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Turismo está a ‘salvar’ o crescimento económico
Portugal vai beneficiar de ser um destino seguro. Bruxelas espera que cresça mais do
que o antecipado em fevereiro
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Aeroporto sobrelotado limita boom do turismo
Retoma acelerada e obras de melhoria do Humberto Delgado arrastam-se à espera do
novo aeroporto e fazem antever um verão de 2022 de atrasos e cancelamentos
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Massificação turística e uberização da sociedade algarvia
T eremos de nos interrogar sobre o modo como o turista irá participar, não apenas no
financiamento da despesa pública corrente, mas, também, no esforço coletivo de
assegurar uma sustentabilidade forte no médio prazo

Volto ao tema da implicação mútua entre massificação turística, uberização de serviços, capitalismo low
cost e risco de colisão social. A este propósito, a interrogação que mais me inquieta é a seguinte: se o
turismo for uma atividade económica quase-monopolística na região algarvia teremos de nos interrogar,
muito seriamente, sobre o modo como o turista irá participar, não apenas no financiamento da despesa
pública corrente, mas, também, no esforço coletivo de assegurar uma sustentabilidade forte no médio
prazo.

Não é difícil elencar os benefícios diretos de uma > Desde logo, um dinamismo muito evidente no
mercado do emprego low cost, depois uma reabilitação urbana acelerada devido ao aumento da procura
de alojamento, a seguir uma reprodução alargada do modelo dos pequenos negócios com retorno quase
imediato, também, um crescimento rápido dos eventos e das atividades artísticas e culturais que criam
um pequeno cluster nesta área de negócio, finalmente, e talvez mais importante, se a fase ascendente
do ciclo turístico for duradoura, a economia regional pode tirar partido dos efeitos externos do turismo e,
assim, diversificar a base económica regional em outras direções.

Mas os agentes económicos e as autoridades públicas devem estar, igualmente, muito atentos aos
efeitos externos negativos de uma massificação turística muito intensiva:

– A especulação imobiliária e a subida do preço dos imóveis, arrendamentos, quartos de aluguer e
serviços de construção,
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– A gentrificação dos centros históricos congestionados e a suburbanização dos mais velhos e dos mais
novos, por exemplo, os estudantes e os jovens casais,

– O desequilíbrio nos mercados de trabalho, a precariedade e o empobrecimento dos trabalhadores
indiferenciados colocados por agências temporárias de emprego,

– A ocupação e o uso abusivo do espaço público e do património local com o aumento correlativo dos
custos de limpeza, manutenção e reabilitação,

– A ocupação e utilização excessiva e abusiva de recursos naturais como a energia, o solo e a água e o
aumento correlativo dos custos de provisão destes bens e serviços essenciais,

– O crescimento inevitável da pequena criminalidade associada à massificação turística e ao uso intensivo
dos meios digitais,

– A volatilidade elevada dos mercados turísticos associada a episódios extremos derivados das
alterações climáticas, crises pandémicas e de saúde pública e segurança coletiva.

Lembremos o fundo da questão. É preciso evitar a todo o custo o alastramento do círculo vicioso
formado por capitalismo low cost, uberização dos serviços, risco de colisão social e populismo iliberal,
uma tendência e mistura perigosas, prontas a explodir em qualquer momento e tanto mais quanto os
protagonistas também já aí estão: agências temporárias de emprego, plataformas multinacionais,
fundos predadores de investimento, associações de duvidosa representatividade, trabalhadores
migrantes, partidos e movimentos populistas e nacionalistas.

Neste contexto e com este círculo vicioso, uma consequência parece inelutável a médio prazo: a
transformação profunda da indústria do emprego e do regime salarial tal como nós o conhecemos até
aqui e o crescimento da informalidade, da precariedade e da marginalidade “sugerido” pelo capitalismo
low cost.

Como facilmente se comprova, estaremos, num futuro não muito longínquo, devido à quebra estrutural
do emprego, condenados a uma sociedade de regimes laborais muito diversos, uns em part-time, outros
em regime de freelance, outros ainda em regime contributivo e colaborativo, sob muitos formatos,
condições e reputações, se quisermos, uma sociedade onde o individuo se produz a si próprio numa
espécie de individualismo corporativo.

No final, não nos surpreenderia que este cidadão pluriativo acumulasse rendimentos de diversas
proveniências, a saber: um emprego a tempo parcial num serviço público e/ou numa empresa privada,
uma prestação de serviço em regime de freelance numa empresa a pedido, algumas horas de
voluntariado num banco do tempo local em troca de um voucher e, finalmente, uma inscrição” numa
startup colaborativa de uma parte dos seus recursos ociosos em troca de uma receita eventual obtida
num mercado de ocasião.

