8 de junho de 2011 as empresas de Al Jaber de explorar e não
pagar salários aos emigrantes nepaleses ou indianos, que depois eram expulsos do país, quando o visto
caducava, e não tinham tempo de reagir.

Hotéis de Al Jaber no Algarve abrem uma nova
página
O problema do grupo do xeque árabe no Algarve parece ser o próprio Al Jaber e a sua personalidade
controversa, em que "a litigância faz parte do seu perfil", segundo diz quem o conhece.
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O empresário árabe tem reiterado que a sua aposta de investimento no Algarve é para durar

avenir pictures/abaca

Inquestionável, é o valor dos seus ativos, que integram os hotéis Penina, Dona Filipa e o aparthotel
Formosa Park, junto à praia do Ancão, que agora se preparam para ficar sob gestão do InterContinental
Hotels Group (IHG), mediante "franchise".

Os hotéis Penina e Dona Filipa ficarão como Vignette Collection, a nova marca de luxo do IHG (o que
também se estenderá ao exclusivo Grand Hotel Wien, que o grupo de Al Jaber detém na capital
austríaca), e aparthotel Formosa Park, passa a ter a marca Voco, segundo adiantou o Negócios. Estas
alterações irão requerer reformas que totalizam investimentos de 42 milhões de euros, que serão
partilhados entre o proprietários e a multinacional hoteleira.

Trata-se de uma nova página que se abre aos hotéis da JJW na região, e a entrada da InterContinental é
vista como uma estratégia de futuro, "dando credibilidade a toda a sua operação no Algarve" e capaz de
terminar com o histórico de promessas não cumpridas ou de pagamentos falhados, que persiste colado
à sua imagem.

Al Jaber passa a gestão dos hotéis no Algarve à InterContinental, mas permanece dono de todos os
ativos, além de continuar a liderar a operação dos três campos de golfe (Pinheiros Altos, San Lorenzo e
Penina) e de todos os ativos imobiliários que detém na região.

"Continuo a acreditar no potencial turístico português", tem repetido o empresário saudita
sucessivas vezes, enfatizando trabalhar "na base da confiança" e apreciar o povo português, "que é leal
e trabalhador". E também já deixou claro que o seu amor pela região é genuíno, e é para durar mesmo
que seja por mil e uma vidas. "Não sou um especulador. E tenho a certeza de ter contribuído para
o desenvolvimento do Algarve", garantiu.
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«Mãos de Fátima» foram caso de estudo em Turismo Acessível
em Lagos
No âmbito do programa «Verão com Ciência 2020 – T urismo Acessível e Inclusivo», em
que a cidade Lagos recebeu investigadores do Centro de Investigação em T urismo,
Sustentabilidade e Bem-estar (C inT urs) e do Instituto Superior de Engenharia (ISE) da
Universidade do Algarve, acaba ser publicado o artigo científico «T he symbolism of the
door knocker Hand of Fatima: a proposal of sensory tourist experiences in the city of
Lagos».

O resultado da investigação teve por base o trabalho levado a cabo pela equipa da Universidade do
Algarve, em que o município de Lagos foi escolhido como caso de estudo em Turismo Acessível, e foi
divulgado na revista Journal of Accessibility and Design for All , publicação de Barcelona, referência nesta
área. O artigo em língua inglesa pode ser lido na íntegra em  https://doi.org/10.17411/jacces.v11i2.324

Enquanto entidade parceira do SusTowns, o município de Lagos envolveu-se desde o início neste projeto,
em que 13 jovens investigadores desenvolveram trabalho de campo focado na análise do edificado,
identificação de elementos notáveis de arquitetura popular, avaliação e proposta de rotas culturais,
diagnóstico do potencial de Birdwatching e Bird by Ear na cidade, estudo sobre turismo de proximidade,
entre outros temas. Através desta ação pretendeu-se capacitar os estudantes investigadores para
considerarem o turismo acessível e inclusivo transversalmente às suas atividades profissionais, bem
como estimular a criação de novos produtos turísticos, mais de nicho e menos massificados.

Este projeto atendeu à Estratégia Turismo 2027 e em particular ao eixo Valorizar o Território e as
Comunidades, que promove a regeneração urbana das cidades e regiões e o desenvolvimento turístico
sustentável dos territórios, difundindo a necessidade de se desencadearem operações de regeneração
urbana de centros históricos, urbanos, bem como a preservação da autenticidade e a promoção de um
turismo acessível nas cidades.
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