A ideologia do capitalismo low cost e da uberização de serviços transporta-nos até um universo
extrativista onde tudo é fluido, precário, transitório, passageiro, como tudo o que a UBER transporta.

É preciso avisar, em especial, os nativos digitais mais distraídos para esta sedução virtual e para a ilusão
do auto empreendedorismo acessível que é passada através de uma presumida relação pós-salarial.

Ora, a revolução digital e o processo de uberização não podem conduzir ao aumento da desigualdade
social e ao risco de colisão grave numa área-problema onde crescem a marginalidade e informalidade do
emprego e do trabalho e onde cidadãos embarcados são passageiros em trânsito permanente em busca
de melhores condições de vida numa pretensa sociedade democrática que é a nossa.

Nota Final

Volto agora à minha interrogação inicial. Vamos prosseguir na região algarvia a massificação de uma
indústria quase-monopolista e muito extrativista, que não garante uma sustentabilidade forte dos
recursos naturais mais críticos como a energia, a água e o solo, ou vamos proativamente induzir, a partir
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da atividade turística regional, uma malha de interligações e efeitos externos positivos sobre a base
económica regional e, em particular, sobre o desenvolvimento de três outros clusters essenciais para o
futuro da economia algarvia, a saber, o cluster do mar, o cluster agroalimentar e o cluster cultural e
criativo?

Acresce que, no preciso momento em que as autarquias locais recebem as atribuições, competências e
recursos da administração central em diversas áreas fundamentais para a qualidade de vida dos
cidadãos, onde os turistas também se incluem, parece-me um imperativo de justiça relativa que a
massificação de um setor de atividade dominante não se traduza em custos adicionais e
desproporcionais para o orçamento municipal.

Dito de outro modo, é necessário discutir nos órgãos autárquicos como poderão ser internalizados os
principais efeitos externos negativos induzidos pela atividade turística através de mecanismos e medidas
de compensação obtidos junto do setor turístico e dos turistas.

Por último, também o setor empresarial e a responsabilidade corporativa, desde logo na atividade
turística, terão de responder às novas exigências do paradigma tecno-digital, em especial, no que diz
respeito às novas métricas de certificação ESG (responsabilidade ambiental, social e corporativa), onde
se incluem as boas práticas de economia circular, os novos regimes de trabalho flexível e as áreas de
boa governança corporativa.

E, no final, parece-me certo e seguro que a reputação e o bom nome de uma região não se farão por via
do capitalismo low cost e a uberização dos serviços que, só por si, deixam passar uma imagem de
marca que não dignifica nada nem ninguém e muito menos a nossa condição humana.

Autor: António Covas é Professor Catedrático Aposentado da Universidade do Algarve
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“Há retoma consistente no alojamento local”
Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local, esteve no “Money
Money Money” para analisar o momento do turismo e o impacto do acórdão do Supremo
Tribunal de Justiça
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Ryanair: greve europeia pode avançar nas próximas semanas e
inclui Portugal
Os tripulantes da low-cost irlandesa pedem melhores condições laborais e salariais e
prometem avançar com greve já em junho caso não recebam respostas da empresa.

Nas próximas semanas os aviões da Ryanair podem não levantar voo devido a uma greve europeia de
tripulantes. A paralisação deverá afetar Portugal, Espanha, França e Bélgica. Os trabalhadores da
transportadora irlandesa reivindicam melhores condições laborais e salariais e exigem uma resposta à
empresa até junho. Caso esta não chegue, espera-se um verão com centenas de voos cancelados por
toda a Europa.

As estruturas sindicais dos quatro países, incluindo o português Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da
Aviação Civil (SNPVAC), estiveram reunidas ontem, 19, em Bruxelas, de forma a definir a ação conjunta
de protesto e elaborar uma carta que seguiu para a low-cost irlandesa.

"Os sindicatos que representam a tripulação de cabine da Ryanair não vão hesitar em avançar com uma
ação europeia este verão e avançar com greves caso não haja uma resposta por parte da empresa", lê-
se na missiva entregue à companhia liderada por Michael O'Leary e a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

No documento, os tripulantes pedem que a transportadora aérea cumpra as leis laborais de cada país. "A
Ryanair insiste que a legislação europeia pode ser negociada. Os direitos básicos não podem ser
negociados", adianta o documento.

No mesmo dia em que os representantes dos tripulantes se reuniram para alinhar reivindicações, a
Ryanair foi condenada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia a pagar quatro milhões de euros de
segurança social em Itália, avançou a Euronews. A decisão estipula que a companhia aérea tem de
cumprir a legislação italiana.

"Apesar de todas as decisões judiciais contra a Ryanair em várias jurisdições, a empresa opta por ignorar
as decisões com a conivência das autoridades locais e europeias", criticam os sindicatos que acusam os
governos de não desafiar o modelo da Ryanair "deixando os trabalhadores indefesos".
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Recorde-se que já em 2018 os pilotos e os tripulantes da Ryanair protagonizaram uma série de greves
durante o verão que resultaram no cancelamento de centenas de voos, afetando milhares de
passageiros.

Os sindicatos garantem que, desde essa altura, pouco mudou. "Quatro anos após a primeira ação,
poucas coisas melhoraram e muitos dos problemas que existiam em 2018, continuam sem resolução",
lamentam na carta escrita à administração.

Greves na easyJet podem avançar na mesma altura O verão promete ser caótico nos aeroportos
europeus se as ameaças dos trabalhadores das low-cost se cumprirem. Além da Ryanair, também os
tripulantes da easyJet ameaçaram avançar com uma greve conjunta, conforme o Dinheiro Vivo já tinha
avançado.

O desgaste dos trabalhadores por falta de tripulantes, as alterações de escalas, os erros nos
pagamentos, a pressão da empresa devido às baixas por doença e fadiga e a falta de um sistema de
antiguidade são alguns dos motivos do descontentamento dos tripulantes da transportadora britânica.

Os trabalhadores pediram à easyJet uma resposta até junho e, caso não haja negociações fechadas até
essa data, as greves irão avançar.
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Aeroporto de Faro será aeroporto Almirante Gago Coutinho?
Proposta está a ser avaliada pelo Governo
Um movimento de cidadãos algarvios encabeçado por Martins Guerreiro, almirante e
antigo capitão de Abril, lançou a ideia que já foi aprovada em muitas assembleias
municipais do Algarve.

Gago Coutinho é considerado um dos maiores nomes da Marinha que contribuiu para revolucionar a
navegação aérea. Martins Guerreiro, almirante da Marinha e um dos capitães de Abril, encabeça a lista de
um movimento que considera que o aeroporto internacional de Faro devia chamar-se "Almirante Gago
Coutinho". À semelhança do que acontece em Lisboa com o aeroporto Humberto Delgado ou no Porto,
com o aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Na opinião do Movimento de cidadãos, Gago Coutinho tem mérito suficiente para dar nome ao
aeroporto internacional da capital algarvia. "Eles [Gago Coutinho e Sacadura Cabral] voltaram a colocar
Portugal no século XX na fronteira do conhecimento, tal como tinham feito os navegadores dos
Descobrimentos", salienta.

Gago Coutinho, que tem raízes algarvias (os seus pais eram naturais da região), e Sacadura Cabral
empreenderam a primeira viagem aérea no Atlântico, ligando Portugal ao Brasil. E tudo devido à
adaptação às viagens aéreas do sextante utilizado no mar e a um aparelho concebido por Gago
Coutinho para corrigir o rumo do avião devido aos ventos.

Rui Cabrita, oficial da Marinha que também faz parte do movimento, lembra que Gago Coutinho, como
navegador e Sacadura Cabral, como piloto, "conseguiram inovar". "Pela primeira vez a navegação aérea
foi feita por métodos científicos", salienta.

Embora nada ainda tenha sido decidido sobre atribuir o nome de Almirante Gago Coutinho ao aeroporto
de Faro, várias assembleias municipais da região já aprovaram a proposta e o Governo confirmou à TSF
que está a avaliar o processo.
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Martins Guerreiro acredita que o assunto vai mesmo para a frente e que o Governo irá acolher a ideia.
"Não tenho qualquer dúvida, o Governo sabe quem foi Gago Coutinho", afirma. Além disso, para este
antigo militar, será uma forma de levar a que quem aterra no aeroporto de Faro "saiba que Portugal não
é um país de gente atrasada e que deu muitos contributos para o avanço da ciência", exclama.

O movimento que junta nomes como os de Carlos Brito e Luís Filipe Madeira, antigos deputados do
Algarve no Parlamento, pretende também que no aeroporto de Faro seja criado um museu com as
invenções de Gago Coutinho e sobre o que foi a travessia aérea do Atlântico Sul.
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"Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca"
A falta de água enfraquece quase toda a atividade económica, principalmente, das zonas
rurais, acelerando o processo de desertificação demográfica e de estagnação.

Apesar da consciência de que, sem água não se sobrevive, todos nós, consumidores domésticos,
autarquias locais, empresários nas áreas da agricultura e da indústria, temos vindo, ao longo dos anos, a
desvalorizar esta questão gravíssima: a falta, ou escassez, de água!

Os períodos de seca prolongada, as alterações climáticas e um aumento exponencial do consumo, têm
provocado um enorme impacto nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos! As disponibilidades de
água não são, definitivamente, um facto adquirido, pelo que deverá ser uma preocupação dos políticos
de hoje, olhando para o futuro, e para as gerações vindouras!

A falta de água enfraquece quase toda a atividade económica, principalmente, das zonas rurais,
acelerando o processo de desertificação demográfica e de estagnação. Muito se fala na informação,
sensibilização e educação, importantes é verdade, porém, urge atuar com firmeza para mitigar este
grave problema.

É insustentável mantermos os elevados consumos de água, até porque assim, rapidamente deixará de
haver! No Algarve, a agricultura volta, felizmente, a ter um papel importante na economia, porém, há
que ter a lucidez de olhar para que tipo de cultivos e aferir os gastos de água versus produção para o
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consumo regional, nacional ou exportação.  É que o negócio da agricultura para exportação deverá ser
olhado de igual modo ao negócio do golfe (importação de turistas), este com alta rentabilidade
económica, direta e indireta, e já em processo de adaptação, tratando as águas residuais, na rega dos
campos.

Falamos de atividades económicas, rentabilidade empresarial, metros cúbicos em consumo de recursos
hídricos, nem todos eles bem regulados, e criação de riqueza.

Este é um dos grandes problemas que se coloca: a gestão empresarial, a gestão e proteção dos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos – captações ilícitas e/ou sem qualquer controle do caudal –,
de modo que exista equidade e sustentabilidade. Num futuro próximo, toda a água (superficiais e
subterrânea) deverá ser toda pública e gerida de forma justa e igualitária.

Noutros setores da economia, como por exemplo no das pescas, foram criadas cotas. Com grande
oposição aquando da sua implementação, hoje, todos temos consciência que somente assim foi possível
uma sustentabilidade e equilíbrio no setor.

No que respeita à gestão da água vamos ter que seguir um caminho idêntico, de modo que as cotas de
consumo (m3 água x m2 de terreno) seja justo e igual pata todos.

Para além destas questões, há que lembrar a relação difícil que temos com os nossos vizinhos espanhóis
e o desrespeito pelas regras impostas nas convenções internacionais, a insuficiência dos nossos
reservatórios artificiais, a grande maioria deles de pequena dimensão (o Alqueva pode não ser futuro e
não chega ao Algarve) e a inexistência de uma cultura de poupança de água e os maus hábitos
adquiridos nas últimas décadas.

Deixo para último a questão da construção da central de dessalinização do Algarve. Este é, sem dúvida,
um importante passo no sentido da gestão hídrica, todavia, é necessário mais, porque a dessalinização
não é a solução para combater a escassez de água, mas sim, uma opção para encurtar o défice entre a
oferta e procura.

Presidente da Câmara Municipal de Olhão e presidente da AMAL
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João Neto. "Estamos a bater recordes de idas a museus mas
sobretudo com turistas"
Como aproximar os portugueses dos museus? João Neto, historiador da Saúde,
presidente da APOM e rosto do Museu da Farmácia, defende uma comunicação mais
empática.

É algo que se nota neste regresso à normalidade? Já se notava. Antes da pandemia estávamos a bater
recordes de visitas, entre 2017 e 2019 foi sempre a crescer, depois parou e agora sentimos de novo
que vamos bater um novo recorde de visitantes.

Mas em dez pessoas que entram hoje num museu, quantas são estrangeiras? Dando o exemplo do
Museu de Farmácia, 90% são estrangeiros.

Estamos no coração de Lisboa, uma zona muito turística. Em Paris, Londres, também é assim? São os
turistas que têm tempo para ir aos museus? Também será assim, mas ao mesmo tempo há outra
sensibilidade para o património. Em Portugal não é que as pessoas não gostem de ir, se calhar precisam
de ser mais atraídas para entrarem num museu e isso tem a ver com as estratégias de comunicação. As
nossas visitas temáticas da Agatha Christie aqui no Museu da Farmácia têm sido um enorme sucesso
porque faz as pessoas questionarem-se: mas o que é que a Agatha Christie tem a ver com a farmácia?
E aí fazemos a ligação entre obras como o Crime na Mesopotâmia ou o Crime no Expresso do Oriente
com peças da história da saúde. Começámos em 2020 a fazer esta visita por causa dos 100 anos de
Poirot e fomos mantendo porque sentimos que eram atrativas, que as pessoas procuram essa
interpelação. Portanto julgo que tem de haver um esforço de comunicação dirigido aos portugueses e
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para isso precisamos de uma estratégia nacional que tem de envolver todos os intervenientes, do
Ministério da Cultura às associações profissionais na área dos museus, da conservação e do próprio
Turismo, para que as pessoas sintam que vão ganhar alguma coisa em vir.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em
casa ou subscrever a nossa assinatura digital.
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Mão de obra a quanto obrigas
Por Vítor Norinha
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Famílias ucranianas que fugiram para o Algarve estão em risco de
ficar desalojadas no verão
Várias famílias ucranianas que fugiram da guerra para o Algarve estão na iminência de
ficar sem alojamento devido ao início da época turística e muitas têm de abandonar as
casas já no dia 1 de junho
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IL quer documentação do concurso e ouvir IMT sobre avaliação
ambiental do novo aeroporto
Dois ajustes directos em vez de um concurso público, uma empresa que parece não
existir enquanto tal, dois ministros da tutela que não sabem nada do processo, um
concurso público internacional que não foi publicado em qualquer plataforma oficial (nem
no portal Base nem no Jornal Oficial da União Europeia) e ainda um consórcio vencedor
que tem a participação de um concorrente directo da ANA Aeroportos
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Verão quente. O que é urgente no turismo?
Em alta Portugal já está inundado de visitantes. As previsões apontam para um resultado
ainda melhor do que o recorde alcançado em 2019. Ainda assim, há desafios que
precisam de solução
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A TAP está a cancelar voos por falta de pilotos
A TAP está a cancelar voos por falta de pilotos

A TAP está a cancelar voos por falta de pilotos
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Voos de lazer e negócios já ultrapassaram 25% os valores pré-
pandemia
Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, Espanha e Holanda são os destinos de eleição dos
turistas em todo o mundo, enquanto Portugal ocupa a nona posição no quadro europeu.

Passo a passo se dá o regresso à vida pré-pandemia. Prova disso é o facto de as reservas de voos de
lazer e negócio terem disparado para níveis anteriores à covid, registando um número 25% superior ao
de 2019, segundo o mais recente estudo do Mastercard Economics Institute, "Travel 2022: Trends and
Transitions".

Até ao final de abril, as reservas de voos de lazer de curta e média distância cresceram 25% e 27%,
respetivamente. Também as reservas de voos de negócios ultrapassaram, pela primeira vez em março
os níveis de pré-pandémicos, apresentando uma trajetória de crescimento na ordem dos dois dígitos
durante o mês em abril. Segundo o estudo, o regresso ao trabalho terá sido uma das principais
motivações para esta escalada.

Mas, não só nos voos se constatou uma significativa melhoria. As despesas nos setores de transporte
mais atingidos pela crise originada pelo coronavírus voltaram a crescer, impulsionadas pelo aumento das
viagens em grupo.

Embora se situem abaixo dos níveis de 2019, os gastos associados aos cruzeiros aumentaram 62
pontos percentuais no período compreendido entre janeiro e abril deste ano. Por outro lado, as despesas
inerentes aos transportes expresso de passageiros regressaram aos níveis pré-pandemia - contudo, as
viagens de comboio permanecem 7% abaixo das expectativas, quando comparadas com o referido
período. No que toca a portagens e aluguer de carros, as despesas continuam a crescer, 19% e 12%,
respetivamente, revelando que "as viagens de carro continuam a ser uma opção preferida por muitos",
pode ler-se no estudo.

As conclusões apuradas pelo Mastercard Economics Institute indicam ainda que os viajantes preferem
gastar mais em experiências do que em compras, com as despesas relativas às primeiras a crescerem
34% face a 2019. Bares e discotecas (72%), parques de diversões, museus, concertos e outras
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atividades recreativas (35%) foram as áreas que registaram maiores aumentos.

Por fim, e não menos relevante, o top de destinos. A oferta e a conveniência das viagens têm sido
fatores determinantes na escolha dos destinos de viagem, indica o relatório. No entanto, o levantamento
de restrições conduziu a um regresso ao ponto de partida em grande parte do mundo, à exceção de
algumas partes da Ásia-Pacífico. Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, Espanha e Holanda são agora os
principais destinos para turistas em todo o mundo. Já no cenário europeu, Inglaterra, Espanha e Itália
consagram-se no top 3, ocupando Portugal o nono lugar da tabela.

"A resiliência que os consumidores têm tido para voltarem ao normal e para recuperarem do tempo
perdido deixa-nos otimistas de que a recuperação continuará a sua trajetória, mesmo que existam
solavancos ao longo do caminho."
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